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Gedurende de periode van het interbellum ontstaat er in Frankrijk een
groot aantal nieuwe literaire tijdschriften. Prestigieuze, aan machtige
uitgeverijen gelieerde bladen als de gerenommeerde Nouvelle Revue

Francaise, maar ook kleine, niet door het professionele literaire circuit
gesteunde, tijdschriften als Le Navire d'Ar8ent. Dit maandblad werd in 1925
door Adrienne Monnier (189a-1955) gelanceerd en beoogde de buiten-
landse letterkunde in Frankrijk te promoten en een spreekbuis te zijn
voor de Franse contemporaine literatuur. Er verschijnen uiteindelijk
slechts twaalfnummers van de Navire. Een gebrek aan kritische stelling-
name, de afwezigheid van een duidelijk literair profiel en het feit dat de
Navire te sterk leunde op een klein kringetje van vrienden en bekenden,
lijken te verklaren waarom Monniers gedurfde onderneming uiteinde-
lijk op een mislukking uitliep.

'in juni 1925 verscheen in Parijs een nieuw opmerkelijk tijdschrift dat
door de culturele elite enthousiast wordt ontvangen maar dat slechts een
kort leven beschoren zou zijn: Le Navire d'Argent. Dit literaire tijdschrift,
dat één keer per maand zou gaan verschijnen, werd opgericht door
Adrienne Monnier, de vrouw achter een van de meest prestigieuze
boekhandels die de Franse hoofdstad in die dagen rijk was, La Maison
des Amis des livres in de Rue de l'Odéon. Deze boekhandel annex
leenbibliotheek, leeszaal en uitgeverij bestond van 1915 tot 1951 en was
een belangrijke ontmoetingsplaats voor de culturele elite. Uiteenlo-
pende Franse schrijvers als Paul Fort, Louis Aragon, André Breton,
Philippe Soupault, Léon-Paul Fargue, Jules Romains, André Gide, Paul
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Valéry, Jean Schlumberger en Jean Cocteau bezochten met regelmaat de
Rue de l' Odéon en ook een groot aantal buitenlandse auteurs als Rainer
Maria Rilke, James Joyce, Ernest Hemingway, Walter Benjamin en
Samuel Beckett wist in de loop der jaren de boekhandel van Adrienne
Monnier te vinden. Evenals haar goede vriendin Sylvia Beach, die in
dezelfde straat de scepter zwaaide over de boekhandel Shakespeare and
Company, had Monnier zich tot levenstaak gesteld de literatuur van
haar tijd op alle mogelijke manieren voor het voetlicht te brengen. Ze
organiseerde lezingen over onder andere het werk van James Joyce, Paul
Valéry en André Gide, voorleesavonden en schrijversdiners, ze vertaalde,
vaak in samenwerking met Beach, Engelstalige literatuur, en ze gaf in
eigen beheer een aantal teksten uit waaronder twee dichtbundels van
haar eigen hand' en een serie `Cahiers des Amis des livres'. Daarnaast was
Monnier betrokken bij een aantal tijdschriften. In 1919 beheerde en
verkocht ze het door onder anderen Breton en Soupault opgerichte
tijdschrift Littérature en in 1924 was ze als secretaris en penningmeester
nauw betrokken bij het door de Princesse de Bassiano gelanceerde
tijdschrift Commerce dat onder redactie stond van Paul Valéry, Léon-Paul
Fargue en Valery Larbaud, goede bekenden van Monnier. Haar mede-
werking aan beide tijdschriften was echter slechts van korte duur. Ze had
moeite met de radicaal-progressieve en agressieve mentaliteit die de
surrealisten steeds meer aan de dag legden 2 en ze had weinig vertrouwen
in de capaciteiten van de Princesse de Bassiano. Een ruzie met Fargue
deed haar besluiten haar medewerking aan Commerce op te zeggen. In een
brief aan Héléne en Henri Hoppenot schreef Monnier hierover:

Zk heb jullie zoveel te vertellen dat ik minstens 20 pagina's nodig zou
hebben. Ik beperk me tot een paar belangrijke feiten: Commerce is een
onmogelijke onderneming - tijdschrift dat opgericht werd door de
Princesse de Basiano, een charmante maar absoluut incompetente
dame - Fargue voelt er zich als een vis in het water. Ik ben trouwens
boos op Fargue die meer dan ooit onheus en leugenachtig te werk is
gegaan. Ik neem het hem niet echt kwalijk, jullie weten, hij is in
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principe heel aardig, maar van een serieuze onderneming als Com-

merce word je gewoon een beetje getikt.3

'De redactie van Commerce reageerde overigens zeer laconiek op het besluit
van Monnier en volstond met haar een koele ontslagbrief te sturen
waarin zij gesommeerd werd de hele administratie zo snel mogelijk over
te dragen; Monniers inbreng werd kennelijk niet van grote betekenis
geacht.

Monnier had dus een beetje ervaring met het uitgeven van een
literair tijdschrift toen zij in 1 925 besloot Le Navire d'Argent op te richten.
Het initiatiefvoor dit tijdschrift lag geheel bij haar. Monnier voerde
zelfstandig de redactie en gaf het blad in eigen beheer uit. Alleen de nog
zeer jonge Jean Prévost4 was als vaste medewerker bij het tijdschrift
betrokken. Le Navire d'Argent was dus een privé-onderneming, maar dan
wel een die leunde op een zeer hecht literair netwerk. Net als Commerce

was de Navire in de eerste plaats een onderneming van vrienden. De
twaalfnummers werden gevuld door een kleine groep van sympathisan-
ten die elkaar troffen in La Maison des Amis des livres en in Shakespeare
and Company: Valery Larbaud, André Chamson, Jean Schlumberger,
Jules Romains, T.S. Eliot, James Joyce, Robert McAlmon, Prévosts vrouw
Marcelle Auclair en andere `habitués' van de Rue de l'Odéon verleenden
hun medewerking aan het tijdschrift. De Navire was daarmee dus de
spreekbuis van een kleine literaire elite die zich niet slechts aan dit
tijdschrift verbonden had maar ook actief betrokken was bij andere
literaire bladen als Commerce en de Nouvelle Revue Fran4aise.5

'Net als Commerce kenmerkt de Navire zich door de afwezigheid van iedere
beginselverklaring. Literaire politiek bedrijven was niet Monniers eerste
ambitie. Uit de inhoud van de twaalf verschenen afleveringen kunnen
echter wel twee globale doelstellingen worden afgeleid. Monnier wilde
in de eerste plaats de contemporaine Franse literatuur promoten. 6 Zo
treffen we in Le Navire d'Ar8ent een groot aantal voorpublicaties aan. André
Chamson lanceert er zijn Le Partage de ta Fougasse, Antoine de Saint-
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Exupéry zijn l'Aviateur, Jean Schlumberger Au bivouac en Jean Giraudoux
A la recherche de Bella. En ook de meeste literaire beschouwingen staan in
het teken van de contemporaine literatuur. Jean Prévost schrijft in zijn
rubriek `Notes' over Paul Valéry, André Maurois, Jean Giraudoux,
Philippe Soupault, Colette en vele andere modernen. Het tijdschrift
wilde in de eerste plaats het grote publiek voorlichten over hetgeen zich
op dat moment afspeelde binnen de Franse letteren. Hiertoe diende ook
de rubriek `Opinions', een soort persoverzicht waarin zonder enig verder
commentaar fragmenten van boekbesprekingen uit andere tijdschriften
als de Nouvelle Revue Francaise, de Mercure de France, Les nouvelles littéraires en
Temps werden overgenomen. Daarnaast stelde Monnier een servicedienst
voor de lezers van haar tijdschrift in: `Le courrier du navire'. Lezers
konden schriftelijk vragen indienen over actuele literaire en algemeen
culturele onderwerpen, die Monnier dan probeerde te beantwoorden.
Vanaf nummer zeven schreef ze bovendien de rubriek 'Gazette' waarin
ze verslag deed van culturele onderwerpen als de première van Chaplins
The Gold Rush en de zangkunst van Josephine Baker in de Revue négre. Ze
trakteerde er de abonnees bovendien op uiteenlopende wetens-
waardigheden omtrent bijvoorbeeld het geloof van Hindoes in de
magische kracht van bepaalde stenen. Maar hoewel de ondertitel `revue
mensuelle de littérature et de culture générale' anders doet vermoeden
was de Navire toch in de eerste plaats een literair tijdschrift. Met uitzon-
dering van een paar culturele bijdragen over diverse zaken zoals de stand
van de Franse sterrenkunde en Charlie Chaplin, treffen we er alleen
literaire teksten en beschouwingen aan.

Een tweede belangrijke doelstelling die Monnier voor ogen had was
de Franse lezers te informeren over de buitenlandse letterkunde. De
Navire deelde deze kosmopolitische belangstelling met een groot aantal
andere tijdschriften, waaronder de Nouvelle Revue Française en Commerce.

Valery Larbaud en Sylvia Beach hebben in dezen een belangrijke stempel
gedrukt op het tijdschrift. Zij waren het die Monnier ertoe aanspoorden
aan het slot van ieder nummer plaats in te ruimen voor een bibliogra-
fisch overzicht van in het Frans vertaalde buitenlandse literatuur.?
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Adrienne Monnier (op de rug gezien), Marie Monnier, Paul Valéry, Michel Cournot
en Henry Michaux bij Sylvia Beach in 1944.

In de verschillende afleveringen treffen we zo een overzicht aan van
uit het Engels, Amerikaans en Duits vertaalde werken. Deze bibliogra-
fieën gaan vergezeld van enkele korte vertaalde tekstfragmenten.
Monnier vertaalde samen met Beach onder andere T.S. Eliots The Love

Song of J. Alfred Prufrock en Robert McAlmons The Publicity Agent. Monnier
beperkte zich wat betreft de buitenlandse literatuur niet uitsluitend tot
de contemporaine letterkunde. In september 1925 liet ze bijvoorbeeld
een speciaal nummer verschijnen dat geheel gewijd was aan het werk
van de romanticus William Blake. De buitenlandse literaire teksten gaan
soms vergezeld van beschouwingen. Benjamin Crémieux schreef een
inleiding bij het werk van Italo Svevo en William Carlos Williams een
essay over de Amerikaanse roman voor de Amerika-special die Monnier
in maart 1925 uitbracht. Monniers behandeling van de buitenlandse
literatuur houdt daarmee het midden tussen de aanpak van de Nouvelle
Revue Française (hoofdzakelijk kritische beschouwingen) en die van
Commerce (alleen literaire teksten). Daarnaast lanceerde Monnier, daartoe
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opnieuw aangezet door Larbaud en Beach, een aantal op dat moment in
Frankrijk nog tamelijk onbekende buitenlandse schrijvers als James
Joyce en Italo Svevo. 8 Jacques Riviére had Ulysses voor de Nouvelle Revue

Française geweigerd, de Princesse de Bassiano teksten van Italo Svevo voor
Commerce, en daarmee lieten Larbaud en Beach de eer aan Monnier. Beach
had in 1922 de eerste uitgave van Ulysses verzorgd; Monnier gaf in 1930 de
eerste Franse vertaling van deze roman uit.9

Le Navire d'Argent was dus een tijdschrift dat midden in de Franse en
Europese literaire actualiteit stond en dat de steun had van een belang-
rijk deel van de culturele elite. Een succesformule zou je denken, maar
niets bleek minder waar. Monnier zag zich in 1926, na twaalf afleverin-
gen, genoodzaakt het tijdschrift op te doeken. Ze had zich zwaar in de
schulden moeten steken en het was financieel niet langer verantwoord
haar onderneming voort te zetten. 10 Er zijn enkele redenen aan te
dragen voor het mislukken van de Navire.

Valery Larbaud geeft als belangrijkste verklaringen voor het commer-
ciële fiasco van Monniers onderneming de tanende belangstelling voor
literatuur als gevolg van de maatschappelijke en politieke crisis, en de
provinciale denkwereld van de Parijse intellectuele elite van die dagen.
Hij schrijft hierover aan Monnier in 1926:

7k beperk me er toe u een paar nieuwtjes te melden die betrekking
hebben op onze favoriete schrijvers en op Le Navire d'Argent. Ze
worden niet meer gelezen, noch de schrijvers, noch het tijdschrift.
De politieke malaise en de maatschappelijke ontwrichting hebben
tot gevolg gehad dat de elite zich nog uitsluitend bezig houdt met
morele, politiek theoretische en parlementaire kwesties. Ze hebben,
zo gezegd, watjes in hun oren en de etalages van de boekhandels
zijn uitsluitend gevuld met werken van Maurras, Valois, Massis en
Maritain. Rust en vrije tijd ontbreken; men wendt zich niet meer tot
de echte literatuur die de geest verfijnt; men blijft zitten in de
Hogere Basisschool, onder het juk van theorieën, in een sfeer van
gehoorzaamheid en stommiteit. Het Parijse geletterde publiek
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loopt niet vooruit op de provincialen en loopt ver achter bij de
intellectuele elite van Madrid, Barcelona, Brazilië of Argentinië;
ze ontdekken France, Loti, Bourget, Barrés. Proust zal moeten
wachten tot 1940.11

'Monnier bediende inderdaad een kleine groep die net als zij weinig op
had met maatschappelijk geëngageerde literatuur, of het nu de katho-
lieke gemeenschapskunst van Jacques Maritiain en Henri Massis, de
reactionnaire grond-, bloed- en bodemtheorieën van de late Maurice
Barrés en Charles Maurras of de progressieve surrealistische revolutie
betrof. Wie Larbauds redenering echter helemaal volgt kan zich afvragen
waarom andere tijdschriften met een in hoge mate vergelijkbaar literair
aanbod als de Nouvelle Revue Française en Commerce wel slaagden. Kennelijk
was er toch wel wat meer aan de hand.

De belangrijkste redenen voor het mislukken van de Navire zijn mijns
inziens het gebrek aan kritische stellingname en de afwezigheid van een
duidelijk literair profiel. Twee tekortkomingen die voortkomen uit het
feit dat de Navire de spreekbuis was van een kleine, te kleine, literaire
groep. De Navire bevat te weinig kritische beschouwingen en beperkt
zich er te vaak toe teksten van met Monnier of Larbaud bevriende
auteurs te promoten:

'Het is een beetje delicaat om Roux le bandit van André Chamson hier te
prijzen. Chamson is niet alleen een auteur die onze literatuur-
opvatting deelt, en niet alleen een medewerker, maar ook een
persoonlijke vriend. Dit gezegd hebbende, willen wij graag naar
voren brengen dat Chamson een uitzonderlijke positie inneemt
binnen de jonge generatie van schrijvers omdat hij als enige in zijn
werk van een uitgesproken, niet dogmatisch, maatschappelijk en
religieus besef getuigt

schreef Prévost in zijn rubriek `Notes'. De promotie- en voorlichtings-
taak leek belangrijker dan de kritische taak. Over niets werd in de Navire
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gepolemiseerd. De rubriek `Opinions' waarin de lezer kritiekloos de
meningen van vaak dezelfde critici als René Lalou, Albert Thibaudet,
Ramon Fernandez, Edmond Jaloux en Paul Souday kreeg voorgescho-
teld, is hier een voorbeeld van. De Navire lijkt teveel het orgaan van een
vaste groep critici en auteurs te zijn geweest. De Amerikaspecial werd
bijvoorbeeld helemaal gevuld met teksten van vrienden van Monnier,
Beach en Larbaud: Robert McAlmon, Ernest Hemingway, e.e. cummings
en William Carlos Williams.

Daar komt bij, en dat lijkt een tweede reden, dat Monnier in het-
zelfde water viste als bijvoorbeeld de Nouvelle Revue Française en Commerce.

Om met dergelijke tijdschriften te kunnen concurreren had ze zich dus
duidelijk van deze bladen moeten onderscheiden. Dat deed ze evenwel
niet. Evenals Commerce leunde ze sterk op de Nouvelle Revue Francaise,'2 maar

haar aanbod was beperkter en nog meer door persoonlijke contacten
ingegeven dan het geval was bij de concurrenten. Zo besteedde Monnier,
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in tegenstelling tot Commerce en de Nouvelle Revue Francaise, nauwelijks
enige aandacht aan de Historische Avantgarde 13 en ondanks het feit dat
Monnier Italo Svevo en James Joyce in Frankrijk lanceerde en nauw
samenwerkte met Larbaud is de aansluiting bij het modernisme in de
Navire veel minder uitgesproken dan in Commerce of de Nouvelle Revue
Francaise. De bijdragen in de Navire liepen te sterk uiteen om van een
dergelijke literaire oriëntatie te kunnen spreken. Monnier plaatste zich
dus in een onmogelijke concurrentiepositie met grote literaire tijd-
schriften en was als kleine zelfstandige gedoemd het onderspit te delven.

Het gevolg van dit alles was dat de Navire voor auteurs en critici
meestal tweede keus was. Dat wat niet elders gepubliceerd kon worden,
werd aan de Navire afgestaan. Jules Romains publiceerde er het nieuwe
voorwoord bij zijn La vie unanime, de debutant André Chamson schreef als
opmaat voor zijn literaire werk een inleiding op het Franse plattelands-
leven en Italo Svevo nam zijn toevlucht tot de Navire nadat zijn teksten,
waarschijnlijk door toedoen van Giuseppe Ungaretti, door Commerce
waren afgewezen. Larbaud schrijft hierover op z8 oktober 1925 aan
Svevo:

We hebben onze aanvalslinie verplaatst van Commerce naar de Navire d'
Ar8ent. We hebben onze vertalingen van een aantal bladzijden uit
Senilita en Coscienza di Zeno aan mevrouw Monnier, de directrice van dit
tijdschrift, toegezonden en haar gevraagd ze te publiceren in het
januarinummer, samen met de studie van Benjamin Crémieux over
uw werk (Ik zeg `onze' vertalingen omdat ik de bladzijden uit Senilita
heb vertaald).14

7n het Franse literaire veld van die dagen bleek geen ruimte te zijn voor
een strikt persoonlijk initiatief als dat van Monnier. Paul Valéry had
Monnier in 1925 bij de oprichting van het tijdschrift al gewezen op het
feit dat haar plannen hem onhaalbaar toeschenen:
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Toen ik in 1925 voor de eerste keer met Paul Valéry sprak over mijn
voornemen Le Navire d'Ar8ent op te richten, keek hij mij betekenisvol
aan en zei vervolgens, de blik op oneindig: `Nee, Monnier, je moet
geen tijdschrift maken maar een soort bulletin'.15

'Kortom, de Navire was teveel een vergaarbak en teveel het blad van een
klein kringetje vrienden en bekenden om commercieel succesvol te
kunnen zijn. Bovendien ontbrak het Monnier aan geld, terwijl Commerce

daar juist geen gebrek aan had.
In mei 1926 ziet Monnier zich genoodzaakt haar privé-bibliotheek te

verkopen om zodoende de schuldenlast die is ontstaan als gevolg van de
commerciële mislukking van de Navire te kunnen ledigen. Het failliet
van haar onderneming zal haar overigens niet verhinderen in 1938 een
nieuwe poging te wagen. Ze verkoopt de rechten op de Franse vertaling
van Ulysses aan Gallimard en richt met de opbrengst het tijdschrift La

Gazette des Amis des Livres op.16

Ze besluit ditmaal beter naar de adviezen van Valéry te luisteren en
de Gazette is dan ook geen volwaardig literair tijdschrift maar veeleer een
bulletin gevuld met persoonlijke overwegingen en met, opnieuw, een
bibliografie van in het Frans vertaalde buitenlandse literatuur. Deze
Gazette zal in 194o bij het uitbreken van de oorlog ook een vroege dood
sterven.
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