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Samenvatting 
 

Geert van Oorschot, uitgever 
 

 

Deze dissertatie vertelt het levensverhaal van Geert van Oorschot (1909-1987), 

een van de voornaamste Nederlandse uitgevers van na de Tweede Wereldoorlog. 

Van Oorschots in 1945 gestichte bedrijf verwierf grote bekendheid door de 

reeksen Nederlandse klassieken die hij in dundruk uitgaf (van onder anderen 

Multatuli, Menno ter Braak en Herman Heijermans) en zijn Russische 

Bibliotheek, een in de jaren vijftig begonnen imposante reeks vertalingen van 

klassieke negentiende-eeuwse Russische romans en verhalen. Daarin werden 

onder meer de grote werken van Tsjechov, Dostojevski, Toergenjev en Tolstoj 

ondergebracht. Ook publiceerde Van Oorschot in de eerste decennia na de 

oorlog het werk van Gerard Reve en Willem Frederik Hermans – destijds 

omstreden auteurs die inmiddels tot de belangrijkste Nederlandse schrijvers van 

de twintigste eeuw worden gerekend. 

Op 20 november 1986 ontving Geert van Oorschot, toen 77 jaar, een 

eredoctoraat van de Katholieke Universiteit Brabant in Tilburg, op grond van 

zijn verdiensten als uitgever en ontsluiter van literair erfgoed en de vaak 

ongewone persoonlijke keuzes die hij in zijn werk had gemaakt. Bij de 

ceremonie presenteerde erepromotor Hugo Verdaasdonk Van Oorschot als 

bewijsstuk van de stelling dat ‘er samenhang bestaat tussen factoren die in meer 

traditionele literatuurstudies als onverenigbaar worden beschouwd: zakelijkheid 

en artisticiteit’. Deze studie neemt de stelling van Verdaasdonk als uitgangspunt 

en probeert de volgende vraag te beantwoorden: In hoeverre verenigde de 

uitgever G.A. van Oorschot kunstzinnigheid en zakelijkheid en hoe ontwikkelde 

de samenhang tussen die twee factoren zich in de loop van zijn leven? 

De vraag hangt samen met de mythe die Geert van Oorschot graag in 

stand hield: dat zijn uitgeverij in eerste instantie een cultureel doel diende en dat 

hij slechts met moeite in staat was het hoofd boven water te houden. Dat vertoon 

van culturele grootmoedigheid diende een commercieel doel: Van Oorschot 

gebruikte het om subsidies te verwerven en om rechthebbenden, zowel auteurs 

als erfgenamen, ertoe te verleiden genoegen te nemen met lage honoraria. Het 

uitgeven moest volgens hem worden bezien in termen van de uitvoering van 

‘een program’, dat zowel politiek als literair van aard was en dat een radicaal 

individualisme behelsde, sterk leunend op het gedachtegoed van Multatuli, 

Menno ter Braak, E. du Perron en Jacques de Kadt. 
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De basis van dat ‘program’ werd al gelegd in Van Oorschots jeugd in 

Vlissingen. Daar groeide hij op in een arbeidersgezin waarin (socialistisch) 

toneel een belangrijke rol speelde. Zijn vader zat in de gemeenteraad voor de 

kleine, radicale Socialistische Partij, zijn moeder werkte als hulp in de 

huishouding en bracht haar zoon een radicaal klassenbewustzijn bij. Zij hield 

hem voor dat hij altijd zijn eigen problemen moest oplossen en nooit anderen 

om hulp moest vragen. De tiener Van Oorschot sloot zich aan bij de 

geheelonthouders van de Jeugdbond voor Onthouding (JVO) en ontpopte zich 

daar als talentvol colporteur en organisator. Ook schreef hij voor het tijdschrift 

van de organisatie, De Jonge Onthouder. Daar zaten ook gedichten tussen; het 

was de grote ambitie van de jonge Geert van Oorschot om revolutionair dichter 

te worden. 

Nadat hij de HBS had voltooid, trok Van Oorschot naar Rotterdam, waar 

hij onder meer werkte in de coöperatieve Handelskamer. In 1929 werd hij 

opgeroepen voor militaire dienst, maar hij weigerde het uniform op principiële 

gronden. Van Oorschot werd veroordeeld tot tien maanden gevangenisstraf, die 

hij uitzat in de Bijzondere Strafgevangenis te Scheveningen. Van daaruit schreef 

hij onder meer pacifistische gedichten voor het blad De Vrijdenker. Na zijn 

vrijlating probeerde hij vergeefs literair voet aan de grond te krijgen. Hij oogstte 

een lange reeks afwijzingen, met een depressie als gevolg. Ook nam hij in die 

periode afscheid van de geheelonthouding. Hij hield zich in leven met het 

houden van politieke voordrachten voor arbeiders in heel Nederland. Ook 

bestierde hij de ‘Verkoopcentrale’ van de JVO en verkocht hij boeken. Hij 

publiceerde drie dichtbundels: De turfgravers (1930), Gevangenis (1931) en Van 

Oudegeest tot Revolutie (1932). In alle gevallen was hij zelf – financieel, 

organisatorisch of beide – bij de uitgave betrokken.  

Na een kortstondig verblijf bij het kunstenaarscollectief Links Richten 

sloot Van Oorschot zich begin 1932 aan bij de Onafhankelijke Socialistische 

Partij, een linkse afsplitsing van de SDAP. Hij reisde als propagandist door het 

land en schreef voor de partijkrant De Fakkel, alwaar hij de publicist Jacques de 

Kadt leerde kennen. De OSP was een van de eerste Nederlandse partijen die zich 

tegen het nationaal-socialisme keerde en onder invloed van De Kadt nam Van 

Oorschot geleidelijk afstand van het pacifisme: Adolf Hitler kon alleen 

gewapenderhand worden bestreden. Met De Kadt verliet Van Oorschot de OSP 

halverwege 1934. De Kadt richtte het tijdschrift De Nieuwe Kern op, waar Van 

Oorschot organisatorisch bij betrokken was. 

In november 1932 was Van Oorschot getrouwd met Tine Smit, met wie 

hij twee kinderen kreeg: Geert jr. (1933) en Levien (1937). Hij begon een 

ambulante boekhandel, een baan die hij later combineerde met het 

vertegenwoordigerschap van de kleine uitgeverij Stols. Bij dat bedrijf leerde hij 

naar eigen zeggen hoe een boek mooi gemaakt kon worden. Zijn baas prees hem 

omdat hij erin slaagde een nieuwe markt aan te boren van arbeiders die nooit in 
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een boekwinkel kwamen; die bezocht hij thuis. Later vertrok Van Oorschot naar 

de linkse Amsterdamse uitgeverij Querido. 

Tijdens de bezetting moest eerst de joodse eigenaar Emanuel Querido en 

daarna vrijwel al het personeel onderduiken. Van Oorschot werd gevraagd de 

zaak zo lang mogelijk draaiende te houden, wat hij al improviserend deed totdat 

de Duitsers de uitgeverij in 1944 liquideerden. Daarbij wist Van Oorschot een 

grote hoeveelheid boeken voor de bezetter te verstoppen – iets waar Querido na 

de oorlog de vruchten van zou plukken. Bij de liquidatie van de uitgeverij kreeg 

Van Oorschot een royale ontslagvergoeding, die hij deels zou gebruiken om in 

1945 zijn eigen uitgeverij te financieren. In 1943 was zijn huwelijk op de 

klippen gelopen. Hij hertrouwde met Hillie Munneke, met wie hij in 1944 een 

zoon kreeg, Guido. In 1952 werd Wouter van Oorschot geboren. 

Het eerste boek van uitgeverij Van Oorschot was de dichtbundel 

Gestalten en seizoenen van Charles B. Timmer. Aanvankelijk was Van 

Oorschots zwager Jan Bloemsma vennoot in het bedrijf, maar die vertrok na een 

jaar met ruzie. Eind 1945 verhuisde het bedrijf naar de Herengracht 613 in 

Amsterdam, waar het tot op heden gevestigd is. Van Oorschot voerde de eerste 

jaren een eclectisch uitgeefbeleid, dat werd beïnvloed door de papierschaarste: 

lang niet voor alle boeken was papier beschikbaar en werken van sociaal of 

cultureel belang kregen voorrang. Van Oorschot bezuinigde veel op personeel: 

hij deed vrijwel alles zelf, tot aan het inpakken en verzenden van de boeken toe. 

Zijn halfjaarlijkse reizen langs de boekhandels bezorgden hem een zekere faam 

in het wereldje, vanwege zijn verkooptalent en zijn gewoonte om nooit boeken 

retour te nemen. Na enkele goede jaren kreeg de uitgeverij het moeilijk: eind 

jaren veertig werd twee jaar met verlies gedraaid. 

Mede dankzij de tijdschriften De baanbreker (1945-1947) en Libertinage 

(1948-1953) verzamelde Van Oorschot een groep schrijvers en journalisten om 

zich heen, onder wie de jonge Willem Frederik Hermans, Gerard Reve, Adriaan 

Morriën, Vasalis en de neerlandicus Gomperts. Velen van hen publiceerden ook 

hun boeken bij Van Oorschot. De exploitatie van de tijdschriften verliep 

problematisch, vooral in financiële zin. Bij Libertinage kwam daarbij dat Van 

Oorschot een aantal redacteuren onophoudelijk een gebrek aan strijdbaarheid 

verweet. Hij kreeg op zijn beurt te horen dat hij zich te veel met het 

redactiebeleid bemoeide en zich dictatoriaal opstelde. Wat hij zelf zijn ‘niet 

bemoeizuchtige bemoeizucht’ noemde, leverde hem in de loop der jaren een 

schier eindeloze reeks conflicten met tijdschriftredacties op. Vaak speelden 

daarbij de stukken van Jacques de Kadt een hoofdrol. Van Oorschot steunde zijn 

oude leermeester onvoorwaardelijk, ook wanneer redactieleden van zijn 

tijdschriften De Kadts bijdragen onder de maat vonden. Die conflicten deden 

zich ook voor bij het in 1958 opgerichte Tirade, maar anders dan zijn 

voorgangers zou dat blad G.A. van Oorschot wel overleven. 
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In 1949 publiceerde Van Oorschot De tranen der acacia’s van Willem 

Frederik Hermans en Werther Nieland van Gerard Reve. Die twee (aanvankelijk 

ook met elkaar bevriende) auteurs zouden lang de belangrijkste Nederlandse 

auteurs van het fonds blijven. Met Hermans was de verhouding al snel stroef. 

Van Oorschot had grote waardering voor het literaire werk van Hermans en 

steunde zijn schrijver volop toen deze na de verschijning van Ik heb altijd gelijk 

voor de rechter werd gedaagd voor belediging van het katholieke volksdeel. 

Hermans echter vond Van Oorschot slordig, zakelijk onbetrouwbaar en hij 

stoorde zich aan het doorlopende beroep dat Van Oorschot deed op hun 

‘vriendschap’, die volgens Hermans niet bestond. Nadat de roman De donkere 

kamer van Damokles een bestseller was geworden, escaleerden de conflicten 

toen Van Oorschot, naar de letter van hun contract, zonder Hermans’ 

toestemming De tranen der acacia’s herdrukte. Er volgden enkele confrontaties 

voor de rechtbank en Hermans vertrok naar De Bezige Bij. Tussen Gerard Reve 

en Van Oorschot voltrok zich een vergelijkbaar proces, al was de vriendschap 

met Reve oprechter en diepgaander dan die met Hermans. Reve werd lang 

gesteund door Van Oorschot, maar in de jaren zestig – nadat Reve door het 

succes van Op weg naar het einde (1963) en Nader tot u (1967) een 

veelverkopende auteur was geworden – kwamen ook zij in conflict, 

voornamelijk over geldzaken. 

Belangrijk voor Van Oorschot was de publicatie in het Duits van Die Insel 

des zweiten Gesichts (1954), van de Duitse auteur Albert Vigoleis Thelen, 

waarvan hij in Duitsland meer dan twintigduizend exemplaren wist te verkopen. 

Ook met Thelen raakte hij in een hoogoplopende ruzie verzeild. Met belangrijke 

Nederlandse auteurs als de latere P.C. Hooftprijswinnaars A. Koolhaas en A. 

Alberts hield de relatie wel stand. 

Vanaf begin jaren vijftig kwam er een duidelijke lijn in het fonds van Van 

Oorschot. Een belangrijke plaats was daarbij ingeruimd voor de dundrukken: 

uitgaven, vaak in reeksen, van het werk van grote Nederlandse schrijvers als 

Couperus (in samenwerking met andere uitgevers), Ter Braak, Jacob Israël de 

Haan, Leopold, Du Perron en Multatuli. De boeken werden – net als jarenlang 

het andere werk in het fonds – vormgegeven door de Duitse typograaf Helmut 

Salden en bezorgden Van Oorschot veel prestige. Veel tijd en energie besteedde 

Van Oorschot aan de financiering van deze reeksen, waarbij hij door het zoeken 

naar subsidies (zowel bij de overheid als bij particulieren) de risico’s zo veel 

mogelijk beperkte. Daarbij hoorde ook dat hij bij auteurs en hun rechthebbenden 

de commerciële moeilijkheden graag breed uitmat, om een zo laag mogelijk 

royalty-percentage te bedingen. Deze methodes, plus Van Oorschots grootse 

verkooptechnieken, stelden hem in staat om hoogstaande literaire werken 

winstgevend te exploiteren. Daarbij kwam dat Van Oorschot het aandurfde om 

méér risico te nemen dan andere uitgevers. Zo belandden de verzamelde werken 
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van Multatuli en Du Perron bij hem nadat uitgeverij Contact afscheid had 

genomen van die projecten. 

Van Oorschots grootste en meest risicovolle project was de Russische 

Bibliotheek. Dat was begonnen met het voornemen van Charles B. Timmer om 

één boek van Tsjechov te vertalen, maar groeide uit tot een veertigdelige reeks 

in dundruk, vormgegeven door Helmut Salden. Van Oorschot richtte in 1956 

een NV op om investeerders te trekken en na een zeer moeizame begintijd, 

waarbij nog extra leningen moesten worden afgesloten, werd de reeks een groot 

succes, dat symbool zou komen te staan voor het ‘kwaliteitsmerk’ dat uitgeverij 

Van Oorschot was geworden. Ook leverde het project hem de samenwerking op 

met de slavist Karel van het Reve (de broer van Gerard), die in de loop der tijd 

zou uitgroeien tot een der belangrijkste politieke auteurs van het fonds. 

Iets vergelijkbaars gold voor de ‘vignettenreeks’, een serie gebonden 

poëzie-uitgaven, waarin werk van Vasalis, Elisabeth Eybers, Jan van Nijlen, 

Hans Lodeizen en Chris van Geel verscheen. Het maakte Van Oorschot in de 

jaren vijftig tot een gewild poëzie-uitgever – een reputatie die het bedrijf altijd 

zou behouden. In de jaren zestig kozen ook later goed verkopende dichters als 

Judith Herzberg en Rutger Kopland voor Van Oorschot. 

Terwijl in de uitgeverij in de jaren vijftig de basis werd gelegd voor de 

voorspoed van latere jaren (vanaf begin jaren zestig zou het bedrijf royaal 

winstgevend zijn), verliep het persoonlijk leven van Van Oorschot met pieken 

en dalen. Zo werd zijn zoon Levien eind jaren veertig door zijn moeder ontvoerd 

naar Engeland (na de oorlog was de voogdij van de kinderen uit het eerste 

huwelijk aan de vader toegewezen), waarna Van Oorschot jarenlang geen en 

daarna amper contact met hem had. Geert jr. ging later bij zijn oom Adrie 

wonen. Guido, de oudste zoon van Geert en Hillie, groeide ongelukkig op en 

trok vanaf 1960 de aandacht met een reeks incidenten. Nadat hij joyridend 

verschillende auto’s had beschadigd, werd hij begin jaren zestig uit huis 

geplaatst. In 1963 maakte Guido, negentien jaar jong, een eind aan zijn leven, 

een brief met bittere verwijten aan het adres van zijn ouders achterlatend. Die 

kwamen die klap nooit te boven, al hield het huwelijk van Geert en Hillie 

ondanks verschillende momenten van crisis stand. 

In de jaren zestig gaf Van Oorschot, mede op initiatief van zijn tot de zaak 

toegetreden zoon Geert jr., twee commercieel succesvolle reeksen uit: de Witte 

Olifanten (fictie) en de STOA-reeks (egodocumenten). Ook publiceerde hij de 

later legendarische roman Bij nader inzien van J.J. Voskuil. Begin jaren 

zeventig, Geert jr. was inmiddels vertrokken, daalde het aantal verschijnende 

boeken tot een handvol per jaar. Op initiatief van Geerts jongste zoon Wouter en 

de nieuwe medewerker Gemma Nefkens werden nieuwe auteurs gezocht en 

werd de relatie met vertrokken schrijvers als Reve en Hermans genormaliseerd. 

Ook werd vormgever Gerrit Noordzij aangezocht om de boeken van Van 

Oorschot vorm te geven – daar was de klad in gekomen nadat Helmut Salden in 
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conflict met Van Oorschot was geraakt. Conflicten waren hoe dan ook 

verbonden met het uitgeverschap van Van Oorschot, die eens in een krant werd 

omschreven als ‘de meest geoefende ruziemaker van de Nederlandse literatuur’. 

Politiek gezien raakte hij in de jaren zestig nadrukkelijk in conflict met de 

tijdgeest. In de loop der jaren had Van Oorschot (lid van de PvdA) zich 

ontwikkeld tot een sociaaldemocraat met een uitgesproken anticommunistische 

inslag en een diep wantrouwen jegens katholieke hoogwaardigheidsbekleders. 

Zo trok hij ten tijde van de Hongaarse opstand fel ten strijde tegen fellow 

travellers en wilde hij van geen vergelijk met de Sovjet-Unie weten. Toen, mede 

als gevolg van de Vietnamoorlog, de politieke opinie naar links verschoof en de 

vernieuwingsbeweging Nieuw Links steeds meer voet aan de grond kreeg in de 

PvdA, vervulde dat Van Oorschot met afgrijzen. Hij verliet de partij om zich aan 

te sluiten bij de nieuwe partij DS’70, die hij echter al snel gedesillusioneerd de 

rug toekeerde. 

Van Oorschot begon geleidelijk zijn belangstelling voor de uitgeverij te 

verliezen, ten faveure van zijn oude droom: zelf schrijver worden. In 1964 had 

hij als R.J. Peskens de weinig opgemerkte verhalenbundel Uitgestelde vragen 

gepubliceerd, waarna nog een reeks in Tirade gepubliceerde verhalen volgde, 

die voor een groot deel handelden over zijn jeugd in Vlissingen. Dat leidde in 

1975 tot de zeer succesvolle bundel Twee vorstinnen en een vorst en een jaar 

later tot de roman in verhalen Mijn tante Coleta. De boeken maakten van Van 

Oorschot niet alleen een beroemdheid die vaak op televisie werd gevraagd, ook 

was hij plotseling een van zijn eigen best verkopende auteurs. De boeken 

werden samen verfilmd als Twee vorstinnen en een vorst. Het succes werkte 

verlammend op Van Oorschot: daarna volgden nog slechts twee 

verhalenbundels (Mijn moeder was eigenlijk een Italiaanse in 1977 en De man 

met de urn in 1981) waarvan een groot deel al jaren eerder (bijvoorbeeld in 

Tirade) was gepubliceerd. 

Van Oorschot noemde zichzelf een ‘tovenaar met geld’ en dat 

demonstreerde hij in de laatste vijftien jaar van zijn leven vooral bij het 

realiseren van grote projecten met de publicatie van de Oeuvres complètes van 

Belle van Zuylen als grootste prestatie. Kort voor zijn dood bewerkstelligde Van 

Oorschot met het Multatuli Genootschap de onthulling van een standbeeld voor 

de schrijver in Amsterdam. De uitgeverij werd vanaf begin jaren tachtig in 

steeds hogere mate bestuurd door zijn zoon Wouter en Gemma Nefkens.  

Op persoonlijk gebied was Van Oorschot de laatste jaren van zijn leven 

ongelukkig. De dood van de elf jaar jongere Hillie in 1979 duwde hem in een 

depressie, waar hij maar moeizaam uit opkrabbelde. Ook had hij een reeks 

conflicten met zijn zoon Wouter. In september 1987 trouwde hij voor de derde 

maal, met Rita Campfens. Hij wist toen al dat hij ongeneeslijk ziek was. In 

dezelfde periode stuurde hij een groot aantal vrienden flinke sommen contant 



 62 

geld ten afscheid; ook gaf hij het grootste deel van zijn boekenbezit weg. Geert 

van Oorschot overleed op 18 december 1987. 

 

Een groot deel van het succes van uitgeverij Van Oorschot is terug te voeren op 

het vermogen van de oprichter om zijn creativiteit in dienst te stellen van zijn 

zakelijke onderneming. Bijna al zijn grote successen dankte Van Oorschot aan zijn 

gewoonte om projecten in zijn gedachten steeds groter te laten groeien – waarna   

hij naar die grootse ideeën kon handelen. Zeker in het licht van de aanvankelijk 

geringe middelen van de uitgeverij, is het fonds van Van Oorschot het product van 

een schitterende verbeelding. 

Maar het zakelijke succes is niet het hele verhaal. Want hoe getalenteerd de 

uitgever Geert van Oorschot ook was, zijn doelen lagen ver voorbij de winstcijfers. 

Dat uitte zich in de eerste plaats in zijn literaire ambities. Een groter verlangen dan 

schrijven heeft Geert van Oorschot in zijn leven niet gekend. Maar ook de 

uitgeverij was meer dan een bedrijf. Graag had Van Oorschot het over zijn 

‘program’, wat overigens een samenhang suggereerde die in werkelijkheid amper 

bestond. In de kern waren alle uitgeefbeslissingen die hij nam intuïtief, in de 

details liet hij zich vaak sturen door de adviezen van anderen. Tot op zekere 

hoogte was de eenheid van het Van Oorschot-fonds dus een illusie. Maar het was 

een illusie die door de uitgever met verve werd uitgedragen: in zijn brieven, in zijn 

gesprekken, in zijn stukken en in de media.  

 Op de financiële oogst van zijn successen heeft Van Oorschot zich maar 

heel gedeeltelijk doen voorstaan. Uiteindelijk was het hem veel meer om de 

boeken te doen dan om het geld. Dáár ontleende hij zijn trots aan, dat streelde zijn 

ijdelheid. Zo bezien was Geert van Oorschot inderdaad een man met een unieke 

combinatie van kunstzinnigheid en zakelijkheid. Daarbij was het zakelijke talent 

het fundament en was het artistieke verlangen de motor. Zijn onrustige 

temperament, dat hem in zijn persoonlijk leven vaak in de weg zat, zorgde ervoor 

dat die motor zijn hele leven op volle toeren kon blijven draaien. En zo kon het 

gebeuren dat hij de belangrijkste uitgever van zijn tijd werd. 

 

 

 

  


