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Het moet een mooie avond geweest zijn, die 29ste januari 1923 in het Ge
bouw van Kunsten en Wetenschappen. De zaal was al bij voorbespreking tot 
de laatste plaats uitverkocht. Burgemeester Fockema Andreae had een com
plete politiemacht op de been gebracht om de orde te handhaven: voor 
de ingang stonden een inspecteur, een brigadier en twee agenten, binnen 
bevonden zich de commissaris, twee inspecteurs en vier rechercheurs. Wie 
niet beter wist, zou denken dat in Utrecht de revolutie op uitbreken stond. 
Het gerommel had zich al weken te voren aangekondigd, eerst in Den Haag, 
toen in Amsterdam. Nu was Utrecht aan de beurt. Wat was er aan de hand? 
Dada kwam manifesteren! De bourgeois zou eens even uit zijn clubfauteuil 
worden getild! Daar stond de Duitse dichter-schilder Kurt Schwitters, „een 
blonde slanke verschijning, met jeugdig haast jongensachtig uiterlijk, en ge
kleed in een simpel colbertpak," aldus het Utrechtsch Dagblad, dat de volgen
de dag liefst twee en een halve kolom aan de manifestatie zou wijden. Daar 
verscheen Theo van Doesburg, „een onsympathieke dandy met een monocle 
in 't oog, een zwart pak en een witte das", met zijn vrouw Nelly van Doesburg, 
„een elegante mondain-artistieke verschijning". 

Schwitters las zijn gedicht Anna Blume voor, dat sinds lang tot de klassieke 
Dada-letteren behoort. „Als hij van een Anna Blume beweert, dat zij haar 
hoed op haar schoenen draagt, is men vroolijk, als hij zegt „blau ist die Farbe 
deines gelben Haares" stijgt er een barbaarsch gebrul op, wanneer hij de 
karakteristiek plaatst „du bist von hinten wie von vorne" stijgt er een onbe
daarlijke jubel op." 
Van Doesburg, die nota bene in zijn geboortestad sprak (hij was in 1883 
als C. E. M. Küpper in Utrecht geboren), las gedichten voor van zijn alter ego 
I. K. Bonset en voorts een reeks agressieve aforismen, waarin Willem Kloos 
„een pot-de-chambre van Petrarca" werd genoemd. Mevrouw Van Doesburg 
speelde aan de vleugel „in rauwe klanken de treurmarsch van een vogel". 
Utrecht liet dit alles natuurlijk niet over zijn kant gaan. Op de kamer van de 
journalist Cornelis Vos (die Les Fleurs du Mal van Baudelaire van voor 
naar achter kon opzeggen) aan de Vischmarkt was het idee geboren de be
zoekende Dada-artiesten een huldeblijk aan te bieden. Natuurlijk in Dada-
stijl. Een staande kapstok werd behangen met vodden, sinaasappelschillen, 
varkenskluiven, verweerde kransen, sardineblikjes en jeneverkruiken. Dit 
kunstwerk werd, voorzien van een oorkonde, het toneel opgedragen juist toen 
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Van Doesburg het woord voerde. Die kon dit gebaar niet waarderen en trok 
zich bouderend terug. Maar Schwitters had meer gevoel voor humor en ver
klaarde na afloop, dat deze hulde van de Utrechtse studenten hem erg was mee
gevallen. De studenten hadden er overigens niets mee te maken, die zaten ach
terin de zaal en deden hun best een rel te forceren, wat overigens niet lukte. 
Twee dagen later sprak dr. P. H. Ritter Jr., hoofdredacteur van het Utrechtsch 
Dagblad, bestraffende woorden. Vooral het feit dat journalisten zich aan 
„ordeverstoring" schuldig hadden gemaakt, ontlokte aan zijn pen een krachtig 
„foei". Die journalisten reageerden weer op hun beurt, per ingezonden stuk. 
Waarna dr. Ritter de discussie besloot met een hoogdravend betoog, waarin 
hij verklaarde niets van Dada te moeten hebben. 

Wie zou anders hebben verwacht? Ritter was in die dagen al een monument 
van Utrechtse degelijkheid en deftigheid. Men kan zich, na een halve eeuw, 
moeilijk meer een voorstelling maken van de invloed, die hij via zijn krant 
in de stad uitoefende. Zijn woord was, voor een belangrijk deel van de burge
rij, in de meest letterlijke zin van het woord: wet. Het merkwaardigste was 
misschien nog wel dat deze behoeder van de goede zeden en scherpe beoor
delaar van de gemeentepolitiek tevens letterkundige was. 
Pierre Henri Ritter zag zich als Haags gymnasiast al ontdekt door zijn leraar 
klassieke talen dr. Aegidius Timmerman, die een schets van de leerling in het 
schoolblad opstuurde aan zijn vriend Lodewijk van Deyssel. 
„Deze jonge man heeft een zeldzame aanleg," schreef de geweldige terug. 
„Laat hem er voorzichtig mee zijn." Ritter stuurde hem daarop een wat uit
voeriger schriftuur, dat door Van Deyssel werd opgenomen in zijn twee
maandelijks periodiek De XXste eeuw. Natuurlijk bracht de debutant nu 
ook een bezoek aan de grote Tachtiger. „Hij maakte mij duidelijk wat het 
doelwit was van de literatuur: een zo concies mogelijk bepalen der werke
lijkheid, een afstand doen, vooral in den beginne, van al te ver reikende ide
ologieën en een voorkeur koesteren voor gehalte boven driftige veelschrijve
rij." 

Tevens gaf Van Deyssel zijn jonge adept een praktische raad. Voor een aan
komend schrijver, zo zei hij, kende hij geen betere oefening dan het beschrij
ven van een feest. Of Ritter deze raad heeft opgevolgd weet ik niet, maar wel 
is duidelijk dat het be-schrijven in de trant van Tachtig hem nog talloze 
jaren parten heeft gespeeld. Gelukkig heeft hij later het Tachtiger jargon 
ingeruild voor een meer spontane schrijfstijl, getuige zijn boek Het gracieus 
avontuur uit 1924, dat van zijn sinds lang vergeten romans nog het meest 
leesbaar is gebleven. „Ik ben een meneer, met sous-pieds aan, uiterst verzorgd 
in mijn reis-colbert en wollige overjas, zo een als ik altijd heb gehaat toen ik 
een jongen was." Is dit een zelfportret van de hoofdpersoon of van de schrij
ver? 
In zijn Utrechtse studententijd had Ritter al tal van letterkundige relaties, 
zoals de toen pas getrouwde Ina Boudier-Bakker en zijn medestudenten F. 
C. Gerretson (als dichter Geerten Gossaert), Annie Salomons, die kunstge
schiedenis studeerde bij prof. W. Vogelsang en de latere dominee J. Jac. 
Thomson, die verzen publiceerde onder het pseudoniem Jan Diederiksz. 
Maar richting-bepalend voor Ritter werd toch zijn vriendschap met Dirk 
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P. H. Ritter jr. Ina Boudier-Bakker. 

Coster, met wie hij vele jaren in de redactie heeft gezeten van het humanisti
sche, anti-estetische maandblad De Stem - heel verbazend, want Ritter zou 
in latere geschriften nog herhaaldelijk blijk geven van zijn estetische gezind
heid. 
In 1934 heeft hij, na een heftig conflict met de directie, het Utrechtsch Dag
blad verlaten, maar intussen had hij een nieuw werkterrein gevonden: de 
omroep. Elke zondagmiddag om twee uur stemde Nederland af op het 
boekenhalfuur van de AVRO, dat gedurende ontelbare jaren werd gevuld 
met het gedragen, lichtelijk Haagse stemgeluid van dr. P. H. Ritter jr. Er was 
in die tijd geen criticus in Nederland die zoveel invloed had op het boe-
kenlezend publiek als hij. Een boek, dat door hem was aangeprezen, kon ver
zekerd zijn van een redelijke verkoop, althans in de eerstvolgende week. 
Over Ritter als radiospreker („raedio-toeter" heeft Menno ter Braak hem 
genoemd) doen nog altijd talloze anekdoten de ronde. De boosaardigste wil 
ons doen geloven dat een jonge schrijver hem eens een roman heeft toege
stuurd met tussen de bladzijden verstopt een briefje van ƒ 25,—. Die zondag
middag zou Ritter door de ether hebben geroepen: „Reeds het openslaan van 
dit boek was mij een wââr genoegen." 
Toen een jonge Utrechtse journalist hem eens in Den Haag tegenkwam, zei 
Ritter opgetogen: „Als je hier wandelt, besef je toch dat er in Nederland 
maar één schrijver is: Couperus." 
„Juist ja," zei de journalist. „Maar voor de radio heb ik u wel eens anders 
horen praten." 
„Dàt is mijn bróód", zei Ritter bezeerd. Zo'n antwoord paste geheel in de 
lijn van de man die, toen hij werd uitgenodigd een lezing te komen houden 
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over het communisme, onmiddellijk ja zei en vervolgens informeerde: „Moet 
het zijn pro of contra?" 
Die Dada-avond heeft in Utrecht natuurlijk niet de revolutie gebracht. Na 
die ene steen lag de vijver algauw weer even vlak als voorheen. Men kan 
ook niet zeggen dat de grote toeloop een bewijs was van literaire of artistieke 
belangstelling bij de Utrechtse bevolking, want toen een dag of tien eerder 
de Duitse schrijver Hanns Heinz Ewers in dezelfde zaal uit eigen werk had 
gelezen, was er nauwelijks publiek geweest. Veelmeer was het nieuwsgierig
heid, na de uitvoerige berichtgeving over de Dada-avonden in Den Haag en 
Amsterdam. Maar het was een nieuwsgierigheid die geen enkele consequentie 
had. Utrecht bleef Utrecht, een deftige, wat stijve stad, waar de literatuur 
voorlopig een zaak bleef die zich vrijwel uitsluitend afspeelde achter de ra
men van patriciërshuizen. 

„Aan de Nieuwegracht no. 46 te Utrecht is een kleine woning, die voeg-
zaam-bescheiden in de rij harer zusteren zich vertoont. Ze heeft generlei 
bouwkundige aanmatiging, ze is niet modern, maar evenmin weerspanning-
antiek. Ze koketteert niet met „Heemschut", ze heeft zich niet geschminkt 
met gevelarij. Evenmin is ze besmuikt-sober, zoodat zij de eenige waardige 
zijn zou tusschen de schreeuwerige dilettantismen der architectuur." 
Zo begint Het huis eener kunstenares, een uiterst precieus boekje dat dr. 
P. H. Ritter jr. in 1925 over het huis van zijn vriendin de schrijfster Ina 
Boudier-Bakker heeft geschreven. Doordat haar man Henri Boudier, die amb
tenaar was bij de Posterijen, nogal eens werd overgeplaatst, is Ina Boudier-
Bakker ook nogal eens verhuisd. Gedurende drie perioden heeft zij in 
Utrecht gewoond. Eerst van 1905 tot 1913 aan de Tolsteegsingel (toen no. 
29, nu no. 32), waar o.a. de roman Armoede en de verhalenbundel Bloesem 
zijn ontstaan. De tweede periode was korter, die duurde van 1923 tot 1927 en 
toen woonde zij in het huis, dat Ritter zo minutieus en lyrisch heeft be
schreven (de gang heet daar bijvoorbeeld: „Een spiegele galerij van vergezich
ten, een fatamorgana, een nimmer tot werkelijkheid komende droom, sym
bool wel bijna dat de wreede marteling der verbeeldingen weerkaatst. Een 
sheherezade van verschijningen" . ..). Hier schreef zij o.a. haar kleine roman 
De moeders. In 1927 volgde een verhuizing naar Groningen, maar een jaar 
later werd haar man tot inspecteur in Utrecht benoemd en zij vestigden zich 
in het huis Oude Gracht 333, waar zij tot haar dood in 1966 is blijven 
wonen. Hier is dus al haar latere werk tot stand gekomen, te beginnen met 
haar omvangrijkste en bekendste roman, de Amsterdamse familiekroniek 
De klop op de deur. 

Ina Boudier-Bakker heeft dus alles bij elkaar meer dan een halve eeuw in 
Utrecht gewoond en het is eigenlijk vreemd, dat zij nooit een Utrechts boek 
heeft geschreven. Amsterdam en Vianen zijn onder haar pen tot leven geko
men, voor Utrecht heeft zij zich beperkt tot enkele hoofdstukken uit Aan 
den grooten weg uit 1939, een boek dat het best kan worden gekarakteriseerd 
als een meisjesboek voor oudere dames. Heldin is het meisje Cor, dat met 
haar grootmoeder een paar kamers betrekt op de Oude Gracht, nadat zij hun 
familiepension op de Veluwe hebben moeten opgeven. Zij wordt winkeljuf-
frouw in een grote banketbakkerij op het Janskerkhof, tot zij in de Jan-
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straat (?) bij toeval tegen een student op loopt, een vriend uit haar geboorte
dorp. Als een vergeten Indische oudoom haar nu ook nog een fortuin nalaat, 
kan haar hartewens in vervulling gaan: een hotel beginnen op de Veluwe en 
natuurlijk trouwt zij met Bart. Het is een van Ina Boudier-Bakkers zwakste 
boeken, maar men vindt er enkele authentieke beelden in van Utrecht - de 
Oude Gracht met de zwanen en het stadsrumoer daarboven, de singels en 
een park, dat wel het Wilhelminapark zal zijn. 
Natuurlijk woonden er meer letterkundigen in het Utrecht van 1923. Daar 
was de dichter Geerten Gossaert, die in 1912 zijn eerste én zijn laatste bundel 
Experimenten had uitgegeven. Ruim dertig jaar later werd dit boek met een 
groot aantal verzen uitgebreid, zodat de omvang bijna werd verdubbeld. Wa
ren dit nieuwe verzen, of dateerden ze nog van vóór 1912? De dichter heeft 
zich daar nooit over uitgelaten. In elk geval sluiten ze zich naar hun aard 
(„bezielde retoriek") geheel aan bij het oudere werk. 
Annie Salomons is na haar studententijd nog voor een korte periode terug ge
weest in Utrecht, maar die heeft in haar werk geen indruk achtergelaten. 
Van veel belang is echter het hoofdstuk over prof. dr. W. Vogelsang en het 
milieu van studenten in de kunstgeschiedenis, dat zij in haar Herinneringen 
uit de oude tijd heeft opgenomen. 
De vreemdste artistieke vogel, die er in die dagen in Utrecht rondfladderde, 
was ongetwijfeld Erich Wichman. Hij was in 1890 geboren als zoon van een 
Duitse hoogleraar in de geologie, maar hij was zo verwoed anti-Duits dat 
hij de tweede n van zijn naam wegliet. Zijn zuster was de anarchiste Clara 
Meyer-Wichmann, schrijfster van enkele briljante studies, zoals Misdaad en 
straf in de maatschappij der toekomst. 
Erich was een buitengewoon begaafd kind: al op zijn dertiende jaar deed 
hij eindexamen gymnasium. Daarna ging hij studeren, meteen in een aantal 
vakken tegelijk. Spoedig bleek dat zijn genie werd doorkruist door zijn ruste
loosheid. Dat leverde al spoedig een (soort) kunstenaarschap op. Hij schreef 
honderden verzen (waarvan het grootste deel verloren is gegaan), hij schilder
de in de trant der expressionisten en futuristen (en dat in het Utrecht van 
vóór 1914!). Bevriend was hij onder vele anderen met de dichter J. C. Bloem, 
die toen in Utrecht rechten studeerde en die onder het pseudoniem „Ego 
Flos" een pornografisch gedicht op hem schreef. Nog voor het uitbreken 
van de Eerste Wereldoorlog trok hij naar Amsterdam. Hij vestigde zich in 
een uiterst ingewikkeld huis aan de Prinsengracht, waar hij een aantal bordjes 
aanbracht om de bezoekers de weg „naar Erich Wichman" te wijzen. Arge
loze schuldeisers, die deze route volgden, bemerkten op een gegeven moment 
dat ze weer op straat stonden. 
Hij kwam overigens nog regelmatig terug in Utrecht. Een van zijn gastheren 
was dan de reeds genoemde Comelis Vos. Als hij daar aankwam, was in een 
ogenblik alles wat er aan eetbare waar in huis aanwezig was, verdwenen. 
Hoe groot de verwachtingen waren die men van hem heeft gehad, blijkt wel 
uit het boek Erich Wichman tot 1920 (de titel alleen al!), dat prof. Vogel
sang heeft ingeleid. Een succes is het niet geworden. Twintig jaar later kon 
men er nog stapels van vinden bij opkopers en zelfs op markten. Momenteel 
is het al even gezocht als dat wonderlijke boekje De tang en het varken, met 
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die dolle fantasie Het verheerlijkt Utrecht, een beschrijving van een massale 
orgie, waarbij op het Vreeburg honderdduizenden ossen worden gebraden, 
op de Neude een Diana-beeld uit vele borsten de zwarte wijn van Falerno 
spuit, geheelonthouders vastgebonden op bakken brandende cognac „met 
een sappig knappen" uiteenspatten, „wat met algemeen gejuich begroet 
wordt." 
Zijn grootste faam heeft hij intussen niet verworven met zijn schilderwerk of 
zijn plastiek, maar veelmeer met zijn optreden als fascistisch agitator in de 
jaren '20 en met zijn brochures Het witte gevaar (over melkmisbruik) en 
Lenin stinkt. Onder deze laatste titel is vorig jaar nog een keuze uit zijn werk 
verschenen. 
Wichmans rol in de zogeheten Rapaillepartij, die in 1920 de vrije socialist 
Bertus Zuurbier in de Amsterdamse gemeenteraad bracht (nadat no. 1 van de 
lijst, het straattype Had-je-me-maar, schielijk wegens landloperij naar Veen
huizen was afgevoerd), zijn jaren in Frankrijk en Italië, zijn activiteiten in 
de fascistengroep De Bezem, door hem graag „mijn zwarte benden" geheten, 
het valt allemaal buiten het bestek van dit artikel. De laatste maal dat hij 
naar Utrecht kwam, was in het najaar van 1928. Hij zou een lezing houden 
voor de Utrechtse studenten, maar toen hij op de sociëteit PHRM verscheen, 
was het gebouw leeg: de studenten waren naar Breukelen uitgerukt, waar 
de Vecht buiten haar oevers dreigde te treden. Ook Wichman snelde daar
heen, sjouwde de hele nacht met zandzakken in het opkomende water en 
moest de volgende dag ziek naar bed. Zelfs zijn befaamde „jeneverkuur" 
bracht geen baat meer. Zijn einde lijkt op dat van Bredero: die was schaatsend 
door het ijs gezakt en lag daarna maanden in het ziekbed voor de dood kwam. 
Wichman stierf in de Oudejaarsnacht, kort nadat hij nog het glas had gehe
ven op het aanbreken van het nieuwe jaar. Jan Engelman heeft hem in een vers 
herdacht: 

Een late drinkebroer, maar een vervoerde 
die de facetten van 't geleende glas, 
het donker rood dat loom de schaal beroerde 
in 't licht hield of zijn eigen ziel daar was. 

Hij had dien gloed lief en de diepe kleuren, 
de warme adem van den zuidergrond: 
de oude wijnen liet hij langzaam geuren 
voor de ontbering van zijn smalle mond. 

En schold, en schold - het glas viel op den vloer aan scherven -
dit land, zijn wanhoop, de versufte burgerij, 
zich-zelf, zijn zonden, en de schoonheid die wij derven, 
de dijken en de koeien en de al te vette klei. 

Soms, als de avond licht werd, bleef hij staren 
in een verzilverd watergat van Amsterdam, 
floot Duitsche liedren, dronk aandachtig klare 
alsof zijn leven eindlijk simpelheid bekwam. 
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En vocht weer voort in geestdrift en ellende 
en viel in 't harnas - toen wel veel te laf 
ons glas stond tegen 't glas der sloome bende -
op Oud jaarsavond, kort na twaalven, in zijn graf. 

Een aanzienlijke vernieuwing van het literaire leven in Utrecht deed zich 
voor in januari 1925. Toen verscheen het eerste nummer van het maandblad 
De Gemeenschap, onder redactie van Jan Engelman, Hendrik Kuitenbrou
wer en Willem Maas. Deze Willem Maas was een Utrechtse architect (van hem 
is o.m. het gebouw aan de Domstraat, waar tot voor kort Boekhandel Ke-
mink was gevestigd). De beide anderen waren jonge journalisten van de 
Utrechtsche Courant (later het Utrechtsch Katholiek Dagblad en nog weer 
later Het Centrum geheten), evenals redactiesecretaris Louis Kuitenbrouwer, 
die meer bekend is geworden onder zijn pseudoniem Albert Kuyle. Zij 
hadden ook deel uitgemaakt van het gezelschap, dat in 1923 het Dada-hulde-
blijk had aangeboden. De gastheer van toen, Cornelis Vos, heeft lang ver
meld gestaan bij de vaste medewerkers, hoewel er nooit een letter van zijn 
hand in De Gemeenschap is verschenen. Hij werd echter in het gezelschap 
opgenomen omdat zijn literaire eruditie zeer op prijs werd gesteld. 
„Maandblad voor katholieke reconstructie" luidde gedurende de eerste jaar
gang de ondertitel, en voor wie dat niet voldoende was, werd in de inleiding 
vastgesteld: „Wij wenschen geen kunst te maken voor ons particulier plezie
ren, wij willen goed en wijs worden in alle dingen, voor het nut der menschen-
maatschappij. . ." En: „Kunstvaardigheid wordt naar deze normen niet ge
meten, wel zielehouding." 

Dat was nog vrij sober. Hoogdravender werd het verderop: „Als daar geen 
machtig réveil werd geblazen, hoe zou het nageslacht moeten oordelen over 
ons, twintigst'eeuwers, die - als wij niet te laf moeten heeten om een wapen 
te voeren in het belang eener sublieme zaak - de heiligste goederen der 
christenheid, door de monsterlijke menschvergoding der Russische sovjet 
bedreigd op erger wijs dan weleer door de Turken, durven offeren aan han
delsbelangen en verdwaalde economie . . ." Toen daar ook nog even het woord 
„jodenfabrikaat" bij kwam, in verband met kerkmeubilering, werd het dui
delijk dat De Gemeenschap niet was vrij te pleiten van fascistische en anti-
semietische kantjes. Maar pas toen het fascisme zich in Duitsland als een 
reëel gevaar kenbaar maakte, heeft dit geleid tot een breuk in de redactie. 
Voorlopig was De Gemeenschap naast De vrije bladen, die toen door H. 
Marsman en Roel Houwink werden geleid, een modern orgaan, dat in een 
gewaagde lay-out er vaak aantrekkelijker uitzag dan de concurrent, en bo
vendien gevarieerder was, want er werd ook regelmatig aandacht besteed 
aan beeldende kunst en architectuur. Het blad trok bovendien de belang
stelling door de Kroniek achterin (spoedig Hagel geheten), een verzame
ling polemische stukjes, en de agressieve kritieken. 

De zakelijke opzet van De Gemeenschap was merkwaardig: het blad had geen 
uitgever, exploitatie en administratie werden door de redactie zelf behartigd 
en het blad werd gedrukt bij de Utrechtsche Courant. Merkwaardig was ook 
dat dit blad een veel groter succes is geworden dan De vrije bladen: het aan-
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tal abonnees steeg in zes jaar tijd van 90 tot 1500, terwijl laatstgenoemd 
periodiek nooit boven de 200 is uitgekomen. Men kan dan ook rustig zeg
gen dat De Gemeenschap een aanzienlijke klankbodem vond, vooral bij ka
tholieke jongeren. Dit hing ook duidelijk samen met de kritische opstelling, 
die de redactie gaandeweg innam tegenover de clerus en de Rooms-Katholieke 
Staats Partij. Dit leidde ertoe dat De Gemeenschap in 1929 onder het toe
zicht van een aartsbisschoppelijke censor werd geplaatst. Niettemin - of mis
schien wel juist daardoor - kwam het blad een jaar later in heftig conflict 
met het kerkelijk gezag. Aanleiding was een hekeldicht van Gerard Wijdeveld, 
De droom van Nolens, waarin een Indonesiër ten tonele wordt gevoerd 
die, als gevolg van de beperking der missievrijheid, was gestorven zonder 
het evangelie te hebben vernomen. De impliciete beschuldiging was, dat No-
lens als voorzitter van de RKSP-fractie in de Tweede Kamer een overheids
beleid steunde, dat artikel 177 van de Indische Staatsregeling handhaafde, 
waarin het werk van „christenleraars, priesters en zendelingen" aan een ver
gunning van de Gouverneur-Generaal werd gebonden. Nolens werd door Wij
develd in het gedicht aangeduid als „de sluwe priester van de opportuniteit" 
en het besloot met de (technisch niet vlekkeloze) regels: „Nolens bedenk: 
voor ieder van ons wacht een uur! Ik zeg u, ondanks paars en priesterboord 
en Mis behoed û voor önz' eeuwige verdoemenis!" 

Hoe dit vers aan de aandacht van de censor is kunnen ontsnappen vermeldt 
de historie niet, maar het is een feit dat er in katholiek Nederland een 
storm opstak. De dichter liet in het volgend nummer een „Verklaring" afdruk
ken: hij bood zijn excuses aan voor belediging van priesterschap en persoon 
van Nolens en deelde mee, de publikatie van zijn vers te betreuren. 
Namens de redactie stelde echter lan Engelman „Nog een verklaring" op, 
waarin werd gezegd dat Wijdeveld zelf moest weten wat hij deed, maar dat 
de redactie allerminst van zins was wat dan ook te betreuren of te herroe
pen. Dit tweede stuk werd echter getroffen door een veto van de nu kennelijk 
wakker geworden censor, zodat de redactie moest volstaan met een „Bericht", 
waarin van het verbod mededeling werd gedaan. Het redactionele stuk werd 
nu uitgewerkt tot een brochure, De droom van Nolens en de gevolgen, die 
aan de abonnees gratis werd toegezonden. Toen echter de redactie de straat 
op wilde om de brochures voor een kwartje per stuk te verkopen, greep de 
aartsbisschoppelijke censor wederom in: de verspreiding moest onmiddellijk 
worden gestaakt, op straffe van Persoonlijk Interdict, dat is verbod tot het 
ontvangen van de Sacramenten en het bijwonen van godsdienstoefeningen. 
„De plicht tot gehoorzaamheid woog zwaarder dan wat wij menschelijk recht
vaardig achtten," zo morde de redactie in het volgend nummer. „Die plicht 
van gehoorzaamheid klemde voor ons des te sterker, omdat wij in den strijd 
die was vooraf gegaan hebben geijverd, en nu nog ijveren, voor een sterk 
gezag." En Albert Kuyle verklaarde dat de redactie weliswaar in haar hemd 
was komen te staan, maar dat dit gelukkig haar doophemd was. Batig saldo 
van de hele affaire: ruim honderd nieuwe abonnees. 

De belangrijkste dichter, die zich in de beginperiode van De Gemeenschap 
liet horen, was Jan Engelman. Hij schreef in die tijd een uitgesproken ex
pressionistische lyriek, aanvankelijk sterk onder invloed van de humani-
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taire verzen uit Paul van Ostaijens bundel Het Sienjaal, maar ook hier en 
daar duidelijk geraakt door Marsman. Diens kunst om steden in enkele regels 
te tekenen, werd ook door Engelman bedreven in zijn 

UTRECHT 
Uit een ontluisterd rijk gezonken 
plooien van gevels tot grijze gelaten: 
dof murmelen, dat niet meer praten 
en niet gans zwijgen heet -
de gracht versmalt. -

Ik beef en weet: 
God heeft ons op een wank'len tijd geklonken, 
dat wij verteren en niet vragen 
t' ontraadselen de schim die dreigend spleet 
en die wij donker in ons dragen -
de aarde valt. 

Meer persoonlijke wegen bewandelde deze dichter in zijn vocalisen, expressio
nistische klankverzen waarin zowel de Braziliaans-Griekse zangeres Vera Jana-
copoulos als de Zweedse zwemmer Arne Borg, Olympisch kampioen in 
Amsterdam in 1928, werden bezongen. Men vindt deze verzen in zijn bundel 
Sine Nomine (1930), die overigens al de overgang laat zien naar een meer 
vormgebonden poëzie. 
Een andere dichter, die aanvankelijk niet minder veelbelovend leek dan En
gelman, was Albert Kuyle. In zijn nu geheel vergeten bundels Seinen (1924) en 
Songs of Kalua (1927) treft naast expressionistisch werk soms een balladeskc 
toon. Daar had meer uit kunnen groeien. In de jaren '30 stapte Kuyle over 
op het proza en schreef de crisisroman Harten en brood (1933), waarin een 
niet met name genoemd Utrecht vaak duidelijk te herkennen valt. Kuyle is 
de man geweest die de rompslomp van het tijdschrift voor zijn rekening nam 
en hij deed dit met zoveel enthousiasme, dat het blad aan hem zijn voortbe
staan te danken heeft gehad. Bovendien zette hij naast het tijdschrift een literai
re uitgeverij op, die ook „De Gemeenschap" kwam te heten en die in de jonge 
literatuur van die dagen een leidende plaats heeft ingenomen. Een ander ini
tiatief was de jaarlijkse D.O.M.-prijs, die het overigens maar kort heeft 
uitgehouden. 
Aanvankelijk zetelde De Gemeenschap in het pand Achter St. Pieter 7, maar 
algauw verhuisde men naar het Lauwerecht, waar de vader van de Kuiten
brouwers een biljartmakerij had. Een meer definitieve behuizing vond men 
aan de Oude Gracht 55, waar ook de schilder Charles Eyck (die on
telbare tekeningen aan het blad heeft bijgedragen) zijn atelier had, en Jan 
Hin zijn filmstudio. 
Een prozaschrijver, die zich in De Gemeenschap ontwikkelde, was de jonge 
Surinamer Albert Helman (pseudoniem van Lou Lichtveld), wiens eerste 
boek Zuid-Zuid-West in vervolgen in het tijdschrift verscheen, evenals zijn 
novelle Mijn aap schreit en de roman De stille plantage. Zo hecht was de 
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Jan Engelman. H. Marsman. 

vriendschap dat zelfs zijn trouwfoto, gemaakt op een kaal landje bij Biltho-
ven met enkele Gemeenschapsjongeren als figuranten, in het blad werd opge
nomen. Het conflict met de clerus was voor Helman aanleiding het tijd
schrift te verlaten. Kort daarna vestigde hij zich in het republikeinse Spanje, 
waar hij de kerk vaarwel zei en zich ontwikkelde in communistische richting. 
In het voorjaar van 1925 stond Jan Engelman eens op het Oudkerkhof te kij
ken naar de etalage van een antiquair, toen hij op zijn schouder werd getikt. 
Hij keek om en zag een stramme jongeman, die hem bars aankeek en vroeg: 
„Bent u Engelman?" En toen de aangesprokene dit bevestigde: „Marsman. 
Compliment voor het gedicht." Dit gedicht was De geboorte, een groot, in 
brede verzen uitgepenseeld brok expressionisme, dat Engelman in een van 
de eerste nummers van De Gemeenschap had gepubliceerd. Smaken kunnen 
verschillen, maar ook veranderen: tien jaar later rekende Marsman dit vers 
in een kritiek op Engelmans verzamelbundel Tuin van Eros tot het „wrak 
en rommelig voorspel", dat hij „graag had gemist." Maar op dat moment kon 
het de aanleiding zijn tot een vriendschap, die tot Marsmans dood in 1940 
heeft geduurd. 
Hendrik Marsman, geboren in 1899 aan het Broederplein in Zeist, waar 
zijn vader een boekhandel had, was in tegenstelling tot de één jaar jongere 
Engelman alhaast een gevestigd dichter. In 1919 had hij als hogere-bur-
gerscholier al expressionistische verzen gepubliceerd in het maandblad De 
Beweging van Albert Verwey, in 1923 was zijn eerste bundel Verzen ver
schenen, die zijn naam als de meest geavanceerd Nederlands dichter had ge
vestigd. In 1925 was hij met Roel Houwink redacteur geworden van het 
maandblad De vrije bladen, dat een jaar eerder was opgericht, maar dit re-
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dacteurschap is op een fiasco uitgelopen, misschien wel mede als gevolg van 
die toevallige ontmoeting op het Oudkerkhof. Marsman was, zoveel is wel 
duidelijk, enorm geboeid door De Gemeenschap, dat hij in allerlei opzich
ten een beter blad moest vinden dan De vrije bladen. Tn dit blad van katholieke 
jongeren vond hij wat hij in zijn eigen tijdschrift maar al te zeer 
miste: een collectief van doelbewuste, gelijkgestemde schrijvers, die boven
dien bezield werden door een ideologie die onmiskenbaar tekenen van groot
heid vertoonde - een streven om kerk en geloof weer tot het creatief middel
punt te maken van het heelal. 
Heeft Marsman in de jaren 1925-'26 op het punt gestaan katholiek te worden? 
Wie zijn bijdragen aan De Gemeenschap in die jaargangen leest, moet wel 
haast die indruk krijgen. Het lijkt wel of hij getroffen was door een opmer
king van Henk Kuitenbrouwer in het allereerste nummer van De Gemeen
schap. Die had over Marsmans bundel Verzen geschreven dat die „dood
loopt in 'n leegheid, waaruit niets dan 't geloof hem redden kan." 
Marsmans eerste antwoord stond in het decembernummer van 1925. Het was 
een groot, zij het zwak gedicht Ondergang, met de slotstrofe: 

Maar nu, 
terwijl de voorhang breekt 
naar 't ongeschonden licht van Oordeels opperzaal, 
hoor ik mijn droevig hart dat spreekt, 
een dolend kind, fluisterend moeders naam 
en, wijl mijn mond den duisteren laster spreekt, 
het snikkend stamelen 
van Christus' naam. 

Marsman heeft dit gedicht, dat al bijna een bekering inhoudt, nooit herdrukt 
- wel enkele andere „katholiserende" verzen, die later in Paradise Regained 
zijn opgenomen: Heimwee, Les Soldats de Dieu en Crucifix. Ook bij anderen 
moet de indruk zijn gewekt, als zou de dichter op het punt staan toe te tre
den tot de R.K. Kerk. Maar Den Doolaard zei in die dagen al tegen hem: „Jij 
wordt nooit katholiek." 
„En waarom niet?" 
„Het zou te lang duren voor je paus werd." 
Bij dit alles moet men ook wel bedenken dat Marsman eind 1925 in De vrije 
bladen een serie Thesen heeft gepubliceerd, waarin o.a. wordt gezegd: „Rome 
begon goed, ging uit van den geest: de cultuur was slechts emanatie daarvan. 
De huidige herleving van het katholicisme is angstsymptoom: de radeloozen, 
de ontwrichten vallen terug naar een nu dode waarheid." 
Hieruit moge blijken dat Marsmans houding tegenover het katholicisme 
wat men noemt „ambivalent" was. Ondubbelzinniger was zijn afwijzing, enkele 
jaren later, in een discussie-in-verzen met Anton van Duinkerken. 
Marsmans tijdelijke toenadering tot de R.K. kerk was een gebeuren dat sterk 
door Utrecht werd bepaald - in een andere Nederlandse stad zou een en 
ander zich niet, of althans niet zó, hebben toegedragen. Maar deze dichter 
had meer banden met de stad. De sfeer van enkele straten, pleinen en grach-

107 



ten moet sterk inspiratief op hem hebben gewerkt. In de tijd dat zijn dichter
schap ontwaakte, omstreeks 1918, hebben vooral avondwandelingen langs 
de Nieuwe Gracht hem menig onsterfelijk gedicht in de pen gegeven. Zoals 
zijn latere vriend Wouter Paap eens heeft verteld: „Hij spoedde zich (na 
zo'n avondwandeling) in gestrekte draf naar de naburige openbare leeszaal, 
waar hij het gedicht met trillende vingers onder de groene leeslamp noteerde." 
Maar ook Tivoli kon als kraamkamer voor poëzie fungeren; na een uit
voering van Mahlers Vierde symfonie schreef hij zijn vers Vrouw, dat in 
1919 in De Beweging verscheen en later in zijn Verzen en Paradise Regained 
is herdrukt. Maar ook mensen konden hem inspireren: de vrouw van een be
kende Utrechtse muziekcriticus is - zij het met de nodige veranderingen -
het voorbeeld geweest voor de vrouwelijke hoofdpersoon uit zijn novelle 
Teresa Immaculata. 
Samen met zijn jeugdvriend Arthur Muller Lehning heeft Marsman de Rijks-
hbs aan de Kruisstraat doorlopen, waar hij in 1919 - vrij laat dus, als gevolg 
van een langdurige ziekte - het einddiploma behaalde. Nadat hij aanvullend 
staatsexamen had gedaan, ging hij rechten studeren. In 1928 slaagde hij voor 
zijn doctoraal, maar daarna duurde het toch nog anderhalf jaar voor hij, 
geassocieerd met mr. C. den Besten, zich vestigde als advocaat in het 
kantoor Lange Nieuwstraat 103 (later verhuisden zij naar het monumentale 
pand op de hoek van Achter St. Pieter en de Keistraat). Met zijn vrouw Rien 
Barendregt ging hij wonen aan de Oudwijkerlaan 4bis, een huis dat sinds lang 
is afgebroken om plaats te maken voor een flatgebouwtje. Langer dan vier 
jaar heeft hij het als gezeten Utrechts burger niet uitgehouden: eind oktober 
1933 vertrok het echtpaar Marsman voor een reis van meer dan een jaar, 
die hen door Spanje, Marokko, Italië, Oostenrijk en Duitsland voerde. Eind 
december 1934 waren zij op het oude adres terug, waar zij tot het najaar 
van 1936 zijn blijven wonen. Daarna verlieten zij Utrecht voorgoed. Uit 
die dagen dateert het scheldvers op Utrecht, dat hij in De Stem heeft gepu
bliceerd (maar nooit herdrukt!), waarin de Maliebaan aldus wordt geportret
teerd: 

een baan, zo doods en leeg, 
alsof hij enkel zondags wordt begaan 
door het boetvaardig regiment der hoge hoeden; 
want wàt men ook in 't nadeel zeggen kan 
van dit verpaapte china, 
die woestenij der anonymheit met zijn intieme oasen, 
niet dat de godsdienst er niet welig tiert, 
noch dat op het gelaat niet met predestinatieletters staat: 
„de heer is mijn banier". 

Hoezeer de sfeer van de stad Marsman ook in het buitenland is bijgebleven, 
blijkt wel uit zijn laatste bundel Tempel en Kruis (1940; geschreven te Bogève, 
Haute-Savoie), waarin verscheidene evocaties van de stad voorkomen. Een 
Utrechter zal weinig moeite hebben de hier beschreven plek in de stad te her
kennen: 
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De man van wie ik dit verhaal vertel 
keerde voor kort naar zijn geboorteland; 
't wordt nu een jaar dat hij zijn intrek nam 
hoven het vredig makelaarskantoor 
dut op den hoek tussen twee grachten ligt 
aan 't plein dat als een zeester in het zand 
zijn schachten uitzendt in de mijn der stad. 

Als het u net zo vergaat als mij, zult u de Pausdam nimmer meer voorbij 
kunnen komen zonder te denken: „Aan 't plein dat als een zeester in het 
zand . . . " Vandaar naar Achter de Dom is trouwens maar een stap: 

Terwijl hij loopt, 
ziet hij een vage maan 
genesteld in den kroon 
der teedre voorjaarskomen 
en merkt niet dat hij gaat 
door het verlicht ravijn 
dat uitmondt op 't skelet 
der zwarte kathedraal, 
een monsterlijke rots, 
die uit de oertijd opstijgt in den nacht. 

Wel moet men bij dit alles bedenken dat hij voor details vaak per brief te 
rade moest gaan bij Wouter Paap. Het is te hopen dat de publikatie van hun 
correspondentie niet lang meer op zich zal laten wachten. 
Na het schrijven van Tempel en Kruis is Marsman niet meer terug geweest 
in Nederland. Hij kwam om in de nacht van 20 op 21 juni, toen het S.S. 
„Berenice", waarmee hij uit Bordeaux was gevlucht, door een Duitse onder
zeeboot werd getorpedeerd. In september 1939, bij het uitbreken van de oor
log, had hij nog in Nederland geïnformeerd of hij (twintig jaar eerder afge
keurd voor militaire dienst!) als vrijwilliger in het leger kon worden opgeno
men, maar die kans bleek niet te bestaan. „Ik moet je bekennen dat ik met 
wellust op de moffen geschoten zou hebben," schreef hij teleurgesteld aan zijn 
vriend prof. P. N. van Eyck. 
Een merkwaardige uitlating, vooral als men die vergelijkt met wat hij elf jaar 
eerder in De Gemeenschap, in een interview met Albert Kuyle had gezegd: 
„Maar een goeie Nederlandse roman van iemand beneden de veertig bestaat 
nog niet. Ik zal die schrijven, als ik niet voor 1931 in een fascistisch front 
gesneuveld ben." 
De fascistische tendenzen in De Gemeenschap leidden intussen, nadat het 
conflict om De droom van Nolens tot bedaren was gekomen, tot een breuk 
in de redactie: Jan Engelman trad uit. Drie jaar later zou hij terugkeren, maar 
pas nadat Anton van Duinkerken de Kuitenbrouwers en hun fascistische 
aanhang eruit had gewerkt. Kuyle stichtte toen De nieuwe gemeenschap, 
een blad dat onverbloemd een fascistische en anti-semietische koers ging va
ren, al trof men onder de medewerkers ook wel „andersdenkenden" zoals 
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A. den Doolaard, die korte tijd, ten huize van de schilder Jan van Malsen, 
ook Utrechter is geweest. Deze medewerking kwam hem in het maandblad 
Forum op een limerick van Cola Debrot te staan: 

Wellicht door een jout op zijn poolkaart 
kwam de dolende ridder Den Doolaard 
terecht in een Kuyl 
waar het voos is en vuil 
en het sop doorgaans weinig de kool waard. 

Onder leiding van Van Duinkerken en Engelman nam De Gemeenschap nu 
ondubbelzinnig stelling tegen het fascisme - afgezien van een enkel pro-Franco 
artikel ten tijde van de Spaanse Burgeroorlog. Engelman bereikte als dichter 
hoogtepunten in zijn bundels Tuin van Eros (1934), Het bezegeld hart (1937) 
en Noodweer (1942). Na de oorlog heeft hij nog slechts incidenteel poëzie ge
schreven. Zijn laatste bundel Het Bittermeer (1969) haalde niet meer het peil 
van vroeger. 
Kuyle trad met een aantal van zijn volgelingen toe tot de in 1935 door Arnold 
Meyer in het leven geroepen fascistische groepering Zwart Front, die voorna
melijk in het zuiden over enige aanhang beschikte. Hij zette zijn anti-semieti-
sche publikaties tijdens de oorlog voort en zag zich na 1945 voor zes jaar van 
publikaties uitgesloten, een verbod waaraan hij zich overigens niet heeft ge
houden. Maar een rol van betekenis heeft hij niet meer vervuld, evenmin als 
zijn broer Henk Kuitenbrouwer. De Gemeenschap moest eind 1941 op last van 
de nieuwe overheid zijn verschijning staken, De nieuwe gemeenschap had al 
eerder het loodje gelegd. 

Vooral na 1930 is Utrecht een letterkundig centrum geweest van belang. Dat 
werd nog eens onderstreept toen hier twee schrijvers kwamen studeren, die 
beiden al een academische studie achter de rug hadden. De Hagenaar Mar-
tinus Nijhoff en de Curaçaoënaar Cola Debrot waren beiden al meester in de 
rechten, toen zij besloten in Utrecht nog een tweede studie ter hand te ne
men: Nijhoff in de Nederlandse taal en letterkunde, Debrot in de medicijnen. 
Nijhoff betrok een kamer op de eerste verdieping van het befaamde „kunst-
huis" Oudegracht 341, waar ook Pyke Koch, Cola Debrot en Jan Engelman 
hebben gewoond. Zonder zulks te weten kwam Nijhoff te wonen boven En
gelman, die al evenmin bekend was met de identiteit van zijn nieuwe boven
buurman. Wekenlang zijn zij elkaar misgelopen, tot zij op een dag elkaar in 
de gang ontmoetten. 
Engelman, vele jaren later: ,,Ik stond tegenover den dichter Martinus, bij 
wien volstrekt geen verbazing scheen te bestaan, terwijl de mijne geen grenzen 
kende. Hij lachte met dat diep geamuseerde trekken in de ooghoeken, dat een 
van zijn grootste bekoorlijkheden was, terwijl hij op zijn meest geanimeerde 
toon en in zijn merkwaardig staccato zeide: „Hoe is het mogelijk!" met 
het accent op „is" en een zeer kleine pauze daarna. En nog eens: „Hoe is het in 
's hemelsnaam mogelijk!" 
Nijhoff heeft daarna nog op minstens vier andere adressen in Utrecht ge-
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Martinus Nijhof Simon Vestdijk. 

woond; hij was een geestdriftig verhuizer. „Hij was bezeten van de gedachte, 
dat zich achter iedere façade geheimen bevonden, niet zozeer geheimen van 
menschen, maar geheimen van de ruimten, de gangen, de keukens en de kel
ders, de zolders met de kreunende hanebalken en de blauwgeschilderde droog-
stokken, de tuinen met de prieeltjes en de garages", aldus Engelman. 
In de jaren 1934-'36 kwamen Nijhoff, Engelman, Debrot en Pyke Koch vrij
wel dagelijks bijeen in Flora aan het eind van de Nobelstraat, toen nog geen 
eethuis maar een gewoon café. „De ruimte binnen werd grotendeels in be
slag genomen door de tapkast, het biljart en een zware zetbaas, zodat niet al
leen het publiek maar ook de twee magere kellners in het gedrang dreigden te 
komen. Het was er donker, zodat men de lichtwisselingen buiten des te dui
delijker kon volgen." 
Nijhoff werkte toen aan zijn grote gedicht A water, waarin hij een nieuw soort 
rijm heeft geïntroduceerd. Debrot: „Ik herinner mij nog hoe hij mij tot verve
lens toe verzocht om met volledig vrije associatie combinaties te maken 
op bepaalde klinkers: a, e, i, o, u, auw, ei. De biljartspelers en de „verloofde 
paren" in het café namen ons soms met een glimlach op, met veel begrip 
overigens, want Utrecht heeft altijd een groot gevoel voor dadaïsme gehad." 
Ook Pyke Koch moest trouwens zijn bijdrage leveren, die werd uitgehoord 
over de inventaris van café's, kantoren en kapperszaken, en naar tekenende 
details van stations, straten en pleinen. Er zit dus in A water vermoedelijk 
wel het een en ander, dat op rekening van een Utrechts collectief moet wor
den geschreven. 
In 1936 werkte Nijhoff aan een volgend groot gedicht, dat aanvankelijk De 
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straat heette, maar dat later werd omgedoopt in Het uur U, een titel waarin 
men naar believen een toespeling op Utrecht kan beluisteren. Maar de mening, 
die wel eens is verkondigd, dat in dit gedicht de Herenstraat zou zijn uit
gebeeld, kan onmogelijk juist zijn, aangezien er sprake is van een „midden
pad", waarin een werkman kuilen voor bomen heeft gegraven. Dan maakt 
de Marnixlaan, die ook wel genoemd is, een betere kans. 
Debrot heeft in Utrecht de novelle geschreven, die tevens een top is gebleven 
in zijn overigens vrij bescheiden oeuvre: Mijn zuster de negerin. Hij heeft in 
Utrecht ook zijn vrouw Estelle leren kennen, een Amerikaanse die hier met 
een dansgroep kwam optreden. Zozeer was hij door haar getroffen, dat hij 
haar vrijwel op staande voet tot in het buitenland is nagereisd. Terug in 
Utrecht is hij vrij snel afgestudeerd, waarna hij tot kort ;ia de Tweede Wereld
oorlog huisarts is geweest in Amsterdam-West. 

Ook Slauerhoff en Vestdijk hebben korte tijd in Utrecht ge .voond, Slauerhoff 
kwam daar nadat hij zes jaar scheepsarts was geweest in het Verre Oosten, op 
1 oktober als assistent op de afdeling Huid- en Geslachtsziekten van het 
Stads- en Academisch Ziekenhuis. „Een nette jongen, die hard werkte en nooit 
vrouwen over de vloer had," zo getuigde later een hospita van de Oude 
Gracht, waar hij in pension is geweest. Het was haar kennelijk niet bekend 
dat Slauerhoff toen zelf onder behandeling stond wegens een syphilis-infectie. 
Hoewel hij op de kliniek door zijn chef dr. J. J. Zoon zeer werd gewaar
deerd, maakte hij in juli 1930 aan zijn werkzaamheden in Utrecht een einde. 
Of hij aan de Oude Gracht veel heeft geschreven is niet bekend, wel zijn 
in deze periode niet minder dan vijf van zijn boeken verschenen: de dichtbun
dels Saturnus, Yoeng Poe Tsjoeng en Serenade, en de verhalenbundels 
Schuim en asch en Het Lente-eiland. 

Simon Vestdijk is Utrechter geweest van het najaar van 1935 tot het voorjaar 
van 1936. Op zijn kamer aan de Nieuwe Gracht werd de laatste hand ge
legd aan de roman-in-brieven Heden ik, morgen gij, die hij samen met Mars
man had geschreven. Hij werkte er ook aan Het vijfde zegel, de roman over El 
Greco, die hij als gevolg van een depressie had moeten onderbreken. Omdat 
zelfs de Nieuwe Gracht hem niet de rust kon geven die hij zocht, verhuisde 
hij spoedig naar Bilthoven, maar daar werd hij weer verdreven door vlieg
tuiglawaai. Hij keerde terug naar zijn ouders in Den Haag; drie jaar later 
vestigde hij zich in Doorn, waar hij tot zijn dood in 1971 is blijven wonen. 
In het begin van de jaren '30 kwam dr. Johan Brouwer, die in Groningen 
was gepromoveerd op een proefschrift getiteld De psychologie van de Spaan
se mystiek, in Utrecht wonen. Onder het pseudoniem Johan Geerlinck 
heeft hij de roman Vandaag geen spreekuur gepubliceerd, een boek dat 
misschien meer indruk gemaakt zou hebben als het niet was geschreven in zo'n 
kleuterachtige stippeltjesstijl. Nu valt er weinig te genieten aan dit verhaal 
van occulte experimenten en geheimzinnige gewelven in een stad, die geen 
andere kan zijn dan Utrecht. Jammer, want de schrijver heeft hier kansen 
genoeg gehad om de nachtkant van de stad tot leven te brengen, zoals dat al 
eerder door Gustav Meyrink was gedaan in Der Golem en Das grüne Ge
sicht met respectievelijk Praag en Amsterdam. 
Johan Brouwer is tijdens de oorlog een stimulator geweest van het studenten-
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verzet tegen de Duitse overheersing. Voor zijn deelneming aan de aanslag 
op het Bevolkingsregister in Amsterdam is hij in 1943 gefusilleerd. 

In die dertiger jaren kon men zich nauwelijks door Utrecht bewegen zonder 
ergens de literatuur tegen te komen. Niet ver van Flora, op de hoek van het 
Janskerkhof en de Lange Jansstraat, waar zich nu sigarenmagazijn „De 
oude tijd" bevindt, was toen de grammofoonplatenwinkel „De Discus" van 
Maurits Esser, die onder het pseudoniem Gerard van Eckeren al vele ro
mans had geschreven (Donkere machten, 1901; Ida Westerman, 1908; Annie 
Hada, 1911; Het troostend verleden, 1921) in de traditie van het na-Tachtigse 
Hollandse realisme. In zijn Utrechtse periode stapte hij uit de Hollandse 
huiskamer en vond de weg naar de meer moderne psychologische roman 
in De oogen in den spiegel (1934), drie jaar later gevolgd door een opvallend 
aktuele tijdsroman, Parade gaat door. Vele jaren was Van Eckeren redac
teur van Den Gulden Winckel, maandblad voor boekenvrienden, en werkte 
hij als criticus mee aan Groot-Nederland. 

Op de Steenweg woonde in die jaren in een merkwaardig huis, dat gedeel
telijk boven een poort was gebouwd en dat men, tegenover de Donkerstraat, 
nog steeds kan zien, de schrijfster Clare Lennart. Als Klaartje Klaver was 
zij in Hattem geboren, een stadje dat zij heel treffend heeft beschreven in 
haar laatste boek Weleer. Zï] werd onderwijzeres en omstreeks haar dertigste 
jaar kwam zij naar Utrecht. Lang is zij niet bij het onderwijs gebleven, zij 
ging kamers verhuren in het huis aan de Steenweg en tevens begon zij te schrij
ven, want het kamerverhuren was in de crisisjaren zeker geen manier om rijk 
te worden. Al op school was haar liefste bezigheid het vertellen van zelfver-
zonnen sprookjes geweest. Nu ging zij verhalen schrijven. „Literaire pretenties 
had ik absoluut niet. Ik wou ieder soort verhaal schrijven, desnoods voor het 
Stuiversblad, als ik er maar iets mee verdienen kon," zo vertelde zij later. 
Haar eerste verhaal, Liefde en logica, stuurde zij op goed geluk naar het 
maandblad Groot-Nederland. Het duurde een hele tijd, maar toen kwam er 
een brief van de redacteur Frans Coenen, die haar meldde dat het verhaal was 
aangenomen. Niet lang daarna is zij, op aanraden van Coenen, aan een lan
ger verhaal begonnen, dat is uitgegroeid tot haar eerste boek Mallemolen. 
Toen de uitgever, aan wie zij het manuscript had gestuurd, weifelde, schreef 
zij meteen maar een ander boek, waarvan zij zeker was dat het zou worden 
geaccepteerd: Avontuur, een gefantaseerde historie tegen de achtergrond van 
kasteel Nijenrode. 

Het huis aan de Steenweg heeft zij tot middelpunt gemaakt van haar Utrecht
se roman Huisjes van kaarten. Wie een indruk wil hebben van deze drukke 
winkelstraat in die jaren, kan in dit boek zijn hart ophalen. De winkels, de 
kleine winkeliertjes (meneer Godefroy!), de grote modemagazijnen, het 
tweedehandsboekwinkeltje, de hoeren op de hoek van de Donkerstraat, het 
lawaaiige cabaret La Gaïté waar Marcella optreedt, dat wonderlijke vrouwtje 
met haar vriend Budy en haar dochter Claartje, het is een wereldje dat Clare 
Lennart (nu ja, hier en daar wel wat uitvoerig-literair) heel authentiek heeft 
beschreven. Eén personage uit dit boek keert later terug in een afzonderlijk 
boek: de kater Rouszka. 
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Gabriel Smit. 

Katten, kinderen, sprookjes en Utrecht, dat zijn altijd de favoriete onder
werpen geweest van Clare Lennart, ook toen zij was verhuisd maar dat unieke 
huis in de Zuilenstraat. Ze keerden regelmatig terug in haar veertiendaagse 
rubriek in het Utrechts Nieuwsblad, waaruit in 1969 een (veel te bescheiden!) 
bloemlezing is verschenen, onder de titel Pluk een roos. Een uitgever zou ze eens 
compleet moeten verzamelen. Het zou een klein monument zijn voor deze 
schrijfster, die eind 1972 is overleden. 
Van de Steenweg naar de Zadelstraat is maar een stap. Daar woonde in zijn 
jeugd Gabriel Smit, misschien wel de meest Utrechtse van alle Utrechtse dich
ters. Aanvankelijk behoorde hij als oud-katholiek tot de kring der jong-pro-
testanten, die in het maandblad Opwaarts wegen haar orgaan had. Erg op 
zijn plaats voelde hij zich toch niet bij dit tijdschrift, getuige zijn poging 
om met Gerrit Achterberg en Han G. Hoekstra de redactie te overrompelen 
met een paleisrevolutie. Een poging die overigens mislukte - daarvoor zaten 
dr. J. van Ham en de zijnen te vast in het Calvinistische zadel. Van zijn 
vriendschap met de surrealistische schilder J. H. Moesman (van huis uit 
ook oud-katholiek) getuigt diens portret van Smit uit het begin van de jaren 
'30. Later werd de dichter rooms-katholiek, een overgang die aanzienlijke con
sequenties had voor zijn dichterschap. Zijn hang naar het religieuze vond nu 
een rijke voedingsbodem, zoals blijkt uit zijn bundels Marialof (1939) en 
vooral Ternauwernood (1951). Tot een intense confrontatie met het eigen ik 
kwam het in Op mijn woord (1968), een cyclus waarin een autobiografische 
lijn valt te bespeuren. Hoewel de dichter al sinds vele jaren zijn geboorte
stad had verlaten, duikt Utrecht nog menigmaal in zijn poëzie op, soms in een 
dramatisch beeld: 
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Straat naar de Dom toe, de toren 
vermoeden achter dichte sneeuw, 
niemand te zien, een luwte van 
puur goudlicht en daaronder 
de donkere kist waarin mijn vader 
achterbleef. Kleinere vlokken dringen 
ons zwijgen binnen en dalen 
oneindig mild in zijn ogen. 

In de Schoolstraat woonde, bescheiden en teruggetrokken, de schrijfster Fré 
Dommisse, die na een verblijf in een psychiatrische inrichting in 1928 de ro
man Krankzinnigen schreef, die in de medische wereld nog meer opzien 
baarde dan in de literaire, zo indringend werd hier aan de hand van eigen 
ervaringen het lijden van een zenuwpatiënt getekend. Het licht op de drem
pel, over de nazorg van psychisch gestoorden, trok minder de aandacht, maar 
Waren wij kinderen?, waarin iets wordt verteld over de seksuele ervaringen 
van een schoolmeisje, toen wat men noemde een „gewaagd" onderwerp, ver
wekte weer sensatie. Het is jammer dat zij daarna, door haar werk in haar 
kunsthandel in Doorn, geen tijd meer heeft gehad tot schrijven, afgezien 
van een hartelijk boekje Over Clare Lennart. 
Een dichter die ook enkele jaren verpleegd is in psychiatrische inrichtingen, 
was Gerrit Achterberg, die was opgeleid tot christelijk onderwijzer, maar 
die in de jaren '30 in Utrecht werkzaam was als crisisambtenaar. Hij woonde 
in de Boomstraat, waar hij een verhouding had met zijn (gescheiden) hospita. 
In december 1939 kwam een h oog-opgelopen conflict over het dochtertje 
van de hospita tot uitbarsting: de dichter schoot enkele kogels af op het 
tweetal. De vrouw stierf in het ziekenhuis, het meisje werd niet-levensgevaar-
lijk gewond. 
Het thema „moord op de geliefde" is al opgetreden in Achterbergs debuut
bundel Afvaart (1931) en sommigen, o.a. dr. J. H. Plokker, zien zijn daad 
dan ook als een „self-fulfilling prophesy". Nog jarenlang is het zoeken van 
contact met de dode geliefde een hoofdmotief gebleven in zijn poëzie. 
Ook een Utrechter was Jan W. Hofstra wiens schrijverschap, tijdens de Twee
de Wereldoorlog begonnen met de roman Een sterke vrouw, wie zal haar 
vinden? echter geheel buiten Utrecht valt. Een beminnelijk dichter, zoals 
blijkt uit zijn bundels Het spinet en Cantabile, was de musicus Johan de Mo
lenaar, die van 1941 tot 1959 zakelijk leider van het USO is geweest. 
Na haar scheiding van mr. J. C. Bloem heeft ook Clara Eggink korte tijd 
in Utrecht gewoond - wéér gewoond, want zij was in deze stad geboren en 
heeft er school gegaan. Vrij spoedig echter is zij met haar zoontje Wim naar 
Den Haag verhuisd. 

„Een man kwam op de drempel van zijn huisdeur staan om het draaiorgel 
beter te horen." Zo begint Het feestelijke leven, een van de melancholieke 
novellen van C. C. S. Crone. Geen schrijver heeft zo trefzeker als hij aan de 
wereld van de Utrechtse kleinburger gestalte gegeven. Een intiem wereldje, 
waarin een kleine voorjaarszon scheef tegen minieme gevels hangt. Kleine 
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mensen, die hun best doen, maar het toch moeten afleggen tegen de dingen 
die dit leven soms zo treurig maken: armoede, dood. Maar achter dit alles 
vaak tinkelende muziek: een carillon, een draaiorgel, een stel straatmuzikan
ten. 
C. C. S. Crone, een neefje van Jan Engelman, is geboren en getogen in Utrecht, 
waar hij lager en middelbaar onderwijs onderging, zoals hij in 1939 liet weten 
in de literaire almanak In aanbouw. Hij bezocht het St. Bonifacius-lyceum, 
waar hij van de leraar Nederlands vernam wat „stoplappen" en „cliché's" zijn, 
en hij begreep dat een echte schrijver zulke zaken nooit in zijn werk mocht 
toelaten. Daarmee was de eerste stap naar het echte, glasheldere C. C. S. Crone-
proza gezet. 
Nog als scholier schreef hij, 's avonds in bed - zoals zijn jongere broer, die dat 
bed met hem deelde, later heeft onthuld - zijn eerste boekje Stephan en Lizette, 
dat nooit herdrukt is en nu praktisch onvindbaar. Het verscheen in 1933, 
de auteur was achttien jaar. Alles wat hij daarna heeft gepubliceerd, omvat 
in de recente herdruk van De schuiftrompet niet meer dan 150 bladzijden. 
Crone werkte bij enkele uitgevers (Bruna, Strengholt) en werd in 1947 redac
teur van de Rayon Revue, een typisch vakblad, dat hij met veel toewijding 
volschreef. In 1951 is hij aan kinderverlamming overleden, 36 jaar oud. Zijn 
literaire loopbaan lag toen alweer elf jaar achter hem. 
Hij moet de stad Utrecht hebben gekend als geen ander. Elke steen, zo lijkt 
het wel, was hem bekend. Van elke straat, elke steeg heeft hij de sfeer ge
proefd en onthouden. Vooral de vele straatjes die dwars op de Oude en de 
Nieuwe Gracht staan, vindt men regelmatig bij hem vermeld: Lange Rozen-
daal, Geertestraat, Vrouwjuttenstraat, Eligiusstraat, Abraham Dalestraat. 
Maar het Utrecht dat men in zijn verhalen aantreft, heeft een merkwaardige 
verandering ondergaan. Het is net of de schaal van de stad is verkleind. Het 
is een Utrechts Madurodam, waarin men wordt binnengeleid. Als Crone 
het stadsbeeld tekent, duiken er verkleinwoorden op: 
„Het werd al avond, merkte hij; de lampen hingen treurig in de mist. Op de 
Geertebrug hield hij een poosje stil. De mensen schoven vaag als schimmen 
langs de balie; over de Vrouwjuttenkeien waggelde een dronkelap. Er dre
ven bleke blaadjes in de gracht; ze gleden zo rustigjes onder hem door. 
Hij moest op huis aan, zong het Klaasje; moeder wachtte met de soep." 
Crone is een miniaturist, hij is de petit-maître van het Nederlandse proza. 

Omstreeks 1935 begon in Utrecht iets merkbaar te worden van een nieuwe 
literaire generatie. Die tekenen waren vooral te bespeuren onder studenten. 
Men zou achteraf haast kunnen spreken van een groep van Utrechtse „univer-
sity-wits", ware het niet dat er van enig groepsverband, hoe los ook, geen spra
ke is geweest. 
Een opvallende figuur in de katholieke studentenwereld was de jurist Jan 
Derks, mede-oprichter van De nieuwe gemeenschap en schrijver van de opge-
wonden-bizarre roman Journaal van een dode. Coming-man in een heel an
dere hoek was Anton Koolhaas, die toen al een aantal dierenverhalen heeft 
geschreven, waarmee hij twintig jaar later zoveel succes zou hebben. Zijn 
strip Stiemer en Stalma, geïllustreerd door zijn vriend Leo Vroman, zou nóg 
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langer op een boekuitgave moeten wachten. Vroman, zoon van de rector van 
het Goudse gymnasium, heeft nog als biologie-student de verzen geschreven 
die in 1949 zijn verzameld in de eerste afdeling van zijn bundel Gedichten, 
vroegere en latere. Verder hield „Leeuwtje Vroman", zoals hij door zijn 
mede-studenten van de Unitas werd genoemd, zich bezig met bijdragen voor 
het blad Vivos Voco en het doen van merkwaardige uitvindingen, zoals een 
gramofoon die achterstevoren kon draaien. 
Tot de vriendenkring van de sociëteit op het Lucas Bolwerk behoorde ook 
de Veenendaler Kees Stip, die in de oorlog als onderduiker ten plattelande 
zou debuteren met het clandestien uitgegeven Diewertje Diekema, een paro
die op het befaamde „lied in honderd verzen" Maria Lecina van J. W. F. 
Werumeus Buning, en de Wageninger Max de Jong, waarschijnlijk het meest 
getoermenteerde talent dat er toen in Utrecht rondliep. Al in 1951 is hij, 
33 jaar oud, in Amsterdam overleden, zonder twijfel mislukt in zijn ambitie: 
een groot essayist te worden. Bij zijn familie ligt nog het manuscript van een 
bundel met liefst vijftig essays, waarvan er in de eerste jaren na de oorlog 
een tiental in literaire tijdschriften is gepubliceerd. 
Het behoort tot de ironie van het lot dat hij, die de poëzie had afgezworen, 
na zijn dood opeens als dichter werd ontdekt door het in 1953 uitgegeven 
bundeltje Muggen en zwanen. Zijn gedicht Zelfportret uit 1942 toont de 
dichter in een geliefde romantische pose (maar als zodanig door hemzelf 
wel degelijk doorzien!), namelijk als nachtelijk wandelaar in Utrechts naas
te omgeving, met het „fort" als herkenningspunt: 

Het onbegrepen schemerende voorhoofd 
van hem die, door de wind gedreven, dromen 
en daden aandurft in een nog geoorloofd 
afgaan op de geruchten, die de bomen 

en wolken weten, wandelend bij nacht 
met opgeslagen kraag, al haast als Goethe 
de wegen mijdend van een nageslacht 
dat kennis samenvallen laat met teuten -

werd, voor het fort gekomen, één moment 
bestreken door de zilverwitte maan, 
die tevens neerzag, uit het firmament, 
op nóg zoiets verouderends - een zwaan. 

Max de Jong woonde in het studentenhuis Parkstraat 7 in de winter van 
1939-'40 korte tijd samen met L. Th. Lehmann. Een andere vriend was de 
theologische student Ko (later: Hans) Rooduyn, die als dienstweigeraar tot 
begin 1941 in Veenhuizen zat en na zijn vrijlating samen met Jan Meulen-
belt het antiquariaat D'Eendt heeft opgericht, dat gevestigd was op een 
bovenverdieping van het huis Parkstraat 31. Deze onderneming was zakelijk 
geen groot succes, maar het was een gezellig ontmoetingspunt van dichters 
en studenten, die hier ook warme maaltijden konden gebruiken. Achter de 
schermen speelde zich hier, sinds het voorjaar van 1942, een aantal aktivi-
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teiten af van het Kindercomité, dat honderden joodse kinderen aan onder
duikadressen heeft geholpen. Rooduyn heeft nog in de oorlog het dichtbun-
deltje Maanzaad uitgegeven, Meulenbelt publiceerde in 1951 Plattegrond. 
Na de oorlog heeft Rooduyn het antiquariaat in Amsterdam voortgezet, na 
enige jaren in combinatie met een galerie. De boekhandel is opgeheven, maar 
Galerie D'Eendt (sinds het eind van de jaren '50 onder leiding van Will Hoog-
strate) floreert, compleet met de bronzen eend, die al in de oorlogsjaren 
de naam aan de zaak heeft gegeven. Meulenbelt is jarenlang directeur ge
weest van de Stichting Oorlogspleegkinderen, daarna werd hij hoofd van het 
Bureau Culturele Zaken van de gemeente Utrecht, een functie die hij nu in 
Den Haag vervult. 

Een ander trefpunt was de kamer van de theoloog Theo van Baaren, één-
hoog in het huis Bemuurde Weerd 38, met een uniek uitzicht op het sluisje. 
Gastvrouw was hier de Engels-Nederlandse dichteres Gertrud Pape, die in 
1944 in de Schildpadreeks (waarover aanstonds meer) onder het pseudoniem 
Evelyn Palmer het bundeltje Verses by a female Robinson Crusoe heeft 
uitgegeven. Ook Theo van Baaren publiceerde enkele dichtbundels (Gedich
ten, 1939, en Versteend zeewier, 1944). Toen in 1941 de literatuur in Neder
land steeds meer op een laag pitje kwam te staan en men zich in kleinere 
kringen terugtrok, „verscheen" aan de Bemuurde Weerd het tijdschrift in 
één exemplaar De schone zakdoek, waaraan ook L. Th. Lehmann, Chris 
van Geel, Emile van Moerkerken, C. Buddingh' meewerkten (allen buiten 
Utrecht woonachtig) alsook Jan Wit en Ad den Besten. 
Jan Wit was een trouwe bezoeker. Hij was blind geboren, had enkele orga-
nistenposten vervuld en was daarna theologie gaan studeren. Die studie 
heeft hij ook volbracht en hij is dominee geworden. „Tot ziens!" zei hij vaak 
bij het afscheid. In 1951 heeft hij zijn debuut gemaakt met de bundel Rites 
de passage. 

Een aanzienlijke bijdrage tot het ontstaan van een literair klimaat in Utrecht 
heeft ongetwijfeld de boekverkoper Chris Leeflang geleverd met de literaire 
avonden, die hij veertig jaar lang heeft georganiseerd in Boekhandel Broese. Al 
op 24-jarige leeftijd was hij directeur geworden van deze zaak, die zich toen 
nog op de Oude Gracht bevond. Onder zijn leiding werd een nieuw, ruim 
pand betrokken aan de Nachtegaalstraat en daar opende Menno ter Braak 
in 1932 de rij met een inleiding over het maandblad Forum, dat toen pas 
was opgericht. Het is een onafzienbare reeks geworden. 
Er zijn bij Broese trouwens ook kleine exposities gehouden: vooral de her
denkingstentoonstellingen van Slauerhoff en Nijhoff, om er maar een paar 
te noemen, hebben de aandacht getrokken. 
Tijdens de oorlog werd Broese een centrum voor de verspreiding van clan
destiene literatuur. Veel later zijn er bij een verbouwing nog een aantal ille
gale uitgaven te voorschijn gekomen, die Leeflang eens bij een dreigende inval 
van de Duitse politie had verstopt. 
Na de oorlog heeft hij een stimulerende rol gespeeld bij de propaganda 
voor het Nederlandse boek. Het jaarlijkse Boekenbal werd mede door zijn 
toedoen een traditie. Pas als we in de krant de foto hadden gezien van 
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Leeflang met de koningin, wisten we het: de Boekenweek is weer begonnen. 
Een heel ander initiatief van hem was de serie bibliofiele uitgaven van de 
Stichting De Roos, die nog steeds wordt voortgezet. Zijn afscheid in het be
gin van dit jaar en de verhuizing van Broese en Kemink naar het voormalige 
V&D-pand aan de Stadhuisbrug markeert het einde van een tijdperk - en 
misschien het begin van een nieuw. 
Er liep in Utrecht trouwens nog een merkwaardige boekverkoper rond. Dat 
was de Duitse emigrant dr. Herbert Lewandowski, die op de Neude (later 
aan het Wed) zijn winkel had. Hij was in Berlijn bevriend geweest met dr. 
Magnus Hirschfeld, auteur van een hele reeks Sittengeschichten. Ook dr. 
Herbert Lewandowski wilde zich in deze richting verdienstelijk maken. Hij 
droomde van een Sittengeschichte der Niederlanden, of eigenlijk - met een 
knipoogje - „ eine Un-Sittengeschichte der Niederlanden." Dat boek, Bescha-
vings- en Zedengeschiedenis van Nederland, heeft hij inderdaad geschreven, 
samen met de Utrechter P. van Dränen. Een erg best boek is het niet geworden, 
maar het is tot dusver de enige poging op dit gebied en het heeft in elk geval 
de verdienste, dat de Utrechtse surrealistische schilder J. H. Moesman hierin 
middels enkele reprodukties aan de mensheid werd voorgesteld. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft dr. Herbert Lewandowski, die als 
jood werd vervolgd, het veilige Zwitserland kunnen bereiken, waar hij nu nog 
in Genève woont. Zijn compagnon Van Dränen was een ander lot beschoren. 
Die meende dat het vraagstuk van de bezetting van Nederland door de Duit
sers snel en radicaal kon worden opgelost, als iedere Nederlander maar de 
moeite nam om één bezetter dood te steken. Zelf heeft hij het voorbeeld ge
geven, maar hij heeft het niet overleefd. 

Een man die het Utrechtse literaire leven ook krachtige impulsen heeft 
gegeven, was Jaap Romijn. Toen in 1933 mr. G. J. van Heuven Goedhart 
hoofdredacteur was geworden van het Utrechtsch Nieuwsblad, werd Jaap 
Romijn benoemd tot kunstredacteur. Die ontwikkelde zich tot een voortref
felijk muziekcriticus, maar zijn belangstelling ging vooral uit naar de litera
tuur. Toen in 1942 de Kultuurkamer het functioneren van de cultuur in Ne
derland onmogelijk maakte, kwam er in allerlei vaak vermomde, soms ook 
geantedateerde uitgaven een clandestiene literatuur tot bloei. Onder deze uit
gaven nam de Schilpadreeks, geleid door Jaap Romijn, niet de minste plaats 
in. Kleine boekjes met novellen of gedichten waren het, die in vertrouwde 
boekhandels „onder de toonbank" aan de man werden gebracht. In de Schild
padreeks verschenen o.m. Drie in de pan van C. C. S. Crone, Bruidegom in 
september van Theun de Vries, De heksenmeester van Sjoerd Leiker, Ont
moeting met Selma van Anna Blaman en de Utrechtse novelle Zo ging de 
oorlog voorbij van Jaap Romijn zelf. Bovendien was hij, met Gabriel Smit, 
redacteur en uitgever van het miniatuur-tijdschrift Ad Interim, waarvan drie 
nummers tijdens de oorlog zijn verschenen, en gaf hij enkele kleinere reeksen 
uit, die als uitgeversmerk de aanduidingen „De Handpalm" en „Willem In-
denhaeck" voerden. Op het eind van de oorlog stapte hij over naar Bruna, 
waar hij het tot mede-directeur heeft gebracht. Het verschijnen van de pocket-
reeks De Zwarte Beertjes was voornamelijk zijn werk. Van zijn eigen proza 
moet vooral de bundel Punt van uitgang worden genoemd. 
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Begin februari 1943 verliet een student in de scheikunde, Geert Lubberhui
zen, zijn kamer boven de boekbinderij van Danner, Achter Clarenburg 7 bis, 
en betrok een kamer in het huis Van Limburg Stirumstraat 19, een adres 
dat hij zelfs voor zijn beste vrienden verborgen hield. Het waren wilde dagen: 
de Nederlandse illegaliteit had generaal Seyffardt doodgeschoten, de com
mandant van het Vrijwilligerslegioen Nederland, dat met de Duitsers aan 
het Oostfront vocht. Omdat de daders in studentenkringen werden gezocht, 
hield de Duitse politie razzia's, waarbij duizenden studenten werden opgepakt. 
Maar Geert Lubberhuizen had nog een andere reden om zich gedekt te hou
den: in november had hij met een andere student, Frits Iordens, 's nachts de 
cartotheek met de namen en de adressen van de Utrechtse studenten ver
brand. Hij had ook contact met het Kindercomité, dat toen al meer dan 
honderd joodse kinderen op duikadressen had ondergebracht. Om dit comité 
aan geld te helpen besloot hij een rijmprent uit te geven van het gedicht De 
achttien doden van Jan Campert, een dichter die in januari 1943 in het con
centratiekamp Neuengamme was omgekomen. De eerste oplage van De acht
tien doden, met een prent van de Utrechtse ontwerper en graficus Fedde 
Weidema, verscheen in het voorjaar van 1943. Tot de bevrijding toe zijn er 
15.000 exemplaren gedrukt die voor ƒ 5 — per stuk werden verkocht. 
Lubberhuizen ondernam in die dagen nog veel meer activiteiten. Hoewel de 
Duitsers hem soms dicht op de huid zaten, heeft hij zich door zijn voor
treffelijke „illegale techniek" steeds buiten schot weten te houden. Zijn meest 
vérstrekkende onderneming is de oprichting geweest van de illegale uitge
verij De Bezige Bij („Bas, busy as a bee can be", werd Lubberhuizen in die 
dagen genoemd, vandaar de naam), die aanvankelijk was gevestigd in het huis 
in de Van Limburg Stirumstraat. Hier verschenen de eerste van de 72 titels, 
die Lubberhuizen (sinds eind 1943 bijgestaan door Sjoerd Leiker) in bezet
tingstijd heeft geproduceerd. In het voorjaar van 1944 is Lubberhuizen ver
huisd naar Amsterdam, waar De Bezige Bij na de bevrijding boven de grond 
kwam. 

Juist in deze dagen begonnen enkele Utrechtse jongeren een andere clande
stiene onderneming. In een literaire kring van oud-hbs'ers, van wie er enkelen 
MO-Nederlands waren gaan studeren, werd het idee geboren van een ge
stencild clandestien tijdschrift. Half april 1944 verscheen het eerste nummer 
van Parade der Profeten, onder redactie van Jan Praas, Carla Scheidler 
en Ad van Noppen, in 50 exemplaren. Vooral dankzij Ad van Noppen, die 
ondanks de moeilijke tijdsomstandigheden zeer mobiel was, breidde de kring 
van lezers en medewerkers (tussen deze categorieën bestond overigens nauwe
lijks onderscheid!) zich snel uit. Najaar 1944 zag een poëzie-nummer het 
licht, met werk van liefst 50 nieuwe dichters. In een tweede poëzie-nummer, 
een half jaar later uitgekomen, kwamen daar nog enkele tientallen bij. 
De afleveringen van de Parade der Profeten vormen een reeks curieuze do
cumenten. Zoals Jan Praas later zou schrijven: „De jongeren (. ..) zagen 
hun kans schoon! Hun enthousiasme en organisatie-lust bleek niet te stui
ten; iedere rem, die in normale tijd het spuien van onrijp werk zou hebben 
belet, was weggevallen, nu eigen initiatief tevens eigen autoriteit betekende." 
Onder de medewerkers aan de Parade treft men er een aantal, die hun pro-
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fetie in later jaren hebben waargemaakt, zoals Willem Frederik Hermans, 
Guillaume van der Graft, Paul Rodenko, Hans Warren, Ad den Besten, 
W. J. van der Molen en Paul van 't Veer. Ook enkele anderen hebben spo
radisch nog wel gepubliceerd, maar de grote meerderheid heeft na de oorlog 
niets meer van zich laten horen. De Parade der Profeten (die zich in de zomer 
van 1945 met twee soortgelijke bladen heeft verenigd tot Columbus, dat op 
zijn beurt in 1947 is gefuseerd met Podium) is een wonderlijk tijdsverschijn
sel geweest, een soort literaire jeugdbeweging, zoals die alleen in de sfeer 
van de clandestiniteit kon groeien. Van sommigen moet overigens worden 
betreurd dat zij sindsdien hebben gezwegen, zoals van Jan Praas, blijkens 
een gedicht dat kort na de oorlog in het Utrechtse bibliofiele maandblad 
De roode lantaarn is verschenen: 

ZA TERDA GMIDDA G 
Als ik de bloemenmarkt ben opgestoken 
en tussen mensen wandel die mij niet 
als dichter kennen, en dus niet het lied 
vermoeden dat in mij is opgedoken, 

als ik dan ga met gele en blauwe bloemen 
langs het Janskerkhof en de Ganzenmarkt, 
zie ik de meisjes anders, en verward 
wil ik de één meer dan de ander roemen, 

als 'k bij een antiquair ben ingeslopen 
die mij zijn boeken van de schrijnen haalt 
en mij bepraat om Focquenbroch te kopen 
in pergament, en als ik heb betaald, 
voel ik mij rijk Achter St. Piet er lopen, 
waar kerkmuziek tussen de huizen draalt. 

Ook Ad den Besten schreef in die tijd een aantal soortgelijke stadsgezichten 
(zie de afdeling „Lof van Utrecht" in de bundel Verleden tijd, 1950). Deze 
dichter, een zoon van de advocaat met wie Marsman enkele jaren geasso
cieerd was, studeerde aanvankelijk theologie, maar zag zijn studie onder
broken toen hij in 1943 in Berlijn werd te werk gesteld. Na de oorlog werkte 
hij korte tijd bij Boekhandel Broese, waarna hij een functie kreeg bij de 
Uitgevers Maatschappij Holland in Amsterdam. Sinds 1951 heeft hij daar 
de poëzie-reeks De Windroos geredigeerd. Tegenwoordig is hij in Amster
dam leraar Duits. 
Even snel uit Utrecht vertrokken is Guillaume van der Graft (pseudoniem 
van W. Barnard), die net als Ad den Besten naar Duitsland was gedeporteerd. 
Hij was wellicht de talentvolste dichter uit de Parade-groep: zijn bundels 
In exilio en Achterstand, die in 1946 zijn verschenen, hebben dat ondubbel
zinnig bewezen. Nadat hij was afgestudeerd werd hij algauw benoemd tot 
Hervormd predikant. 

Na de Tweede Wereldoorlog heeft het literaire leven in Utrecht niet meer 
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het niveau en de levendigheid bereikt van de jaren dertig. Zoals vermeld ves
tigde een aantal dichters en schrijvers zich elders. Nieuw bloed kwam er 
nauwelijks bij. Wel ging Chris Leeflang onverdroten door met zijn literaire 
avonden (twee per seizoen) en exposities, wel richtte Jaap Romijn een lite
raire kring op, die regelmatig bijeenkwam in zijn huis aan de Maliesingel. 
Later vond men onderdak in de sociëteit Engelenzang in een kelder aan de 
Nieuwe Gracht, die momenteel nog bestaat, al zitten er voornamelijk leden 
van het Utrechts Symfonie Orkest. Ook Flora bleef nog geruime tijd een 
trefpunt. Clare Lennart heeft in haar boekje Op schrijversvoeten door Ne
derland (Geschenk bij de Boekenweek van 1955) verteld hoe het idee voor 
deze verzameling interviews was geboren op een warme avond in mei in de 
tuin van Flora, tijdens een gesprek met Jaap Romijn en Chris Leeflang. 
Een nieuwe Utrechtse dichter manifesteerde zich, nogal verrassend, in 1952, 
toen Hans Edinga (pseudoniem van H. Heidstra) een reisbeurs kreeg voor 
De vrouw van de herfst, een bundeltje dat niet meer dan tien verzen bevat, 
maar ook dat bij herlezing een overrompelende indruk maakt. Hetzelfde kan 
trouwens gezegd worden van zijn tweede bundel De wintertuin, die twee 
jaar later uitkwam. Deze dichter debuteerde in een periode waarin juist de 
Vijftigers naam begonnen te maken en dat is zeker reden geweest dat zijn 
poëzie niet de aandacht heeft gekregen die zij verdient. 
Voor 1940 heeft Hans Edinga theologie gestudeerd (ook hij!), na de oorlog 
werkte hij als vertaler. Van zijn hand verschenen nog de roman Adieu Pando
ra (1955) en een biografie van Ina Boudicr Bakker, Tien huizen, duizend 
levens (1969). 
Ook het bundeltje Blijspel voor blinden, waarmee de student Egon P. Koster 
in 1956 debuteerde, werd met een reisbeurs bekroond. Er gingen in die 
dagen veel reisbeurzen van Den Haag naar Utrecht, zonder dat men daar 
iets achter hoefde te zoeken. 
Jan Emmens kwam naar Utrecht om er kunstgeschiedenis te studeren; hij 
bracht het, ook in Utrecht, tot hoogleraar in de kunstgeschiedenis. Schijn
baar los van deze werkzaamheid ontwikkelde zich zijn poëzie, die in drie 
bundels is verzameld: Kunst- en vliegwerk, Autobiografisch woordenboek 
en Een hond van Pavlov. Het zijn duidelijk gedichten van een intellectueel, 
uit de school van Forum, Libertinage en Tirade, maar - zoals is opgemerkt: 
„Dichtregels en gedichten werden bij hem gevormd vóór het bewuste stadium." 
Juist het dooreen spelen van het voor- en het overbewuste geeft aan zijn 
poëzie haar zeldzame karakter. Hij stierf, totaal onverwacht, in 1971. Tirade 
heeft hem met een speciaal nummer herdacht. 

Overziet men alles wat hier tot dusver is genoemd, dan wordt duidelijk dat 
de Utrechtse letteren van de afgelopen vijftig jaar een rijk geschakeerd beeld 
vertonen, maar van een eenheid, een gemeenschappelijke karakteristiek, is 
geen sprake. De zaken liggen hier duidelijk anders dan in de beeldende 
kunst, waar surrealisme, magisch realisme en nog zo het een en ander een 
zekere mate van samenhang vertonen, zodat wel eens is gesproken (al werd 
het vaak meteen weer ontkend!) van een „Utrechtse school". Dezelfde term 
heeft men (ook met gedeeltelijk weer inslikken!) gebezigd met betrekking tot 
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William D. Knik 

een kleine groep Utrechtse dichters, die in de jaren '50 voor het eerst van zich 
hebben laten horen. 
Het begon met de literaire vriendschap van Theo Sontrop en Jacques Boersma 
op het St. Bonifacius-lyceum. Peter Vos, die een paar klassen lager zat, heeft 
later wel verteld hoe hij opkeek tegen deze schoolcoryfeeën, als zij in het 
vrije kwartier over literatuur liepen te praten. 
Later maakten zij kennis met William D. Kuik, die voortijdig de hbs vaar
wel had gezegd en nu zijn eerste atelier had betrokken (à raison van ƒ 1,45 
per week) in de Korte Smeestraat. Kuik: „Daar kwam op een dag Jacques 
Boersma binnen. Die had al erg veel gedichten geschreven. Dat had ik ook 
wel, maar toen ik zijn werk las dacht ik: „Ik zal maar stil zijn." 
Jacques Boersma, die later zou schrijven onder het pseudoniem Alain Teister, 
schilderde ook, hij had een atelier op de Oude Gracht maar verhuisde vrij 
vroeg naar Den Haag. Later kwam hij naar Amsterdam waar hij meewerkte 
aan Het Parool en Vrij Nederland. Hij debuteerde met het dichtbundeltje 
De huisgod spreekt, maar bereikte persoonlijker accenten in De ziekte van 
Chopin (1971). Hij schreef een satyrieke roman De kosmonaut was een bis
schop (1969) en een bundel navrante verhalen Kinderen van een dode kee
per (1972). 
„Een geletterde mandarijn, die leeft, praat en leest tussen bomen en boeken," 
zo heeft Jan Emmens eens zijn stadgenoot Theo Sontrop genoemd. Die bo-
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men sloegen op Laren, waarheen Son trop in het begin van de jaren '60 is ver
huisd. Daarvoor woonde hij jarenlang aan de Kromme Nieuwe Gracht in 
een langwerpig vertrek, vrijwel geheel gevuld met boeken. Zelfs al zou men 
niets anders doen dan eenzaam wonen in een dergelijk vertrek, dan kan 
men in Utrecht al een legende worden. 
Maar Theo Sontrop heeft meer gedaan. Hij studeerde Frans, was redacteur 
van het Amsterdamse studentenblad Propria Cures, brak zijn studie af, werd 
hoofd van de redactie bij de uitgeverij Meulenhoff & Co en (in 1972) direc
teur van De Arbeiderspers. 
Zijn enige afzonderlijke publikatie tot dusver is de dichtbundel Langzaam 
krom groeien (1961), verzen die klinken als het krassen van een griffel op 
een lei. Maar kijk naar de hanepoten: tegen alle stugheid in is er een stukje 
poëzie tot stand gekomen. 
Een heel nieuwe literaire vorm ontwikkelde William D. Kuik, tekenaar, gra
ficus en mede-oprichter van het in Utrecht gevestigde Grafisch Gezelschap 
„De Luis", in zijn Utrechtse notities (1968). Ze vormen een unieke verbinding 
van vertoog, mémoire, fantasie en blocnote-klein-formaat. Het gaat over 
Utrecht - maar ook over een paar andere steden. Er komen Utrechters in 
voor - maar evengoed lieden van elders. Kuik bouwt hier, evenals in zijn 
litho's, etsen en tekeningen, voort aan een vervallen droomstad, die met 
Utrecht weliswaar bepaalde kenmerken gemeen heeft, maar die toch een 
volstrekt eigen creatie is. 
Wie is William D. Kuik? Hij heeft meer verwantschap met de Franse ro
mantiek, met Nodier, De Nerval, Pétrus Borel, le bibliophile Jacob, Méri
mée, dan met zijn tijdgenoten. „Zo geloof ik literair gezien een cocktail te zijn 
van 1/3 glas Borel, op sterk water, eet esprit incomplet (Baudelaire); 1/3 
glas Jacob dito, een warhoofd en leugenaar; 1/3 glas Singelwater, waarin 
de door mij meer uitvoerig beschreven kadavers en levenden een tijdje 
hebben rondgedreven." Hetzelfde cocktailrecept, maar dan on the rocks, 
treft men aan in zijn bundel 45 gedichten (1969). 

In 1962 kreeg Utrecht zowaar een eigen cultureel tijdschrift, Kunst in Utrecht, 
waarin aanvankelijk ook literaire bijdragen zijn verschenen. Die weelde heeft 
niet lang geduurd. Er was geen sprake van dat een dergelijk blad zich kon 
staande houden. Steeds meer water moest er bij de wijn, zonder dat de voor
uitzichten beter werden. Eind 1972 werd wat als tijdschrift op niveau was 
begonnen, als programmablaadje aan de VVV overgedaan. 
In deze ondergang weerspiegelt zich het verval van Utrecht als literair cen
trum. In 1962 overleed dr. P. H. Ritter jr. Twee jaar later vertrok Jaap Ro-
mijn naar Leeuwarden, waar hij directeur werd van het museum „De Prin-
cessehof". Ook Jan Engelman, die zich in deze jaren met verbetenheid ver
zette tegen de plannen tot singeldemping, verhuisde uit Utrecht, evenals Jan 
Meulenbelt. Alleen Chris Leeflang ging onbekommerd voort met zijn literai
re avonden. In 1972 zijn zowel Jan Engelman als Clare Lennart overle
den. Daarmee waren de meeste steunpilaren van het eens zo bloeiende literai
re leven in Utrecht weggevallen. 
En toch - wie anno 1973 de ledenlijst van de Vereniging van Letterkundigen 
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er op naslaat, telt een vijftiental schrijvers en dichters, die in Utrecht wonen. 
Om er enkelen te noemen: Ton van Oudwijk (pseudoniem van Anna Kop-
pelman), schrijfster van o.a. de roman Mijn oom Victor (1967) en Die 
wordt honderd (1969) en de novellenbundel Mémoires van een doodgraver 
(1968); G. van de Walcheren (pseudoniem van D.V. Nijland), auteur van de 
bekroonde roman Scherven langs de hemel en het schrijversechtpaar Anny 
Matti en Wim Spekking, dat met succes het initiatief „Schrijvers op school" 
heeft gelanceerd. 
Buiten de Vereniging staan dan nog de dichters Wouter Kotte, die (ten dele 
in België) een zestal dichtbundels heeft uitgegeven, Kees Ouwens (Arcadia, 
1968, Intieme handelingen, 1973) en Herman Damen, die dit jaar een opzien
barende bundel visuele poëzie heeft uitgegeven onder de titel Langer vers. 
Vermelding verdient zeker nog de roman Zoveel lol, die Boudewijn van Hou
ten heeft geschreven over zijn ene jaar lidmaatschap van het Utrechtse studen
tencorps (1971). 
Letterkundigen genoeg, in Utrecht. Maar ze kennnen elkaar nauwelijks, of 
in het geheel niet, soms zelfs niet van naam. Is hier iets aan te doen? Zou 
het echt niet mogelijk zijn dit isolement te doorbreken, en weer tot een bloeiend 
letterkundig bedrijf in Utrecht te komen? 
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