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Woord vooraf
Toen in september 2004 mijn boek Om hart en vurigheid verscheen 1, was ik nog in de
veronderstelling dat het de afsluiting was van een lange en intensieve periode van onderzoek
naar en schrijven over tijdschrift en uitgeverij De Gemeenschap. 2
Onverwacht werd het de start van nieuw onderzoek, toen Marita Mathijsen en Klaus Beekman
mij stimuleerden het onderwerp te verdiepen door er een proefschrift van te maken.
Net als bij Om hart en vurigheid is de titel De waarheid hooger dan de leus ontleend aan een
tekst van Anton van Duinkerken. Het is de eerste regel van het gedicht ‘De keuze’ dat in De
Gemeenschap gepubliceerd werd in maart 1937. Van Duinkerken kiest in dit gedicht vóór de
waarheid (van de democratie) en tégen de leus (van het fascisme). Het is een programmatisch
gedicht - het desbetreffende nummer opent er dan ook mee – een gedicht waarmee de redactie
van De Gemeenschap zich nadrukkelijk politiek-maatschappelijk profileert en zelf aan de
beeldvorming over het tijdschrift bijdraagt. Deze versregel staat daarmee symbool voor de
ondertitel van dit boek.
Er zijn veel mensen die mij bij de totstandkoming van deze dissertatie op een onderdeel
behulpzaam zijn geweest door het geven van informatie of advies of door het kritisch
doorlezen van een gedeelte van de tekst. Veel dank ben ik met name verschuldigd aan Fons
van Buuren, Jan Geerts en Hans Rikken. Zij hebben de concepttekst gelezen en van hun
kritische commentaar voorzien en bovendien allerlei controlewerkzaamheden uitgevoerd. Het
is bijzonder en kostbaar om zo’n groep vrienden te hebben.
Mijn collega Hans van Megen dank ik hartelijk voor zijn vertaling in het Duits van de
samenvatting van dit proefschrift.
Ik ben uitgeverij In de Knipscheer uit Haarlem erkentelijk voor het verzorgen van de
handelseditie van dit proefschrift, een publieksversie die net als de wetenschappelijke uitgave
op 16 april 2008 zal verschijnen.
De grootste dank ben ik verschuldigd aan mijn promotor Marita Mathijsen en mijn
copromotor Klaus Beekman. Marita voor haar enthousiaste en inlevende wijze van
begeleiden, voor haar kritiek op de hoofdlijnen van mijn dissertatie en voor de stimulerende
organisatie van de bijeenkomsten van de groep buitenpromovendi. Klaus voor zijn altijd
constructief geformuleerde kritische feedback op mijn conceptteksten, voor de uiterst
consciëntieuze wijze van lezen, ook van de details van de tekst, en voor zijn
literatuurtheoretische en methodologische begeleiding.
Ik ben mijn zoon Martijn dankbaar voor zijn support bij het vertrouwd raken met het
programma Access en voor zijn ondersteuning bij het maken van grafieken, diagrammen en
tabellen.
Ten slotte dank ik mijn vrouw Leonie die mij al die jaren de ruimte gaf om aan dit onderzoek
te werken, die het manuscript kritisch las en die mij steeds stimuleerde om door te gaan, ook
als het wel eens tegen zat.
Lex van de Haterd

Amersfoort, januari 2008
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Inleiding en verantwoording
Het tijdschrift De Gemeenschap heeft zowel tijdens zijn verschijning in de periode 1925 tot
1941 als in de periode daarna tot op heden veel aandacht getrokken en gekregen van critici,
essayisten en wetenschappers. De redactie afficheerde het tijdschrift als “het belangrijkste van
de jongere Nederlandsche periodieken” 3 en “het meest gelezen tijdschrift in Nederland” 4 en
had er veel plezier in zichzelf te profileren als de bende van Gideon “die in deze tijd van
verval en ontreddering nog bepaalde idealen behouden wil” 5. Ook de critici lieten zich niet
onbetuigd: in eigen katholieke kring werd het blad zowel geprezen als verguisd, niet alleen
door recensenten in de dagbladpers en de tijdschriften, maar ook door politici en kerkelijke
hoogwaardigheidsbekleders. 6 Buiten het katholieke circuit kreeg het tijdschrift eveneens veel
aandacht: Marsman schreef er bijvoorbeeld waarderende woorden over en hij publiceerde
regelmatig in de kolommen van het tijdschrift en in het fonds van de gelijknamige uitgeverij.
Ook andere niet-katholieke auteurs als Donker, Bordewijk, Revis en Den Doolaard werkten
korte of langere tijd aan het tijdschrift mee en publiceerden ieder een aantal boeken bij de
eind 1925 opgerichte gelijknamige uitgeverij.
Na de oorlog kreeg De Gemeenschap een plaats in het literaire handboek van Knuvelder en in
de literatuurgeschiedenissen voor het middelbaar onderwijs van bijvoorbeeld De
Vooys/Stuiveling en Lodewick. In de jaren zestig en zeventig verschenen memoires van
enkele protagonisten van het tijdschrift als Van Duinkerken, Engelman en Helman. Kapteijns
publiceerde in 1964 in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen een essay over De Gemeenschap en Scholten schreef in 1978 een proefschrift
over dit tijdschrift. Vanaf de jaren tachtig ebde de belangstelling voor het blad weg: in de
literatuurgeschiedenissen van Van Bork/Laan 1986, Anbeek 1990 en Schenkeveld-Van der
Dussen 1993 komt De Gemeenschap nauwelijks nog voor. Pas bij Ruiter/Smulders 1996,
Sanders 2002 en Van de Haterd 2004 is sprake van hernieuwde belangstelling en waardering.
Tot nu toe is in de wetenschappelijke literatuur over De Gemeenschap vooral onderzoek
gedaan naar de opvattingen van de redactie over literatuur, levensbeschouwing en politiekmaatschappelijk engagement. Op basis van dit onderzoek is De Gemeenschap geclassificeerd
en gewaardeerd in de literatuurgeschiedenis. In mijn onderzoek wil ik een ander onderwerp
aan de orde stellen, namelijk de beeldvorming over De Gemeenschap. Ik wil vragen proberen
te beantwoorden als: welk beeld wordt met betrekking tot het tijdschrift opgeroepen en hoe is
het beeld over De Gemeenschap ontstaan? Hoe heeft de redactie zelf aan de beeldvorming
bijgedragen, wie waren daarbij de protagonisten en welke strategie heeft de redactie in de
zeventien jaar van het bestaan van het tijdschrift gevolgd om dit imago te ontwikkelen en te
wijzigen? Hoe en door wie is dit beeld doorgegeven en hoe zijn veranderingen in het beeld tot
stand gekomen?
In hoofdstuk 1 van mijn proefschrift geef ik een cultuurhistorisch overzicht van de
belangrijkste publicaties over De Gemeenschap, waarvan de meeste in deze inleidende
paragraaf reeds genoemd zijn, een overzicht dat vooral gericht is op de beeldvorming over De
Gemeenschap.
Daar waar nodig, zal ik de beeldvorming van anderen confronteren met kwalitatieve en
kwantitatieve onderzoeksgegevens en dit zal in een aantal opzichten leiden tot een correctie
van of een aanvulling op de bestaande beeldvorming met betrekking tot tijdschrift en
uitgeverij De Gemeenschap.
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Onderzoeksvragen
Om de centrale onderzoeksvragen met betrekking tot de beeldvorming te beantwoorden heb
ik niet alleen onderzoek gedaan naar de opvattingen van de redactie over literatuur,
levensbeschouwing en politiek-maatschappelijk engagement, maar vooral naar een aantal
aspecten die wezenlijk zijn voor de profilering van De Gemeenschap: het redactionele beleid
van het tijdschrift, de bladformule, marktpositie en public relations, de inzet van een
uitgebreid netwerk, zowel nationaal als internationaal, van literaire medewerkers en
beeldende kunstenaars, de oprichting van de gelijknamige uitgeverij en de uiterlijke
vormgeving van het tijdschrift en het uitgeversfonds.
Hieronder werk ik deze zes aspecten, die overeenkomen met de indeling in hoofdstukken,
verder uit in een aantal voor mijn onderzoek relevante deelvragen.
Redactioneel beleid
Hoe profileerde de redactie van De Gemeenschap het tijdschrift zelf? Op basis van welke
opvattingen over literatuur, kunst, maatschappij en levensbeschouwing en met welke
middelen probeerde de redactie sturing te geven aan deze profilering? Welke wijzigingen
onderging het redactionele beleid, onder invloed van welke ontwikkelingen veranderde dit en
wat voor consequenties hadden deze ontwikkelingen voor de profilering van het tijdschrift?
Hoe was de relatie met andere tijdschriftredacties en hoe werden deze betrekkingen
strategisch ingezet voor de positionering van het eigen blad?
Bladformule
Hoe vertaalde de redactie de gewenste profilering in de bladformule van het tijdschrift? Wat
was de aard en de functie van de verschillende tekstsoorten en van de verschillende
rubrieken? Hadden de veranderingen in het redactionele beleid en de personele wijzigingen in
de redactie ook consequenties voor de bladformule en wat betekende dat voor de profilering?
Literaire en andere netwerken
Welke auteurs werden door de redactie van het tijdschrift ingezet om het tijdschrift te
profileren? In welke internationale netwerken bewoog de redactie van De Gemeenschap zich,
wie waren hierbij de intermediairs en hoe werden deze netwerken ingezet om een positie te
verwerven in het culturele circuit en om de gestelde doelen te verwezenlijken? Wat waren de
gevolgen van de conflicten in de redactie en de daarmee gepaard gaande personele
wisselingen voor de medewerking van andere auteurs en daarmee op de profilering van het
tijdschrift?
Marktpositie en public relations
Hoe vertaalde de redactie de gewenste profilering in de public relations? Met welke middelen
probeerde de uitgever de oplage van het blad te verhogen? Welke informatie geven
prospectussen en reclamefolders over het redactionele beleid en wat betekenen ze voor de
profilering? Welke bedrijven steunden De Gemeenschap financieel door het plaatsen van
advertenties? Hoe autonoom was de redactie van het tijdschrift in politiek-maatschappelijk en
financieel opzicht of concreter geformuleerd: hoe (on)afhankelijk was de redactie van de
Rooms-Katholieke Staatspartij, van de katholieke kerk en het episcopaat en van externe
financiële geldschieters?
Uitgeverij
Opvallend in de secundaire literatuur over tijdschrift De Gemeenschap is dat er nauwelijks
iets onderzocht en geschreven is over uitgeverij De Gemeenschap. 7 Een dergelijk onderzoek

9

is van belang voor de beeldvorming van het tijdschrift omdat de uitgever in de productie van
een tijdschrift immers een belangrijke rol speelt.
Bij dit onderzoek gaat het dan om de volgende vragen. Wat was de relatie van de uitgeverij
met het tijdschrift? In hoeverre werd de uitgeverij ingezet om het tijdschrift te profileren? Wat
was de sturing van de uitgever op het redactionele beleid van het tijdschrift? En andersom:
wat was de relatie van het tijdschrift met de uitgeverij? Welke invloed had de redactie van het
tijdschrift op het fondsbeleid en de fondsformule van de uitgeverij?
Hoe zag het fondsprofiel van de uitgeverij eruit en met welke selectiecriteria was het
opgebouwd en ontwikkeld? Welke auteurs werden ingezet en welke buitenlandse
medewerkers werden aangetrokken om de profilering van het fonds te versterken?
Hoe (on)afhankelijk was de uitgeverij van andere instanties? Werd er samengewerkt met
andere uitgeverijen en zo ja, met welke en op welke wijze? Wat waren de gevolgen van de
personele wisselingen in de directie van de uitgeverij voor de profilering van het fonds?
Welke strategie volgden de achtereenvolgende uitgevers om hun doelen te verwezenlijken?
Welke politieke en financieel-economische omstandigheden waren van invloed op het
functioneren en de ontwikkeling van de uitgeverij?
Uiterlijke vormgeving
Opmerkelijk in de secundaire literatuur over De Gemeenschap is ook dat er vrijwel niets
onderzocht is over de uiterlijke vormgeving van het tijdschrift en van het fonds van de
uitgeverij. 8 Ook dit onderzoek is relevant voor de beeldvorming, omdat die behalve door de
inhoud ook bepaald wordt door de vormgeving, de typografie en de illustraties. Bij dit
onderzoek gaat het dan om vragen als: hoe werden de grafische vormgeving, de typografie en
de beeldende kunst in het tijdschrift en het uitgeversfonds gebruikt om de profilering van het
redactionele beleid te versterken? Welke binnen- en buitenlandse vormgevers, typografen en
beeldende kunstenaars werden door de redactie van het tijdschrift en door de directeur van de
uitgeverij ingezet om de uiterlijke vormgeving te profileren? Wat waren de gevolgen van de
redactie- en directiewisselingen voor de uiterlijke vormgeving van het tijdschrift en het
uitgeversfonds?
Op diverse plaatsen zal ik ook stukken geschiedenis over tijdschrift en uitgeverij opnemen om
te voorkomen dat de antwoorden op bovenstaande onderzoeksvragen een te geïsoleerd
karakter krijgen en niet meer in hun historische context staan.
Onderzoeksmethode
Cultuurhistorische en institutionele benadering
In mijn onderzoeksmethode maak ik enerzijds gebruik van de traditionele cultuurhistorische
benadering, anderzijds sluit ik aan op de zogenaamde institutionele benadering van het
literaire veld, zoals deze in het begin van de jaren negentig door de neerlandicus Gillis
Dorleijn en de literatuursocioloog Kees van Rees, in navolging van de cultuursocioloog Pierre
Bourdieu, geformuleerd is. 9 Onder de institutionele benadering verstaan zij een aanpak die
uitgaat van de aanname dat de specifieke eigenschappen van literatuur het resultaat zijn van
de wisselwerking tussen de instituties/personen die samen het literaire veld vormen. Hierbij
kan dan gedacht worden aan de auteurs, de uitgevers, de boekhandel, de bibliotheek, culturele
en educatieve instellingen, tijdschriftredacties, de critici, kortom alle instellingen/personen die
zich bezighouden met de productie, de verspreiding en de beoordeling van het literaire
werk. 10
Zij introduceren in hun literatuurtheorie de term ‘beeldvorming’ en betogen dat het onderzoek
naar literatuuropvattingen, het zogenaamde poëticaonderzoek, rekening dient te houden met
de ‘beeldvorming’ rond een werk. Daarbij gaat het niet alleen om de beeldvorming door de
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auteur zelf, zoals die uit zijn literaire werk spreekt en uit zijn eigen uitspraken over het werk
in bijvoorbeeld kritieken, interviews of correspondentie, maar dient het onderzoek zich ook te
richten op andere actoren die de beeldvorming mede bepalen, zoals bijvoorbeeld de uitgever,
de recensent of de jury van een literaire prijs.
De meest recente inzichten op het gebied van de institutionele benadering zijn samengevat in
het artikel ‘Het Nederlandse literaire veld 1800-2000’ van opnieuw Kees van Rees en Gillis
Dorleijn. 11 Zij beschrijven het literaire veld hierin als een onderdeel van het culturele veld, dat
op zijn beurt ingebed is in het maatschappelijke veld.
Zij onderscheiden in het literaire veld vier componenten:
1. de materiële productie (waarin auteur, uitgever en tijdschriftredactie de belangrijkste
actoren zijn);
2. de distributie (boekhandel, boekenclub en bibliotheek);
3. de symbolische productie (eerder in hun artikelen uit de jaren negentig “de
beoordeling” genoemd). In deze component figureren de literaire kritiek (de recensent,
de essayist en de literatuuronderzoeker) en het literatuuronderwijs (HAVO/VWO en
HBO/WO);
4. de consumptie. Ook de lezer en de potentiële lezer (nu nog niet-lezer) zijn
nadrukkelijk in het schema van het literaire veld geplaatst van waaruit lijnen lopen
naar de literaire kritiek, het literatuuronderwijs, literaire clubs en leeskringen en de
distributiekanalen als boekhandel, boekenclub en bibliotheek.
Het literaire veld is hiermee vanuit een integrale visie beschreven en gedefinieerd. Wel wil ik
een kanttekening maken bij het ongedifferentieerde begrip ‘uitgever’ in dit model. De
instituties die zich met de uiterlijke vormgeving van het literaire werk bezig houden, worden
namelijk niet nader gespecificeerd. Van Rees en Dorleijn laten de vormgever, de typograaf en
de illustrator impliciet onder het begrip ‘uitgever’ vallen, maar zowel institutioneel als
inhoudelijk is het de vraag of dit terecht is. Uitgeverijen hebben immers meestal geen
illustrators in vaste dienst en drukken vrijwel nooit zelf; dat besteden zij uit aan andere
instituties, waarmee zij overigens meestal wel vaste contacten hebben.
Inhoudelijk kan de vormgever of de illustrator net als de uitgever het literaire werk behoorlijk
beïnvloeden. De uitgever heeft een bepalende stem bij allerlei beslissingen: hij geeft het werk
wel of niet uit, hij is verantwoordelijk voor de keuze van de redacteur, hij bepaalt wat de
oplage wordt, wie de vormgeving voor zijn rekening gaat nemen, of er illustraties opgenomen
worden en wat hij aan public relations gaat doen. Maar ook de illustrator beïnvloedt het
literaire werk, hij geeft met zijn illustraties immers een interpretatie van de inhoud/strekking
ervan. De illustrator stuurt daarmee de interpretatie en de beleving van de lezer. Voor de
vormgever geldt mutatis mutandis hetzelfde. De vormgever/typograaf heeft invloed op de
uitstraling van de tekst en de beleving ervan door de lezer. In een met zorg uitgegeven werk
gaan tekst, illustratie en typografische vormgeving in functionele wisselwerking samen.
De beeldvorming van een literair werk wordt mede beïnvloed door de uiterlijke vormgeving.
Ook dit gegeven zou mijns inziens in het schema van het literaire veld een eigen plaats
moeten krijgen. In mijn onderzoek heeft het die plaats in ieder geval wel gekregen.
De meeste onderzoekers zullen zich niet met alle componenten van het literaire veld
tegelijkertijd bezig kunnen houden, constateren Van Rees en Dorleijn. 12 In mijn onderzoek
beperk ik me voornamelijk tot de materiële en de symbolische productie. Ik ben mij er daarbij
van bewust dat mijn onderzoeksterrein deel uitmaakt van een groter geheel, waarvan de
verschillende componenten zich in een afhankelijkheidsrelatie ten opzichte van elkaar
bevinden. Daarom zullen er ook regelmatig, wanneer daar gegevens over beschikbaar zijn,
opmerkingen over de andere componenten van het literaire veld gemaakt worden.
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Op de institutionele benadering van het literaire veld zijn reacties gekomen van neerlandici
die zich met poëticaonderzoek bezighouden, met name uit de interpretatieve hoek.
Bijvoorbeeld van de kant van Odile Heynders, die ervan uitgaat dat het vrijwel onmogelijk is
om in literatuurwetenschappelijk onderzoek steeds zuiver objectief en puur beschrijvend
vanuit een metastandpunt te werk te gaan. De literatuurwetenschapper is nooit alleen een
observator, maar ook steeds een interpretator. Hij staat nooit los van het literaire veld, maar is
er zelf onderdeel van. De tekstgerichte onderzoeker moet beseffen dat hij een eigen beeld
creëert van een tekst en zijn betekenis, van een literatuuropvatting of oeuvre. Het is de vraag
of hij zijn eigen literatuuropvatting kan uitschakelen als hij zich bezighoudt met onderzoek
naar literatuuropvattingen van anderen. 13
Bij het schrijven van dit proefschrift ga ik ervan uit dat ik mijn eigen opvattingen nooit
helemaal kan buitensluiten, maar ik zal ze, als ik mij ervan bewust ben, zo goed mogelijk
expliciteren.
Kwalitatieve en kwantitatieve benadering
Ten behoeve van mijn proefschrift zal ik niet alleen kwalitatief onderzoek doen, maar ook
gebruikmaken van een kwantitatieve onderzoeksmethode. “In de letterkunde is dit type
onderzoek nog beperkt, terwijl in de taalkunde de omvang en de diversiteit van de
kwantitatieve benaderingen aanzienlijk groter zijn”, constateren Frans Hinskens en Karina
van Dalen–Oskam in het in juni 2007 verschenen themanummer over kwantitatieve
benaderingen in het taal- en letterkundig onderzoek van het Tijdschrift voor Nederlandse
Taal- en Letterkunde. 14 Onder kwantitatief onderzoek verstaan zij onderzoek waarbij tellen en
het verder bewerken van de daaruit resulterende getallen een belangrijke rol speelt. Die
bewerking kan een relatief eenvoudige bewerking betreffen met een presentatie in tabellen en
grafieken of een complexere bewerking met verschillende statistische analyses.
Mijn motivatie voor dit type onderzoek vindt een kader in de wijze waarop Wiljan van den
Akker en Gillis Dorleijn hun kwantitatief onderzoek met redenen omkleden in hun poging tot
geschiedschrijving van de moderne Nederlandse poëzie. 15 Zij constateren dat ondanks het
narratieve karakter van de geschiedschrijving waarbij elke historicus een eigen perspectief
kiest van waaruit hij zijn verhaal vertelt, toch alle verhalen ontzettend veel op elkaar lijken.
De vraag die dan opkomt, is hoe dit traditionele beeld of verhaal tot stand is gekomen. Omdat
in de handboeken slechts een klein deel van de literaire productie is opgenomen, moet er flink
geselecteerd zijn. Deels gaat het hier om de selectie van de handboekschrijver zelf, maar voor
het grootste gedeelte is die selectie al eerder gedaan in het zogenaamde literaire circuit.
Daarin is een bepaalde beeldvorming ontstaan die steeds opnieuw doorgegeven wordt. Ook de
karakteriseringen van het werk van auteurs, de indelingen in groepen en periodes en de
waardeoordelen die de handboekschrijver geeft, zijn deels gebaseerd op de oordelen binnen
dat circuit. En zo draagt de historicus zelf weer bij aan de instandhouding van de
beeldvorming.
Om dit proces te doorbreken, schrijven Van den Akker en Dorleijn, zou de
literatuurgeschiedschrijver meer distantie moeten betrachten ten opzichte van de
beeldvorming binnen het literaire circuit. De processen van productie, selectie en beoordeling
zouden vanuit deze positie onderzocht moeten worden en niet alleen ter kennisgeving
aangenomen. Om de genoemde distantie te realiseren maken zij gebruik van een kwantitatieve
onderzoeksmethode met een relatief eenvoudige bewerking van de cijfermatige resultaten.
In mijn onderzoek sluit ik aan op de werkwijze van Van den Akker en Dorleijn 16 en zal ik
eveneens gebruikmaken van een kwantificerende aanpak en laten zien dat deze methode
gedeeltelijk tot andere uitkomsten leidt dan het kwalitatieve onderzoek tot nu toe, ook met
betrekking tot de beeldvorming rond De Gemeenschap.
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Bronnenmateriaal
Het belangrijkste bronnenmateriaal voor mijn onderzoek zijn natuurlijk de zeventien
jaargangen van het tijdschrift De Gemeenschap zelf. Daarnaast vormen de boeken van het
uitgeversfonds een belangrijke informatiebron, evenals catalogi, prospectussen en
reclamefolders van de uitgeverij.
Het archief van De Gemeenschap zelf is helaas voor het grootste gedeelte verloren gegaan.
Wat er van over is (en dat is voornamelijk materiaal vanaf 1934) bevindt zich in het
Letterkundig Museum in Den Haag en is natuurlijk bij dit onderzoek betrokken.
Naast het archief van het Letterkundig Museum in Den Haag heb ik het archief van het
Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen geraadpleegd, het archief van de Koninklijke
Vereniging van het Boekenvak in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam en een aantal
privé-bibliotheken en archieven van verzamelaars. 17 Bovendien heb ik, naast de auteurs die in
die fase van mijn onderzoek nog leefden (Albert Helman en Theun de Vries), een groot aantal
van de (klein)kinderen van gestorven Gemeenschapmedewerkers geïnterviewd. In het
notenapparaat wordt dit alles verantwoord.
Bronnenmateriaal dat speciaal voor dit proefschrift onderzocht is, betreft de correspondentie
van de Gemeenschapmedewerkers, voorzover relevant voor mijn vraagstelling: het gaat dan
vooral om brieven van de belangrijkste redactieleden Albert Kuyle, Jan Engelman en Anton
van Duinkerken en de achtereenvolgende directeuren van de uitgeverij Albert Kuyle, C.Vos
en Henri Nelissen. Ook polemieken en debatten met tijdgenoten en recensies/besprekingen
van literatuurcritici in kranten, tijdschriften en boeken, zijn, voorzover gerelateerd aan mijn
vraagstelling, bij het onderzoek betrokken. Ik heb me daarbij overigens vooral gericht op de
jaren 1930-1935, de periode van de redactiewisselingen bij het tijdschrift en de
directiewisselingen binnen de uitgeverij, omdat verwacht mag worden dat in die periode het
redactionele beleid en het fondsbeleid, de blad- en de fondsformule en de uiterlijke
vormgeving van tijdschrift en boekuitgaven het meest aan veranderingen onderhevig zijn.
Opzet van het boek
Algemeen
De waarheid hooger dan de leus bestaat uit twee delen.
De zes hoofdstukken van deel I gaan over het tijdschrift en de hoofdstukken zeven, acht en
negen van deel II betreffen de uitgeverij.
De hoofdstukken 1, 2, 3, 5 en 7 geven een neerslag van het kwalitatieve onderzoek naar
tijdschrift en uitgeverij De Gemeenschap en de hoofdstukken 4, 6, 8 en 9 bevatten de
resultaten van het kwantitatieve onderzoek.
De hoofdstukken met een neerslag van het kwantitatieve onderzoek worden steeds afgesloten
met een paragraaf over de buitenlandse oriëntatie van De Gemeenschap op het gebied van
tijdschriftteksten (hoofdstuk 4), tijdschriftillustraties (hoofdstuk 6), boekuitgaven (hoofdstuk
8) en boekillustraties (hoofdstuk 9). In deze vier slotparagrafen ga ik in op de bijdragen van
buitenlandse schrijvers en kunstenaars aan het tijdschrift en het uitgeversfonds. Daarnaast heb
ik steeds geprobeerd aan te geven langs welke weg deze buitenlanders in contact kwamen met
De Gemeenschap. De vier paragrafen samen geven een beeld van het netwerk waarover de
redactie van het tijdschrift en de directie van de uitgeverij met betrekking tot hun buitenlandse
oriëntatie beschikten. 18
Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting en conclusies.
Hoofdstukindeling
Het eerste hoofdstuk gaat over de bestaande beeldvorming over tijdschrift De Gemeenschap.
Ik geef een literair-historisch overzicht van de belangrijkste publicaties over dit tijdschrift.
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Aan de hand van mijn onderzoeksvragen geef ik een receptiegeschiedenis waarin ik vooral op
de beeldvorming inga. Ook enkele relevante kunsthistorische publicaties zijn in dit hoofdstuk
opgenomen.
In hoofdstuk 2 komt het redactionele beleid van tijdschrift De Gemeenschap in relatie tot de
gewenste profilering aan de orde. Ik introduceer de oprichters en eerste redactieleden en
beschrijf de doelstellingen van de eerste redactie. De opvattingen van de redactie over
levensbeschouwing, maatschappij en kunst worden sterk beïnvloed door de Franse
cultuurfilosoof Jacques Maritain. De ideeën van zijn beweging, het zogenaamde Renouveau
Catholique, worden toegelicht.
Achtereenvolgens worden de redactionele verantwoordingen samengevat waarmee het
tijdschrift in de beginjaren opent. Wijzigingen in de organisatie, wisseling van redacteuren,
samenwerking met andere tijdschriften en fusieplannen passeren, voorzover relevant voor de
profilering van het tijdschrift, de revue. Speciale aandacht is er voor de beschrijving van de
spanningen en conflicten in de redactie in 1930 en in 1933. Ook ga ik in op de gevolgen van
het vertrek van respectievelijk Jan Engelman eind 1930 en van Albert Kuyle eind 1933 voor
het redactionele beleid en voor de profilering van De Gemeenschap.
Hoofdstuk 3 heeft betrekking op de bladformule van tijdschrift De Gemeenschap en geeft
antwoord op de vraag wat er van de gewenste profilering in de praktijk terechtgekomen is.
Voor het onderzoek naar de bladformule heb ik ook gebruikgemaakt van kwantitatief
onderzoek. Na een algemene introductie van de bladformule en een verantwoording van het
kwantitatieve onderzoek naar de teksten in het tijdschrift, worden de resultaten van dit
onderzoek gepresenteerd met behulp van tabellen, diagrammen en grafieken.
Hoofdstuk 4 gaat over de inzet van medewerkers door de redactie. Ik geef antwoord op de
vraag in welke netwerken de redactie zich bewoog, wie zij inzette voor de profilering van het
tijdschrift en wie de intermediairs waren bij de buitenlandse oriëntatie van het tijdschrift.
In hoofdstuk 5 geef ik informatie over de oplage en de marktpositie en over de public
relations en de reclame van het tijdschrift in relatie tot het redactionele beleid. Ik beschrijf hoe
de redactie de gewenste profilering vertaalde in de public relations van het tijdschrift. Ik ga
daarbij ook in op de (on)afhankelijkheid van advertentie-inkomsten.
Hoofdstuk 6 betreft de uiterlijke vormgeving van het tijdschrift. Hoe werden grafische
vormgeving, typografie en illustraties gebruikt om de profilering van het tijdschrift te
versterken? Welke kunstenaars werden daarvoor ingezet? Ook in dit hoofdstuk wordt voor de
beantwoording van de onderzoeksvragen deels gebruikgemaakt van kwantitatief onderzoek.
Deel twee van het boek gaat, zoals gezegd, over de uitgeverij.
In hoofdstuk 7 ga ik na een korte paragraaf over de bestaande beeldvorming met betrekking
tot de uitgeverij in de secundaire literatuur over De Gemeenschap in op het fondsbeleid. De
doelen van de uitgeverij worden toegelicht, de relatie met het tijdschrift wordt beschreven,
evenals de samenwerking met andere uitgeverijen. In dit hoofdstuk wordt ook aandacht
besteed aan profileringsvragen, marketing en pr-aspecten, de financiële problemen van de
uitgeverij en de directiewisselingen die daarmee samenhangen.
Hoofdstuk 8 bevat, na een algemene karakteristiek van de fondsformule van de uitgeverij en
een verantwoording van het onderzoek, de resultaten van het kwantitatieve onderzoek naar de
uitgaven van het fonds van De Gemeenschap.
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Hoofdstuk 9 is op vergelijkbare wijze opgebouwd als hoofdstuk 6 en betreft de resultaten van
het kwantitatieve onderzoek naar de uiterlijke vormgeving van de uitgaven van het fonds.
Hoofdstuk 10 bevat de slotconclusies en de slotbeschouwing.
De bijlagen I t/m III bestaan uit de alfabetische en de chronologische fondslijst van de
uitgeverij en uit een overzicht van alle afleveringen van het tijdschrift, inclusief de
vermelding van de ontwerper/illustrator van het omslag.
Het boek wordt afgesloten met een korte samenvatting in het Duits en met een lijst van
geraadpleegde literatuur
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DEEL I Tijdschrift De Gemeenschap
Hoofdstuk 1
Bestaande beeldvorming over tijdschrift De Gemeenschap
1.1 Verantwoording
In dit hoofdstuk beperk ik mij tot de bespreking van de literatuur die gepubliceerd is na de
verschijning van het laatste nummer van De Gemeenschap. De wijze waarop de redactie van
dit tijdschrift in de periode 1925 -1941 zelf sturing gaf aan de beeldvorming en de reacties
van critici hierop, zoals die naar voren komen uit ondermeer recensies, interviews en
correspondentie, bespreek ik bij de beschrijving van De Gemeenschap zelf in de volgende
hoofdstukken van dit proefschrift.
Ten tweede beperk ik mij tot de literatuur over De Gemeenschap die een beeld geeft van de
aspecten die met mijn vraagstelling te maken hebben, dat wil zeggen tot die literatuur die iets
zegt over het redactionele beleid, de bladformule, marktpositie en pr, de netwerken waarin de
redactie zich beweegt, de uitgeverij en de uiterlijke vormgeving, met andere woorden tot de
instituties die te maken hebben met de productie van het tijdschrift en de boeken van de
uitgeverij. De consequentie van deze beperking is dat samenvattingen en besprekingen van
studies over bijvoorbeeld het Rijke Roomsche Leven, over de verzuiling en over het politieke
en sociaal-economische klimaat in het interbellum die zijdelings aandacht besteden aan De
Gemeenschap, niet in dit hoofdstuk opgenomen zijn. Dit laatste betekent natuurlijk niet dat
nergens in dit proefschrift wordt gerefereerd aan deze studies. Voor zover zij relevant zijn
voor mijn onderzoek komen zij op diverse plaatsen in de hoofdstukken aan de orde.
In paragraaf 1.2 geef ik een literair-historisch overzicht van de belangrijkste publicaties over
De Gemeenschap. Daarin heb ik ook (exemplarisch en niet uitputtend) een aantal van de
belangrijkste literatuurgeschiedenissen voor het onderwijs opgenomen, publicaties die in het
kader van de institutionele analyse van het literaire veld van belang zijn in relatie tot de
symbolische productie. In deze uitgaven voor het middelbaar en hoger onderwijs wordt
immers de beeldvorming die in de wetenschappelijke literatuur ontstaan is, in samengevatte
vorm gereproduceerd en doorgegeven.
Het overzicht is een receptiegeschiedenis waarin ik vooral inga op de beeldvorming over dit
tijdschrift. Daarbij let ik met name op de volgende zes vragen. Welke typering van de aard en
de functie van het tijdschrift geeft de auteur? Besteedt hij aandacht aan de (relatie met de)
uitgeverij? Wie worden als de belangrijkste redacteuren/medewerkers van het blad gezien? Is
er interesse in de uiterlijke vormgeving van het tijdschrift? Merkt de auteur op dat het blad
ook open stond voor bijdragen van niet-katholieke auteurs? Wordt het (inter)nationale
netwerk waarvan een aantal van de redacteuren/medewerkers van De Gemeenschap deel uit
maakt, geschetst?
In het proefschrift Aspecten van het tijdschrift De Gemeenschap van Harry Scholten uit 1978
wordt eveneens een receptiegeschiedenis gegeven over de voor zijn onderzoek relevante
literatuur over De Gemeenschap uit de periode 1945 tot 1978. Scholten besteedt aandacht aan
de drie aspecten waartoe zijn onderzoek zich beperkt, nl. de opvattingen van de redactie over
literatuur, levensbeschouwing en maatschappij. In mijn overzicht van de secundaire literatuur
over dezelfde periode let ik vooral op de beeldvorming, maar waar nodig maak ik gebruik van
de evaluatie van Scholten en voeg daar mijn eigen beoordeling aan toe.
In paragraaf 1.3 geef ik een beschrijving en een analyse van de beeldvorming over tijdschrift
en uitgeverij De Gemeenschap in enkele kunsthistorische publicaties.
Ik besluit elke paragraaf van dit hoofdstuk met een aantal tussentijdse conclusies.
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1.2 De Gemeenschap in de letterkundige handboeken, literatuurgeschiedenissen,
memoires en monografieën
1.2.1 Publicaties van Gerard Knuvelder
In 1953 verschijnt Handboek tot de Moderne Nederlandse Letterkunde van Gerard Knuvelder,
een aanvulling op zijn tussen 1948 en 1953 verschenen vierdelige Handboek tot de
Geschiedenis van de Nederlandse Letterkunde, een studie die tot in de jaren tachtig het
toonaangevende handboek van de Nederlandse literatuurgeschiedenis is gebleven. Knuvelder
bespreekt De Gemeenschap in een hoofdstuk over de katholieke jongeren samen met het
tijdschrift Roeping. De jongeren van De Gemeenschap vonden volgens Knuvelder dat de
esthetische eisen in Roeping onvoldoende behartigd werden en legden meer nadruk op de
persoonlijkheid, “waardoor zij zonder twijfel niet bredere, maar wel diepere lagen van het
menselijk gemoedsleven ontsloten.” 19 “Met deze kentering valt samen de wending van het
vrije dynamische vers naar een meer statisch-gesloten, rustiger, meer beheerste techniek. De
hartstochtelijk bezwerende toon van de jaren vlak na 1920 maakt plaats voor een dieper,
sterker bezonnen en weloverwogen geluid, dat niet verder draagt, maar wel intenser klinkt.”
Knuvelder wijst in dit kader ook op de invloed van de literatoren van De Vrije Bladen en
noemt met name Marsman en Nijhoff. Hij kwalificeert De Gemeenschap als het belangrijkste
katholieke tijdschrift vóór de Tweede Wereldoorlog, maar maakt nauwelijks duidelijk
waaraan De Gemeenschap deze kwalificatie te danken heeft. Hij benadrukt het literaire en
katholieke karakter van het blad.
Knuvelder bespreekt de afzonderlijke auteurs niet in relatie tot het tijdschrift waarvan ze
medewerker waren, maar als katholieke jongeren in het algemeen. Daarom is moeilijk te
zeggen wie hij als de belangrijkste figuren van De Gemeenschap zag. Als naar de
kwantitatieve aandacht gekeken wordt, dan worden aan Jan Engelman verreweg de meeste
pagina’s toebedeeld en daarna aan Anton van Duinkerken. 20
In zijn Inleiding tot de Nederlandse Letterkunde, een uitgave speciaal voor het
literatuuronderwijs op de middelbare school, benadrukt Knuvelder nog meer dan in zijn
handboek dat het tijdschrift “nog lang overwegend esthetisch bleef” en pas “langzamerhand
ook meer belangstelling ging tonen voor actuele problemen”. 21 De sociale dienstbaarheid die
de redactie zelf vanaf de oprichting in 1925 sterk benadrukte, krijgt bij Knuvelder geen
accent. Opnieuw bevestigt hij het beeld van een katholiek en literair tijdschrift.
Knuvelder heeft in zijn oeuvre slechts in geringe mate aandacht besteed aan De
Gemeenschap. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het feit dat hij zelf deel uitmaakte
van de beweging der katholieke jongeren en mogelijk bevreesd was onvoldoende afstand te
kunnen nemen, waardoor hij als wetenschapper beschuldigd kon worden van een partijdig of
vooringenomen standpunt. Knuvelder vermeldt zichzelf niet in zijn handboek, ook niet in
relatie tot het tijdschrift Roeping waarvan hij vanaf 1926 toch redacteur was en twee jaar later
zelfs hoofdredacteur werd, een positie die hij bleef bekleden tot 1944. Incidenteel werkte hij
ook mee aan De Gemeenschap. In de rubrieken ‘Kroniek’ en ‘Hagel’ werd hij overigens
regelmatig bekritiseerd, vooral na 1934 vanwege zijn waardering voor de Duitse literatuur en
zijn Duitsgeoriënteerde staatkundige ideeën.
Zijn memoires schreef hij op in Onachterhaalbre tijd uit 1974; ook hierin gaat Knuvelder niet
uitvoerig in op De Gemeenschap. Zijn herinneringen blijven anekdotisch en zijn vooral
gekoppeld aan persoonlijke ontmoetingen. Hij maakt slechts een marginaal onderscheid
tussen Roeping en De Gemeenschap en benadrukt meer de gezamenlijkheid van de katholieke
jongerenbeweging. Op de verschillen in literatuuropvatting tussen de beide tijdschriften en de
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andere invulling die De Gemeenschap gaf aan het begrip ‘sociale dienstbaarheid’ gaat
Knuvelder in zijn memoires niet in.
Scholten kwalificeert Knuvelders memoires als “een anekdotisch relaas van leeservaringen en
vooral van literaire contacten”. 22 Knuvelder besteedt in zijn ogen slechts beperkt aandacht aan
De Gemeenschap en de bespreking van het tijdschrift vindt vrijwel uitsluitend plaats in het
kader van het toenmalige katholieke kamp.
In 1982 verscheen een geheel herziene editie in een beknopte versie van zijn vierdelige
Handboek uit 1953. Om de chronologische volgorde van de receptiegeschiedenis van De
Gemeenschap niet te doorbreken, ga ik hierop in in paragraaf 1.2.11.
1.2.2 De ‘Historische Schets’ van De Vooys en Stuiveling
In de Historische schets van de Nederlandse Letterkunde van De Vooys en Stuiveling 23, een
veel gebruikt boek in de hoogste klassen van het middelbaar onderwijs in de jaren vijftig,
wordt De Gemeenschap “onbetwistbaar” het belangrijkste blad genoemd van de katholieke
jongeren tussen de beide wereldoorlogen.
De sterke strijdbare wil van deze groep, hun vurig geloof en hun artistieke talenten –
voorts de voortreffelijke grafische medewerking, waardoor het blad een apart cachet
kreeg – en tenslotte de eeuwenoude en wereldomvattende culturele traditie van het
Katholicisme hebben een duidelijke aantrekkingskracht uitgeoefend op jongeren uit
andere kringen. Niet enkel hebben bijv. vitalistische schrijvers bij herhaling
meegewerkt aan dit orgaan, maar ook is door verschillende bekeringen de kring van
hun eigenlijke medewerkers vergroot. Nadat door een vroege dood de begaafde en
hartstochtelijke voorman, Gerard Bruning, was weggevallen, is de leiding vooral in
handen geweest van de veelzijdige letterkundige Anton van Duinkerken. Als dichter
wordt deze overtroffen door de zuivere lyricus Jan Engelman. De belangrijkste
prozaïst van deze groep is de Brabantse schrijver Antoon Coolen.
De groep van De Gemeenschap heeft nimmer een streng isolement voorgestaan, en
had dan ook veelzijdig contact met de algemene literatuur. Tijdens de bezetting zijn
deze grenzen nog sterker vervaagd, terwijl bovendien de eenheid verloren ging,
doordat enkele minder belangrijke schrijvers uit deze groep in politiek opzicht
onbetrouwbaar bleken.
In deze karakterisering valt op dat ook hier het accent ligt op het levensbeschouwelijke en
literaire karakter van het tijdschrift en dat het politiek-maatschappelijk engagement van de
redactie niet vermeld wordt. Wel wordt deze keer het grafische element apart genoemd en
benadrukt dat er niet alleen katholieken in het blad schreven. De beschrijving van het netwerk
blijft overigens erg katholiek en nationaal. De relatie met de uitgeverij wordt buiten
beschouwing gelaten.
De beschrijving van de beeldvorming met betrekking tot de protagonisten van het blad is
bepaald onzorgvuldig. In hoofdstuk 4 zal ik naar aanleiding van kwalitatief en kwantitatief
onderzoek terugkomen op de vraag wie de belangrijkste medewerkers van De Gemeenschap
zijn, maar los daarvan wil ik hierover nu al de volgende opmerkingen maken. Gerard Bruning
wordt een voorman genoemd, iets wat hij nooit geweest is, althans niet van De
Gemeenschap. 24 Anton van Duinkerken is pas vanaf 1934 voorzitter van de redactie van De
Gemeenschap. In 1926, toen Bruning stierf, was Van Duinkerken zelfs nog geen medewerker,
laat staan leider. De voormannen en leiders van De Gemeenschap in de periode 1925-1930
waren Jan Engelman en Albert Kuyle, maar de laatste wordt zelfs niet genoemd. Het feit dat
hij later in fascistisch vaarwater is terechtgekomen, is mijns inziens de reden dat zijn rol in de
jaren twintig wat verdoezeld wordt. 25 De eenheid in het katholieke kamp ging niet pas in 1941
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verloren, maar veel eerder al bij de splitsing in De Gemeenschap en De Nieuwe Gemeenschap
in 1934.
1.2.3 Lodewick: Literatuur, Geschiedenis en Bloemlezing
Ook H.J.M.F. Lodewick behandelt Roeping en De Gemeenschap samen in één hoofdstuk
onder het kopje ‘Katholieken’ in zijn Literatuur, Geschiedenis en Bloemlezing 26, een
populaire methode in het middelbaar onderwijs in de jaren zestig en zeventig, met name op
katholieke scholen:
Belangrijker nog dan Roeping wordt De gemeenschap, allereerst omdat hier hogere
esthetische eisen gesteld worden, maar ook omdat dit tijdschrift de deur verder
openwerpt zodat de katholieken langzamerhand uit hun isolement te voorschijn treden.
[…] De gemeenschap (is) veel ‘moderner’ ingesteld, polemischer ook, niet het minst
waar het misstanden in eigen kring betreft. Tekenend is ook dat in tegenstelling tot
Roeping, De gemeenschap al snel een tijdschrift wordt waarin ook andersdenkenden
publiceren (Marsman, Slauerhoff, Den Doolaard e.a.).
In de verdere tekst wordt Van Duinkerken opnieuw als leider genoemd, Engelman als
belangrijkste dichter en Coolen en De Man als voornaamste prozaschrijvers. Albert Kuyle
wordt vermeld als “figuur op het tweede plan”.
Op de in mijn ogen onjuiste beeldvorming over wie met betrekking tot De Gemeenschap de
protagonisten zijn, kom ik zoals gezegd in hoofdstuk 4 nog uitvoerig terug. Ik beperk mij hier
tot een verwijzing naar wat ik hierboven bij De Vooys en Stuiveling heb geschreven over het
leiderschap binnen De Gemeenschap en tot de opmerking dat Antoon Coolen in de jaren
dertig weliswaar diverse verhalen en prozafragmenten heeft bijgedragen aan het tijdschrift,
maar, in relatie tot het tijdschrift tenminste, toch niet tot de voornaamste prozaschrijvers
behoorde. Ik kom hierop terug in paragraaf 4.4.3. Herman de Man heeft slechts één verhaal in
De Gemeenschap gepubliceerd, zijn vermelding is dus misplaatst, althans in relatie tot dit
tijdschrift. 27
In de beeldvorming valt opnieuw op dat het blad gezien wordt als een katholiek literair
tijdschrift, er is geen vermelding van de politiek-maatschappelijke en culturele bijdragen, wel
van het open karakter naar “andersdenkenden”. De gelijknamige uitgeverij en de grafische
vormgeving van het tijdschrift worden buiten beschouwing gelaten.
1.2.4 Anton van Duinkerkens Brabantse herinneringen
In 1964 verschijnt Brabantse herinneringen van Anton van Duinkerken, een boek dat zijn
memoires bevat tot november 1929, de maand waarin hij naar Amsterdam verhuist in verband
met zijn nieuwe baan als redacteur bij het dagblad De Tijd. Zijn eerste publicaties in De
Gemeenschap dateren van april 1927 en pas in januari 1929 treedt hij toe tot de redactie, met
andere woorden zijn memoires kunnen nog erg weinig reflectie op zijn bijdragen aan en zijn
positie binnen De Gemeenschap bevatten, eenvoudigweg omdat de tijd dat hij bij de De
Gemeenschap een belangrijke rol speelt, nog moet komen. Zijn memoires zijn eigenlijk
vooral interessant omdat hij uitgebreid beschrijft (en daarmee ook een beeld neerzet) hoe hij
met de latere (op dat moment waren ze allen nog medewerker van Roeping) redacteuren van
De Gemeenschap kennismaakt, wat hem daarin raakt en wat maakt dat hij een paar jaar later
de redactie van Roeping verlaat en tot De Gemeenschap toetreedt. 28
Van Duinkerken beschrijft zijn eerste ontmoeting met Jan Engelman, kort na Pasen in 1924.
Hij zou een lezing geven bij de eerste onderlinge ontmoeting van de katholieke jongeren in
Café Marinus te Tilburg. Ze waren uit Utrecht, Nijmegen, Maastricht, Amsterdam en Tilburg
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bij elkaar gekomen en hem was verzocht een voordracht te houden over de samenhang tussen
inhoud en vorm in het letterkundige kunstwerk.
(Mijn lezing) stond vol aanhalingen uit Aristoteles en Thomas, polemiseerde terloops
met Jacques Maritain, streefde naar een schoonheidsopvatting, waarin de nieuwere
aandoeningsleer verwerkt zou zijn. Het eindigde met woorden van Franz Werfel. 29
Maar wat gebeurde? Bij aankomst bleek Van Duinkerken niet verwacht te worden! Door een
misverstand hadden de organisatoren van de ontmoetingsdag begrepen dat hij geen verlof
gekregen had van de president van het seminarie, waar hij toen nog verbleef.
In mijn plaats sprak Jan Engelman, die ik tevoren nooit gezien had. Hij begon zijn
redevoering met het uitdrukken van zijn leedwezen over mijn afwezigheid, terwijl ik
zowat vlak voor zijn voeten zat. Hij citeerde Arthur Schnitzler en Rainer Maria Rilke,
polemiseerde terloops met Jacques Maritain en eindigde met woorden van Jean
Cocteau. 30
Opvallend in deze korte synopsis van beide toespraken is dat in de beeldvorming, voor het
eerst in de secundaire literatuur, de buitenlandse oriëntatie van de latere redacteuren van De
Gemeenschap naar voren komt. Ik kom daarover in paragraaf 4.5 nog uitvoerig te spreken.
Even verderop schrijft Van Duinkerken over het betoog van Engelman:
Ik luisterde met aandacht naar die toevloed van nieuwe begrippen, waarin het
kunstenaarschap op de voorgrond gesteld werd als het doorzielde vormvermogen van
de eenzame mens tussen zijn schoonheidbegerige broeders in de maatschappij. […]
Het eigen leven van het kunstwerk kreeg bij Engelman de nadruk. Wat de maker er
aan meegaf, moest allereerst een innerlijke gaafheid zijn. 31
En op blz. 247 zegt hij:
Engelman vreesde minder dan zijn leeftijdgenoten het zogenaamd estheticisme. Hij
beschouwde de zorg van de kunstenaar voor de gaafheid van zijn werk als een
ambachtelijke taakvervulling, die haar eigen zedelijke goedheid in zichzelf heeft en
zich hiermee voor het geweten voldoende rechtvaardigen kan. 32
Van Duinkerken hield, nu hij er toch was, alsnog zijn toespraak. Bij de borrel daarna ontstond
een twistgesprek tussen enkele Utrechters, met Henk Kuitenbrouwer als zegsman, en doctor
Moller, de hoofdredacteur van Roeping, “over het recht van de hoofdredacteur om regels te
schrappen in binnengekomen kopij. Moller bleek dit gedaan te hebben in een vers van Kuyle,
die zo’n behandeling in het vervolg niet meer verdragen zou.” […]
Op deze vergadering kon een belangloze toeschouwer reeds besluiten, dat eerlang de
utrechtse groep zich van Roeping zou losmaken. Ze verschilde naar geestesgesteldheid
te sterk van de brabantse priesters en leraren met hun blijmoedig cultuuroptimisme en
hun onderdanig kerkgeloof. De utrechtenaars vormden een typische lekengroep. Ze
waren zeker niet onvroom, doch hun belezenheid verschilde sterk van de onze. Ze
hadden onlangs Paul van Ostayen ontdekt, wiens Bezette Stad, uitgegeven door De
Sikkel te Antwerpen, traag naar de nederlandse boekhandel doordrong, terwijl zijn
vorige werk hier zo goed als onbekend gebleven was. Ze vonden ons zichtbaar te log
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van religieusheid, te bezwaard met een economische vooruitgangsproblematiek, te
weinig onverschillig voor het geschrijf van gewestelijke krantjes en parochieblaadjes,
kortom te gemoedelijk onderworpen aan geestelijke voogdij, om van de samenwerking
met ons veel te blijven hopen. 33
Ook in deze passages komt impliciet het beeld naar voren van een groep die ‘groter’ denkt,
zich ‘ruimer’ beweegt en ‘open’ katholiek is.
Volgens Scholten komt in deze beschrijving van de kennismaking ook een ander beeld naar
voren, waarvan hij vindt dat het leidt “tot een overaccentuatie van bepaalde facetten die het
historisch beeld vertekent. Die vertekening geldt met name de permanente reflectie in De
Gemeenschap op de verhouding tussen literatuur en leven.” 34 Scholten is van mening dat hij
in zijn studie voldoende gegevens heeft verschaft
voor de vaststelling dat de zorg van De Gemeenschap in het algemeen en van
Engelman in het bijzonder zich wel tot iets meer uitstrekte dan tot de gaafheid van het
kunstwerk en ‘een ambachtelijke taakvervulling’, en dat dit geluid, zij het aan het
adres der geloofsgenoten bij voortduring herhaald, overstemd werd door het principe
der ‘dienstbare schoonheid’ en van de ondergeschiktheid der artistieke werkzaamheid
aan de ‘levenstaak’. 35
De correctie die Scholten die hier aanbrengt op de beeldvorming door Van Duinkerken, is
mijns inziens terecht, maar ik zou de overaccentuatie zelf op een ander punt willen leggen.
De Gemeenschap heeft in de eerste jaren steeds een balans gezocht tussen estheticisme en
ethiek, tussen schoonheid en sociale actie. Jan Engelman vond beide belangrijk maar legde
het accent, zoals Van Duinkerken mijns inziens terecht memoreert, toch meestal op de
schoonheid; Albert Kuyle zorgde voor het tegenwicht, waardoor uiteindelijk een balans
ontstond in de redactie. Ook hij stond voor beide, maar legde het accent op de sociale actie.
Juist het evenwicht tussen artistieke vrijheid en literaire esthetiek enerzijds (Engelman) en een
radicaal, sociaal engagement vanuit een katholieke levensvisie anderzijds (Kuyle) vormde
tussen 1925 en 1930 de kracht van de formule van De Gemeenschap en juist dit evenwicht
komt bij de conflicten in de redactie in 1930 onder druk te staan en het verbreken ervan leidt
tot het vertrek van Engelman uit de redactie.
In de beschrijving van Van Duinkerken zit mijns inziens een overaccentuatie van de betekenis
van Engelman als enige leider in de redactie en de vertekening zit erin dat hij voor het aandeel
van Kuyle, die in zijn memoires nauwelijks voorkomt, geen oog heeft. Jan Engelman was in
de periode 1925-1930 van groot belang voor De Gemeenschap, maar Albert Kuyle was dat
eveneens. Ik zal daar in hoofdstuk 4 op terugkomen.
De verklaring voor het feit dat Van Duinkerken Kuyle deze betekenis in zijn memoires niet
geeft, heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat ze achteraf geschreven zijn. In de loop van
1933 zijn Van Duinkerken en Kuyle gebrouilleerd geraakt, een conflict dat leidde tot een
splitsing in de redactie. Na de oorlog voeren zij een jarenlange polemiek met elkaar, o.a. over
de zuiveringskwestie, en komen zij ook in de rechtszaal tegenover elkaar te staan. 36 Al deze
gebeurtenissen hebben de memoires van Van Duinkerken naar mijn mening gekleurd en tot
een vertekening van het historisch beeld geleid.
1.2.5 Intenties en Aspecten van Harry Kapteijns
In 1964 verschijnt de eerste, in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen, door Dr. Harry Kapteijns geschreven monografie over het tijdschrift, onder
de titel Het maandblad De Gemeenschap. Intenties en Aspecten. Het boek bestaat uit een
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tweedelig essay van 60 pagina’s en een bloemlezing van teksten en illustraties uit het
tijdschrift.
In het eerste deel ‘Intenties’ schrijft Kapteijns dat De Gemeenschap niet vernieuwend is
geweest op het gebied van literaire, sociale of artistieke ideeën. De Gemeenschap keek vooral
terug. “Er is bij mijn weten niet één ketterij aan hun mond ontsnapt en zelfs geen betuiging
van sympathie voor één van de gangbare modernismen.” 37 Wel nieuw is de mentaliteit
waarmee ze haar ideeën naar buiten brengt: open, zoekend, jong en vitaal. De Gemeenschap
profileert zich, vindt Kapteijns, met zwaar geschut en grote woorden, zet zich af tegen het
individualisme van Tachtig, tegen de esthetiek van Roeping en tegen de autonomie van de
kunst (De Stijl en De Vrije Bladen). Kunst dient een hoger doel. En ook al verkondigt De
Gemeenschap geen enkele ketterij, de polemische wijze waarop zij haar ideeën verwoordt en
andere katholieke jongeren als Feber, Knuvelder, Henri Bruning en Herluf van Merlet of
landelijke katholieke kopstukken als Hendrik Moller, Hyacinth Hermans of Borromeus de
Greeve en enkele anonieme pastoors en voltallige katholieke week- en dagbladredacties
kritisch volgt, roept toch veel negatieve reacties op uit het eigen kamp: in het katholieke
recensieweekblad Boekenschouw bijvoorbeeld en in het katholieke dagblad De Morgen. Er
was volgens Kapteijns bepaald geen sprake van saamhorigheid onder de katholieke jongeren.
Over de redactionele conflicten in 1930 en 1933 en de daarmee verband houdende
wijzigingen van het redactionele beleid schrijft Kapteijns weinig of niets.
Weliswaar vermeldt hij de Nolens-affaire uit 1930, maar de censuurkwestie die daarbij speelt,
bagatelliseert hij wel heel erg. “Het gestoei met het Nederlandse episcopaat lag […] in een
bijna zo onbelangrijk vlak als de kerkelijke censuur zelf.” 38 Aan de discussies die er naar
aanleiding hiervan tussen De Gemeenschap en de diverse katholieke week- en dagbladen
spelen, refereert hij kort, maar dat het in de redactie zelf ook enig rumoer geeft, komen we
niet te weten. Over de reden van het vertrek van Engelman aan het eind van dat jaar schrijft
hij niets.
Met betrekking tot het redactionele conflict in 1933 gaat het ongeveer hetzelfde. Hij
memoreert weliswaar het venijnige artikel van Kuyle over Engelman in De Gemeenschap van
juli 1932 en de reactie van Van Duinkerken daarop in de aflevering van augustus, maar over
het vervolg van het machtsconflict tussen Van Duinkerken en Kuyle in het daarop volgende
jaar vertelt hij ons niets. “Wat zich achter de schermen heeft afgespeeld, laat zich slechts ten
dele vermoeden, wij voelen het meest voor navolging van de redactie en stellen vast: ‘De
Gemeenschap wijzigde haar redactie, niet haar program’.” 39
Waar Kapteijns in de eerste fase Jan Engelman als de leider van De Gemeenschap ziet, merkt
hij op dat Anton van Duinkerken vanaf zijn toetreden in 1929 een steeds sterker stempel op
het maandblad drukt en vanaf 1934 schets hij zijn positie als “dominanter dan ooit”. 40
Met betrekking tot de jaargang 1936 schrijft Kapteijns: “Het anti-fascistisch karakter van De
Gemeenschap wordt met het nummer duidelijker, aanvankelijk vooral in de Nederlandse
arena, maar spoedig ook in het grotere verband der Europese gedachten.” Hij memoreert de
bijdrage van Jef Last over de katholieke revolutionair José Bergamin en het artikel ‘Glauben
und Fortschritt’ van Joseph Roth als voorbeelden van de richting die De Gemeenschap ingaat:
“die van wat men, overigens grof, kan noemen: het links-katholicisme.” 41
In de jaargangen erna opent De Gemeenschap haar venster op Europa met vertalingen van en
artikelen over o.a. Bergamin, Roth, de in 1922 uit Rusland verbannen filosoof Nicolai
Berdjajew en de joodse dichter Alexander Kailand.
In de laatste jaargangen 1940 en 1941 constateert Kapteijns “een zekere moedeloosheid” en
“weinig elan, houdingloosheid, een dun geluid, geen toekomstideaal”. 42
Zijn eindconclusie formuleert hij als volgt. “Met het verdwijnen van De Gemeenschap werd
een speciaal hoofdstuk in de geschiedenis der katholieke culturele emancipatie afgesloten, een
emancipatie eer van en door een mentaliteit dan door een theoretische uitbouw.” Het
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tijdschrift ontwikkelde zich van katholiek, via nationaal katholiek tot een blad dat vensters
opende “op het geestelijk leven van Europa”. 43
In het tweede deel van zijn essay ‘Aspecten’ behandelt Kapteijns nog kort een aantal voor De
Gemeenschap karakteristiek geachte verschijnselen, waaronder het open karakter, de
katholieke inbreng, de uitgeverij en de uiterlijke vormgeving. Met name de laatste twee
aspecten zijn opvallend omdat ze tot dat moment nog nooit door iemand bij de beschouwing
betrokken waren.
De uitgeverij wordt op drie bladzijden beschreven en bevat nogal wat feitelijke onjuistheden,
met name waar het de zakelijke opzet ervan betreft. Zo zijn uitgeverij en tijdschrift niet vanaf
de oprichting in 1925 maar pas in 1929 onder één stichtingsbestuur gekomen en heeft H.
Nelissen uitgeverij De Gemeenschap niet overgenomen, maar is hij er in 1935 directeur van
geworden. De belangrijkste omissie is evenwel dat Kapteijns de indruk geeft dat het alleen om
een literaire uitgeverij gaat. Dat de uitgeverij ook religieuze en politiek-maatschappelijke
teksten uitgaf en daarnaast nog o.a. kinderboeken en bladmuziek, we komen het niet te weten.
Onder het kopje ‘Lay-out’ besteedt Kapteijns ook twee pagina’s aan de typografische
verzorging en de illustraties. Hij noemt het een heel apart aspect van tijdschrift en uitgeverij,
niet alleen omdat “geen tijdschrift in die dagen zo uitbundig van omslagen en illustraties
voorzien was, maar vooral in deze betekenis: dat het maandblad De Gemeenschap een spiegel
is geweest van de krachten die er op creatief beeldend terrein sluimerden of reeds werkzaam
waren!” 44 Kapteijns meent dat op het beeldende vlak zelfs meer sprake van een
“gemeenschaps-stijl” was dan op het literaire. Ook de beeldend kunstenaar moest “een groot
aantal lege tradities en een dode vormcultus […] doorbreken, eer hij aanvaard werd in kerk of
klooster, maar deze kunstenaars hebben in hun maandblad een eminente kans gekregen de
mentaliteit en de kritiek te wijzigen. De beeldende-kunstkritiek van Jan Engelman bleef te
meer geen dode letter, omdat de door hem verdedigde opvattingen visueel gesteund konden
worden in of naast de tekst.” 45
Kapteijns noemt vervolgens een groot aantal van de beeldende kunstenaars die tekeningen,
vignetten en lino- of houtsneden hebben geleverd aan het tijdschrift en er zijn ook vijftien
voorbeelden van omslagen en illustraties in het boekje afgedrukt. Zowel in de namenlijst als
in de gekozen afbeeldingen valt op dat alleen expressionistische illustraties geselecteerd zijn:
tekeningen en grafiek van Henri Jonas, Jozef Cantré, Charles Eyck en Hendrik Wiegersma
komen zelfs meer dan een keer voor in deze selectie. In hoofdstuk 6, dat gaat over de
uiterlijke vormgeving van het tijdschrift, wil ik onderzoeken of deze selectie van kunstenaars
en illustraties voor De Gemeenschap representatief genoemd kan worden (zie 6.7 conclusie
8).
Scholten heeft grote bezwaren tegen het essay van Kapteijns omdat deze alleen aandacht heeft
voor het literaire aspect van De Gemeenschap en dit aspect niet inbedt in de
levensbeschouwelijke en politiek-maatschappelijke context. “Een eenzijdige literaire preoccupatie speelt de auteur voortdurend parten en leidt […] herhaaldelijk tot een onvolledige
en onjuiste voorstelling van zaken.” 46
Kapteijns legt in de ogen van Scholten veel te veel nadruk op het specifiek-artistieke en
esthetische element en te weinig op het religieuze en sociale.
“De ernstigste omissie in Kapteijns’ beschrijving van de laatste fase van De Gemeenschap
acht ik het feit dat hij het dan constant en steeds sterker samengaan van het
levensbeschouwelijke en het literaire aspect […] onbesproken laat.” 47 Scholten is het niet met
Kapteijns eens dat de open houding naar andersdenkenden ook in de tweede fase (1931-1933)
en de derde fase (1934-1941) ruim aanwezig is. In de tweede fase waar Kapteijns “een
intensiever samenwerking met niet- of andersgelovigen” ziet, constateert Scholten juist een
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verstrakking in die samenwerking “tot de eis van onvoorwaardelijke trouw aan de leer der
Kerk”.
Het beeld van het blad wordt tot 1934 door die tendens van verstrakking bepaald en
incidentele medewerking in die jaren van ‘andersdenkenden’ is dan niets dan een
marginaal gebeuren. En wat a fortiori voor genoemde periode geldt, gaat in enigerlei
vorm voor ‘altijd’ op: de eigen katholiciteit heeft als constante het hoofdaccent,
toegankelijkheid voor ‘anderen’ is in wisselende mate een begeleidend verschijnsel. 48
Wat Scholten hier zegt over de tweede periode kan met cijfers onderbouwd worden, maar wat
hij over de derde periode zegt is aanvechtbaar. In deze periode publiceerden de volgende nietkatholieke auteurs (vrijwel allemaal verscheidene keren) in De Gemeenschap: uit de hoek van
Het Getij, De Vrije Bladen en Forum: Hendrik de Vries, D.A.M. Binnendijk, Simon Vestdijk,
Victor van Vriesland en A. Marja; uit de hoek van De Gids: M. Nijhoff, A. Roland Holst en
J.W.F. Werumeus Buning; uit de hoek van Opwaartsche Wegen: Bert Bakker (de latere
uitgever), Martien Beversluis, Jan H. Eekhout en Willem de Mérode; uit de socialistische
hoek van het tijdschrift Links Richten: Jef Last en Freek van Leeuwen; overige niet
groepsgebonden niet-katholieke auteurs: F. Bordewijk, J.C. Bloem, Clara Eggink, M. Mok,
Halbo C. Kool, Hélène Nolthenius, Ab Visser, J.C. van Schagen, Eric van der Steen en
Gerard den Brabander.
Na deze opsomming kan toch nauwelijks sprake zijn van “incidentele medewerking” en van
“een marginaal gebeuren”?
Scholten corrigeert nog vele fouten en omissies in de tekst van Kapteijns, maar die zijn in het
kader van de beeldvorming minder relevant. Opvallend is dat hij over de paragrafen met
betrekking tot de uitgeverij en de uiterlijke vormgeving niets zegt. Ze behoren in zijn
proefschrift niet tot de “overwegende” aspecten die er met betrekking tot De Gemeenschap
toe doen, ze hoeven dus ook in de bespreking van andere auteurs niet aan de orde te komen,
laat staan dat ze tot een correctie zouden kunnen leiden van zijn eigen keuzes. In mijn
proefschrift zal ik de uitgeverij en de uiterlijke vormgeving wel bij mijn onderzoek betrekken
en nagaan of dat tot een andere beeldvorming met betrekking tot het tijdschrift leidt.
1.2.6 ‘De Katholieke Jongeren, Nolens en het Fascisme’ van Jan Engelman
Twee jaar na Van Duinkerken vertrouwde ook Jan Engelman onder de titel ‘De Katholieke
Jongeren, Nolens en het Fascisme’ in het tijdschrift Raam enige gedachten omtrent De
Gemeenschap aan het papier toe. Hij deed dat niet naar aanleiding van de verschijning van
Brabantse herinneringen, waarover hij met geen woord rept, maar naar aanleiding van de
onjuiste suggestie die in zijn ogen was ontstaan na de publicatie van het proefschrift van
L.M.H. Joosten, Katholieken en fascisme in Nederland 1920-1940. Het ging om de suggestie
die ontstaan zou zijn dat de ‘katholieke jongeren’ van de jaren twintig en dertig ‘fascistisch’
waren besmet’.
Nu is dit voor een gedeelte van hen zeker niet onjuist, maar voor een ander gedeelte
stellig niet waar. Het mag zijn, dat de parlementaire democratie, de beslissingen met
‘de helft plus één’, bij hen niet in een goede reuk stond toen zij zich over ‘politieke’
zaken uitspraken, maar dit werd heel anders toen de dreiging anders werd, ernstiger en
dichterbij, toen Mein Kampf was verschenen en de Rijksdagbrand plaats vond, de
macht zogenaamd werd overgenomen. 49
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Engelman schetst vervolgens het beeld dat hij de redactie (overigens meer nog om
persoonlijke redenen) ook om deze reden toen al had verlaten, dat met name Albert Kuyle
verantwoordelijk was voor genoemde fascistische tendensen en dat De Gemeenschap na het
verdwijnen van Albert Kuyle uit de redactie per januari 1934 “geheel anti-Nazi was en daarin
niet kon worden misverstaan.”
De stukken van Van Duinkerken tegen ‘geest’ en maatregelen der fascisten waren
uitstekend, wij opteerden vóór de Republiek en tégen Franco in de Spaansche
Burgeroorlog, wij hadden legio emigranten onder de medewerkers.
Ik zelf zorgde voor de medewerking van Nederlandsche literatoren naar wier confessie
niet was gevraagd, als zij maar goed schreven. Dit laatste was trouwens ook vóór het
conflict mijn richtsnoer geweest. 50
Daarna gaat hij op blz. 30-31 uitvoerig in op de vraag hoe het conflict ontstaan is. Hij schetst
het volgende beeld van de toenmalige redactie:
Over politiek werd aanvankelijk eigenlijk niet gedacht, al hadden we weinig achting
voor het schipperen van de R.K. Staatspartij. De vriendschap met Erich Wichman
ontstond spontaan, omdat hij een revolutionair kunstenaar was en een non-conformist.
We lazen ‘De Bezem’ omdat hij er in schreef. Hij had veel vrienden bij kunstenaars,
b.v. Roland Holst, Nijhoff en Marsman, maar ook Lehning en de beeldhouwer Jan
Havermans, die zoo rood als een kreeft waren. Naar zijn verhalen over Mussolini en
het Italiaansche fascisme werd geluisterd, maar een bijzondere achting hadden we er
niet voor. De treinen liepen op tijd in Italië, Rome en Napels bezaten geen bedelaars
meer, maar een heldere voorstelling van ’s mans actie bezat toen nog niemand. […]
Een veneratie voor den Dictator lieten we maar over aan den grijzen Jan Toorop en
aan den eenzamen Brabantschen priester Wouter Lutkie, die veel allervreemdste
stukken heeft geschreven, maar in stilte goed deed, b.v. bij de joden-razzia’s in
Brabant het redden en verzorgen van den zoon van Herman de Man.
Hij doet uitvoerig verslag van de Nolens-affaire en geeft aan hoe hij langzaam steeds meer in
conflict raakte met Albert Kuyle: aanmerkingen van Engelman op Kuyle omdat deze
tekeningen die ter reproductie waren afgestaan door bevriende kunstenaars, niet had
teruggezonden, bemoeizucht van Kuyle met Engelmans privé-leven en irritatie van Engelman
over “de steeds oppervlakkiger ‘sociale bewogenheid’ van Kuyle, door larmoyante uitingen
van ‘sociale deernis’.” 51
Scholten maakt bij de beschouwing van Engelman vier kritische kanttekeningen. 52
Hij vindt dat de parlementaire democratie in de eerste fase van De Gemeenschap met meer
regelmaat en afkeer beleden wordt dan Engelman suggereert. Hij geeft hiervan een tweetal
voorbeelden uit de jaargang van 1930, die geluiden herhalen die ook in eerdere jaargangen
regelmatig opklinken.
Scholten meent verder dat Engelman de periode waarin de houding van De Gemeenschap ten
opzichte van de parlementaire democratie verandert, te vroeg in laat gaan. Hij citeert o.a. een
stuk van Engelman uit diens Nieuwe Eeuw-rubriek van 2 maart 1933 waarin Engelman De
Gemeenschap waarschuwt dat het blad “zich hoede voor een gevaarlijk ‘democratisch’
sentimentalisme”.
Januari 1934 geeft inderdaad een cesuur met betrekking tot het afwijzen van fascisme en
nationaal-socialisme, vindt Scholten, maar hij wijst erop dat medewerkers als Van Severijnen,
Leyendekkers en Van Deurne in hun artikelen in De Gemeenschap ook na 1934 aanvaarding
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van de volkswil voorwaardelijk maken aan de verenigbaarheid ervan met normen van
zedelijkheid en met principes van christendom en katholicisme. Tot grote geestdrift voor en
overtuigde verdediging van de democratie is het in De Gemeenschap nooit gekomen.
Ten slotte (p. 266) wijst Scholten erop dat Engelmans kwalificatie “vóór de Republiek en
tégen Franco” geen historisch juiste omschrijving is. De Gemeenschap heeft, na beide partijen
in 1936 aan het woord gelaten te hebben, geprotesteerd tegen de pretentie der “witten” het
“leger van Christus” te zijn en het tijdschrift heeft, tegen de kritiekloze ‘Francofilie’ van de
katholieke Nederlandse pers in, het ‘andere geluid’, met name ook uit het buitenland, doen
horen. Dat betekende volgens Scholten overigens heel wat en, evenmin als dat het geval was
t.a.v. de kritiek van Van Duinkerken en Engelman op de nazi’s tegen het midden van de jaren
’30, is het zijn bedoeling daaraan met zijn kritische kanttekeningen iets af te doen.
In zijn proefschrift geeft Scholten op verschillende plaatsen meerdere voorbeelden van
verschillende auteurs uit de gehele periode van het zeventienjarig bestaan van De
Gemeenschap van artikelen waarin de democratie en de werking van het parlement negatief
kritisch besproken wordt. Het is overduidelijk dat hij dit De Gemeenschap zwaar aanrekent en
hij beschuldigt de redactieleden, vooral om deze reden, zelfs van “rechts-politieke
sympathieën”. 53 Dit is te meer opvallend omdat Kapteijns nog sprak over “linkskatholicisme”. In de politieke tijdgeest van de jaren zeventig, waarin Scholten zijn opmerking
maakte, kan ik deze kwalificatie wel invoelen en onderschrijven, maar in de tijdgeest van de
jaren twintig en dertig, waarin vele, ook niet-katholieke auteurs, onder wie Ter Braak en
Marsman, kritisch waren over het functioneren van de democratie en het parlement past deze
veroordeling veel minder. De kwalificaties ‘rechts en links’ en ‘progressief en conservatief’
hadden in het interbellum een andere betekenis dan in de jaren zeventig of tegenwoordig. Ik
kom hierop nader terug in het laatste deel van hoofdstuk 2.4.
Wat betreft het laatste punt: als Scholten de uitgeverij bij zijn onderzoek betrokken zou
hebben, had hij kennis kunnen nemen van de publicaties van De Gemeenschap over Spanje en
de Spaanse Burgeroorlog door Van Duinkerken, De Semprun Y Gurrea en Timmermans, alle
drie uit 1937, en dan zou hij deze opmerking niet gemaakt hebben. Het is een van de
argumenten waarom de uitgeverij in relatie tot de beeldvorming over De Gemeenschap bij het
onderzoek betrokken dient te worden. In het hoofdstuk over de uitgeverij kom ik hierop nog
terug.
1.2.7 J.J. Oversteegen: Vorm of vent
In 1969 verschijnt de dissertatie Vorm of vent van J.J. Oversteegen die handelt over
opvattingen over de aard van het literaire werk in de Nederlandse kritiek tussen de twee
wereldoorlogen. De vraagstelling die Oversteegen in zijn proefschrift onderzoekt, laat zich als
volgt samenvatten: hoe dachten de Nederlandse critici tussen 1916 en 1940 over de vraag: wat
is literatuur? Het onderzoeksmateriaal dat een beantwoording hiervan mogelijk moet maken,
vindt hij in hun kritieken.
Met betrekking tot De Gemeenschap bespreekt hij de literatuuropvatting van drie redacteuren:
Jan Engelman, Albert Helman en Anton van Duinkerken. In de periode 1925-1930 plaatst
Oversteegen de literatuuropvatting van De Gemeenschap dichtbij die van De Vrije Bladen.
Hij schrijft dat beide bladen vrijwel gelijktijdig een ontwikkeling doormaken naar een
kunstbeschouwing van niet-levensbeschouwelijke aard. “Het is de tijd dat vele katholieken in
het laatstgenoemde tijdschrift publiceren, zoals omgekeerd vele niet-katholieken zich blijken
thuis te voelen in De Gemeenschap.” 54 Dat betekent overigens niet dat de centrale figuur Jan
Engelman in de eerste jaren van De Gemeenschap zijn katholicisme verloochende. Engelman
heeft het verband tussen levensbeschouwing en literatuur zonder reserve omschreven, maakt
Oversteegen duidelijk aan de hand van een aantal citaten uit zijn kritische werk. Maar zijn
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standpunt dat het katholieke karakter op zichzelf de kunstwaarde van een werk nog niet
bepaalt, “maakt hem een vertegenwoordiger van wat men het Vrije Bladen standpunt kan
noemen”. 55
“Na 1930 raakt Engelman ‘ideologisch’ op de achtergrond en wordt vervangen door Van
Duinkerken, zoals De Vrije Bladen plaats maken voor Forum.” Van Duinkerken en Ter Braak
verplaatsen het debat over de relatie tussen kunst en levensbeschouwing naar de relatie tussen
wereldbeschouwing en levensbeschouwing, waarbij Van Duinkerken “de criticus is, die zich
áls criticus een goed katholiek wenst te betonen, en die dus apologeet is”.
Tussen beide protagonisten van de ideologie van De Gemeenschap in schenkt Oversteegen
uitgebreid aandacht aan de literatuuropvattingen van Albert Helman via een samenvatting van
zijn “ten onrechte weinig bekende boekje Wij en de litteratuur, een serie lezingen die in 1931
uitgeven werden bij De Gemeenschap, en die men enigszins als een groepsprogramma kan
lezen.” 56 De kerngedachte achter de titel van de bundel is dat “het hoogste doel van de
litteratuur is […] de creatie van het wij-besef.” 57 Helman laat volgens Oversteegen duidelijk
uitkomen dat deze doelstelling voor hem besloten ligt in de naam van het tijdschrift De
Gemeenschap.
De auteur die zich voor- of achter-af van zijn taak rekenschap geeft, moet tot de
conclusie komen, dat het wij-besef voor hem op drie punten steunt. Religieus: op de
verhouding tusschen Ik en God; sociaal: op de verhouding tusschen Ik en andere
mensen; en ethisch: op de verhouding tusschen Ik en Mijzelf (de zelfprojectie die men
‘geweten’ noemt). 58
In het kader van het onderzoek naar de literatuuropvattingen van De Gemeenschap is
Oversteegen de eerste die hierin Helman een plaats geeft.
Scholten stelt in zijn dissertatie dat Oversteegens onderzoek maar een marginale relatie heeft
met zijn studie over het tijdschrift De Gemeenschap. Dat heeft verschillende redenen. Het
onderzoeksmateriaal van Oversteegen is veel uitgebreider en anders van aard - het betreft het
geheel der literaire kritiek van het interbellum en is daarbij meer schrijver- dan
tijdschriftgericht – en het is ook anders benaderd. Scholten heeft er moeite mee dat
Oversteegen in zijn proefschrift alles steeds relateert aan de Prisma-polemiek 59, dat het bij
hem gaat om een beschrijving van opvattingen omtrent de aard van het literaire werk en
minder over de functie ervan en dat hij bovendien het accent legt op de houding van de
diverse schrijvers ten opzichte van ‘het fenomeen literatuur alleen’ en de relatie literatuurlevensbeschouwing op de achtergrond houdt.
In zijn uitermate kritische bespreking van de dissertatie van Oversteegen schrijft Scholten:
In de permanente relatering aan een bepaalde literaire discussie, in de ontkoppeling
van de aspecten aard en functie en in de beperking der aandacht tot ‘het fenomeen
literatuur alleen’ ligt een totaal andere benaderingswijze gegeven dan de mijne, waarin
een literatuuropvatting binnen een tijdschrift ook in zijn historische ontwikkeling en
persoonlijke schakering werd onderzocht, waarbij de aspecten aard en functie in
onderlinge gebondenheid aan de orde kwamen en de opvattingen over literatuur
werden bezien in hun samenhang met de levensbeschouwelijke en politiekmaatschappelijke reflectie. 60
Voor mijn centrale onderzoeksvraag naar de beeldvorming is vooral interessant welke
bijdrage het proefschrift van Oversteegen heeft geleverd aan de beeldvorming rondom De
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Gemeenschap en wat daarop de reactie van Scholten was in zijn proefschrift over dit
tijdschrift.
Oversteegen creëert voor de periode 1925-1930 van De Gemeenschap een beeld waarin De
Gemeenschap heel dicht bij het paganistische tijdschrift De Vrije Bladen staat. Scholten is het
hiermee helemaal niet eens.
In de katholieke literatuur en in De Gemeenschap heeft zich gedurende het interbellum
op het vlak van literatuuropvatting nimmer een ontwikkeling voorgedaan die verwant
zou zijn aan de tendentie naar een ‘formalistisch’ standpunt in De Vrije Bladen, zeker
niet op het door Oversteegen gesuggereerde tijdstip: in de fase vanaf einde 1930 gaat
De Gemeenschap juist de periode in, waarin sterker dan ooit het primordiaat der
levensbeschouwing gaat gelden, en geloofsovertuiging en maatschappelijk
engagement als noodzakelijk bevonden fundament voor artistieke werkzaamheid de
literatuurbeschouwing gaat overheersen. 61
En iets verder op dezelfde pagina schrijft hij:
De situering van Engelman “dicht bij De Vrije Bladen” doet geen recht aan diens
opvatting der principiële ondergeschiktheid van de kunst aan de levenstaak. Daarbij
komt dan nog dat Engelman, voorzover hij in eigen levensbeschouwelijk milieu de
meest ‘uitgesproken’ pleitbezorger is voor de rechten van de schoonheid en de
specifieke eisen der kunst, zijn pleidooien veelal als enkeling en tegen veel onbegrip
en verdachtmaking in heeft gehouden, zodat er van representativiteit voor “de
katholieken” geen sprake was en zijn optreden dan ook niet “een indikatie van de
verandering in het klimaat” genoemd kan worden.
Naar aanleiding van deze discussie zijn er twee interessante vragen te stellen: wie heeft er
gelijk en welk standpunt heeft in de literatuur over De Gemeenschap het meeste en het langste
doorgewerkt?
Beide vragen zijn niet gemakkelijk te beantwoorden. In wezen is de discussie tussen
Oversteegen en Scholten exemplarisch voor het hybridische karakter van De Gemeenschap.
Oversteegen heeft gelijk als hij schrijft dat De Gemeenschap in zekere zin dichtbij De Vrije
Bladen stond. Er was in de tweede helft van de jaren twintig een voortdurende polemische
uitwisseling van standpunten en ideeën, maar eveneens van medewerkers tussen De Vrije
Bladen en De Gemeenschap. Hendrik Marsman, Anthonie Donker, A. den Doolaard, Jan
Jacob Slauerhoff, Jan Engelman, Chris de Graaff en Theun de Vries werkten aan beide
tijdschriften mee. In 1928 schrijven leden van beide redacties 62 een gezamenlijke brochure
onder de titel aNti-schUnd, een vlammend protest tegen het socialistisch tijdschrift Nu (19271929). 63 En de poëzie van Engelman in de bundel Sine Nomine met de inmiddels tot de canon
van de Nederlandse poëzie behorende klankgedichten ‘En rade’, ‘Arne Borg’ en ‘Vera
Janacopoulos’, die in 1930 bij uitgeverij De Gemeenschap verschijnt met een voor die tijd
zeer modern typografisch omslag van Charles Nypels, heeft een ontwikkeling doorgemaakt
waarin het meer om de vorm dan om de inhoud gaat. 64
Maar daar staat tegenover dat Scholten in zijn proefschrift duidelijk aangetoond heeft dat het
aspect levensbeschouwing toch steeds primordiaal is en hij heeft gelijk als hij schrijft dat
Engelman met zijn klankgedichten niet representatief was voor de dichters van De
Gemeenschap en met name om deze gedichten veel kritiek kreeg uit eigen kring.
In de doorwerking van standpunten heeft de visie van Oversteegen lange tijd de inhoud van
een aantal literatuurgeschiedenissen bepaald (Van Bork/Laan 1986, Anbeek 1990 en
Schenkeveld-van der Dussen 1993 zijn daar voorbeelden van). Maar ook de visie van
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Scholten die in wezen in de lijn van Knuvelder ligt als het gaat om het benadrukken van het
katholieke karakter van De Gemeenschap, maar die er het belang van het politiekmaatschappelijke aspect van het tijdschrift aan toevoegde, heeft doorgewerkt in de
wetenschappelijke literatuur van de jaren tachtig en begin negentig, al is het maar omdat ook
zijn studie het niet behandelen van De Gemeenschap legitimeerde, omdat het toch vooral een
katholiek tijdschrift was.
In de studie van Ruiter en Smulders uit 1996 klinkt voor het eerst een ander geluid en wordt
het ambivalente karakter van het tijdschrift juist benadrukt, maar daarbij wordt niet verwezen
naar de visie van Oversteegen, noch naar die van Scholten.
Sanders 2002 doet dat wel en betoogt, met verwijzing naar de kritiek van Scholten, dat
Oversteegen zich, door zich in zijn studie te beperken tot de literaire opvattingen van
schrijvers en niet op hun levensbeschouwelijk opvattingen in te gaan, een kind van zijn tijd
toont. “Oversteegen schreef zijn boek in de tweede helft van de jaren zestig, toen hij als
initiatiefnemer en redacteur van het tijdschrift Merlyn de werkimmanente literatuurbenadering
propageerde en afrekende met de ‘literaire ideologieën’ die de zuilgebonden auteurs en critici
uit de door hem beschreven periode huldigden. Zo bezien is Vorm of vent een product van de
ontzuiling. De huidige canon – met ‘ventisten’ en ‘formalisten’ in het centrum – staat bij
Oversteegen in de schijnwerpers, terwijl de verzuilde groeperingen (katholieken, protestanten
en socialisten) kort en zonder veel gevoel voor nuance worden behandeld […].” 65
Ruiter/Smulders en Sanders zetten de katholieke auteurs en het tijdschrift De Gemeenschap
nadrukkelijk weer in de belangstelling, niet in eerste instantie als een katholiek tijdschrift,
maar juist als een “modernistisch verschijnsel”. Ik kom daar vanaf hoofdstuk 1.2.17
uitvoeriger op terug.
1.2.8 ‘Catacomben en troglodieten’ van Albert Helman
In 1978 publiceert Albert Helman onder de titel ‘Catacomben en troglodieten. De interne
geschiedenis van De Gemeenschap’ in het tijdschrift Maatstaf zijn herinneringen over de
periode waarin hij voor De Gemeenschap actief was (1925-1931).
Als bedenking vooraf noteert Helman: “Zo is er de laatste jaren ook van alles over het
tijdschrift ‘De Gemeenschap’, zijn historische functie en ideologie, zijn drijfveren, zijn
redacteuren en medewerkers beweerd, dat ten dele juist is, maar ten dele kant noch wal raakt;
soms tendentieus bleek, soms simpelweg onwaar.”
In de beeldvorming benadrukt Helman het non-conformistische 66 en jonge karakter van de
redactie:
Het is nodig te bedenken, dat toen dit alles begon, de initiatiefnemers en aanhang van
‘De Gemeenschap’ nog twintigers waren en hoofdzakelijk artistiek, niet politiek
geëngageerd. Wel religieus en sociaal bewogen, mede als gevolg van hun afkomst.
[...] Ikzelf was slechts een paar maanden ouder dan Kuyle en werd net meerderjarig in
die dagen. Het mag wel beklemtoond worden, hoe jong wij allen nog waren, en hoe
onervaren. Leeswolven en kijkgragen, die het leven nog nauwelijks kenden.
Hoewel Helman alle reden had om jegens Kuyle enige gevoelens van rancune te hebben Kuyle had hem immers in diskrediet gebracht bij de Duitse bezetter door in het eerste
oorlogsjaar in het Algemeen Handelsblad diens anti-nationaal-socialistische verleden in
herinnering te roepen en Helman had zich naar aanleiding van deze publicatie gedwongen
gevoeld enige tijd onder te duiken 67 - is daar weinig van te merken in de betekenis die hij
Kuyle in relatie tot de beginjaren van De Gemeenschap geeft. In een lange reeks van
schrijvers over De Gemeenschap geeft hij als eerste een positief beeld van het belang van
Kuyle voor tijdschrift en uitgeverij. Hij schetst Jan Engelman 68 als “de dominante
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persoonlijkheid in de redactie” en als iemand die “zich ook nogal gedecideerd toonde in zijn
esthetische opvattingen, zijn voorkeur en afkeer”, maar geeft ook Kuyle 69 “een prominente rol
in de geschiedenis van ‘De Gemeenschap’”. Hij beschrijft hem als een gedreven
redactiesecretaris die “voor financieel tovenaar speelde, propagandastunts bedacht en de
verschijning van het eerste nummer doorzette.” Als iemand “die zich snel ontwikkelde, in elk
geval reeds erg voorlijk, praktisch en ondernemend.” Een “haantje-de voorste”, “wild-bijbuien”, iemand die “weleens bleef doordraven en zonodig of onnodig brutaal kon optreden.”
“Met enige onwelwillendheid had men hem ook ‘een begaafde blaag’ kunnen noemen, maar
bij ons genoot hij aanvankelijk toch de speciale sympathie, die een benjamin toekomt.” Hij
prijst zijn kwaliteiten als uitgever en zijn goede smaak met betrekking tot de keuze van de
boeken en de grafische vormgeving ervan. Hij beschrijft zijn ontwikkeling als jonge uitgever
die steeds “baziger, eigengereider en […] feller” wordt en zo in de loop van 1930 in conflict
komt met Jan Engelman. Dat Helman zelf eind 1931 uit de redactie stapt, heeft hiermee
overigens weinig van doen; samen met Chris de Graaff stapt hij op vanwege de censuur die
van officiële katholieke zijde op het De Gemeenschap wordt uitgeoefend. Ik kom daar in
hoofdstuk twee nog nader op terug.
Scholten (1978, p. 260-263) meent dat het Helman niet gelukt is na een halve eeuw alles nog
in het juiste perspectief te zien. Helman zet zichzelf volgens Scholten neer als “een ‘wilde
indiaan’ tussen roomse cowboys” en Scholten vindt “dat beeld van distantie van het
katholicisme der bentgenoten en van hun rechts-politieke sympathieën […] niet geheel
conform de feitelijke ontwikkeling in de eerste Gemeenschapsfase en te veel ‘ingekleurd’
vanuit een later perspectief”. Helman is in de jaren twintig veel katholieker dan hij ons
achteraf in zijn memoires wil doen geloven, meent Scholten en hij geeft ter adstruering
hiervan een aantal citaten uit Gemeenschap-teksten van Helman. Scholten toont met een citaat
van Helman uit De Gemeenschap van 15 mei 1930 ook aan dat Helman in zijn memoires
aanzienlijker eerder (volgens Helman in 1926 al) de gevaren van het fascisme onderkend zegt
te hebben dan feitelijk het geval is.
Alle terechte kritische opmerkingen van Scholten ten spijt, neemt dat niet weg dat Helman,
met name door zijn ervaringen met de katholieke censuur waarvan hij in zijn memoires vele
voorbeelden geeft, in het begin van de jaren dertig afscheid heeft genomen van het katholieke
geloof en in ieder geval ruim vóór het fascisme zijn ware (gewelddadige en antisemitische)
gezicht toonde, democratische en anti-fascistische standpunten huldigde. Zijn memoires, ook
al bevatten ze hier en daar feitelijke onjuistheden, doen aan de strekking van zijn betoog
weinig af en geven op sommige punten een duidelijk ander beeld van De Gemeenschap dan
Scholten en zijn voorgangers: non-conformistischer, jonger en vernieuwender.
1.2.9 Harry Scholten: Aspecten van het tijdschrift De Gemeenschap
Het proefschrift van Harry Scholten Aspecten van het tijdschrift De Gemeenschap verschijnt
in 1978. Scholten beperkt zich in zijn onderzoek tot drie in zijn ogen “overwegende”
aspecten 70 van het tijdschrift, nl. tot de redactionele opvattingen over literatuur, over
levensbeschouwing en over politiek-maatschappelijk engagement. In hoofdstuk 1 van zijn
boek beschrijft hij de zeventien jaargangen van het tijdschrift met betrekking tot deze drie
facetten. In hoofdstuk 2 analyseert hij de aspecten zowel afzonderlijk als in hun onderlinge
samenhang en in het laatste hoofdstuk confronteert hij zijn eigen onderzoek met de bestaande
literatuur over De Gemeenschap. De conclusie van Scholten is dat de dimensie
levensbeschouwing van de drie genoemde kenmerken gedurende de hele periode van het
bestaan van De Gemeenschap het belangrijkste is geweest.
Scholten onderscheidt drie periodes in de geschiedenis van het tijdschrift. In de periode tot
1930 wordt het primaat van het levensbeschouwelijk aspect binnen de redactie in grote
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saamhorigheid benadrukt. In de discussie over de verhouding tussen ars en vita, tussen kunst
en leven, wordt eensgezind gekozen voor ‘dienstbare schoonheid’, voor een kunst die in een
context van rooms-katholieke geloofswaarden in dienst staat van het hogere, van het
goddelijke. In de periode 1930-1934 komt het evenwicht tussen kunst en leven in de
confrontatie tussen eerst Jan Engelman en Albert Kuyle, en later Anton van Duinkerken en
Albert Kuyle, onder druk te staan. Engelman legt de nadruk op het eigene van de kunst en het
kunstenaarschap en Kuyle beklemtoont meer het religieuze en sociale element als
noodzakelijk fundament voor artistieke werkzaamheid. In de laatste periode vanaf 1934,
wanneer Albert Kuyle uit de redactie is gezet en het levensbeschouwelijke en het politiekmaatschappelijke aspect in het door hem opgerichte De Nieuwe Gemeenschap worden
verbonden met orthodox-katholieke en racistisch-politieke beginselen, wordt in De
Gemeenschap het literaire aspect gerelateerd aan het levensbeschouwelijke, in een
gemeenschappelijke distantie van alle totalitaire bewegingen en praktijken van die tijd.
Deze periodisering is door auteurs na Scholten overgenomen.
In hoofdstuk 3 van zijn boek vat Scholten op kritische wijze de waardering samen die anderen
vóór hem aan De Gemeenschap gegeven hebben. Het is een soort toegift in zijn boek, die dan
ook na de conclusie van zijn eigen onderzoek gegeven wordt. Hij gaat in op de ‘memoires’
van Van Duinkerken, Knuvelder, Helman en Engelman en reflecteert op een aantal eerdere
wetenschappelijke studies voor zover ze iets zeggen over de door hem onderzochte aspecten
van De Gemeenschap.
In zijn onderzoek naar de opvattingen over literatuur, levensbeschouwing en maatschappij
van de redactie van De Gemeenschap is Scholten in hoge mate gericht op het reconstrueren en
systematiseren van hun denkbeelden aan de hand van een uitvoerige beschrijving en analyse
van de teksten in De Gemeenschap zelf. In die zin is hij met zijn studie een representant van
wat later de zogenaamde reconstructiebenadering van de literatuurgeschiedenis genoemd is 71.
Scholten beperkt zich tot twee poëticale aspecten (aard en functie) van het tijdschrift. Zijn
aanpak is vooral beschrijvend en analyserend, hij beschouwt andere studies over De
Gemeenschap vooral als toegift en hij betrekt ze niet bij zijn eindconclusie.
De instituties/actoren in de productiecomponent van het literaire veld, waarin De
Gemeenschap functioneerde, zoals uitgever, vormgever, typograaf en illustrator en andere
(concurrerende) literaire en culturele tijdschriften behandelt hij niet.
Scholten heeft met zijn studie een belangrijke bijdrage geleverd aan de beeldvorming rondom
het tijdschrift De Gemeenschap. Het beeld dat hij in zijn proefschrift neerzet, is dat van een
katholiek literair en politiek-maatschappelijk tijdschrift. 72 Het is een beeldvorming die,
doordat hij de bespreking van de secundaire literatuur buiten zijn analyse en conclusie houdt,
ook niet gecorrigeerd wordt door andere auteurs.
In dit proefschrift zal ik bij de beschrijving van de opvattingen van de redactie van De
Gemeenschap en bij de beschrijving van de beeldvorming door andere auteurs steeds
gebruikmaken van de studie van Scholten, maar ik wil daarop ook voortbouwen en
onderzoeken of een combinatie met een institutionele benadering van het literaire veld
waarbinnen de redactie van De Gemeenschap zich beweegt, tot andere uitkomsten leidt, met
name met betrekking tot de beeldvorming over De Gemeenschap.
Helman heeft een bespreking van vijf pagina’s onder de titel ‘De Gemeenschap en de
goddelijke willekeur van de artiest’ gewijd aan de dissertatie van Scholten in het weekblad De
Tijd van 21 juli 1978 (p.29-34). Hij schrijft dat het proefschrift
veel stof tot denken geeft, wat een onmiskenbare verdienste van dit vrij omvangrijke
boek is; en tevens, dat het nu net die kwaliteiten mist, die een kenner van de materie
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welke Scholten hier bestudeerd heeft, ertoe hadden kunnen brengen om meteen de
loftrompet te steken. Over steken gesproken – de auteur heeft er niet veel laten vallen,
zijn ijver heeft hem ervoor behoed. Mijn bezwaren gaan naar iets anders uit; ze
betreffen voornamelijk kwesties van beginsel, van uitgangspunt en gezichtspunt.
Wanneer men zich bij het bestuderen van de functie van een tijdschrift gedurende de
jaren van zijn bestaan tot een drietal “aspecten” wil beperken, dan levert dit bepaalde
moeilijkheden op: onder meer een hinderlijk scheeftrekken, waardoor de geselecteerde
“aspecten” in een vals perspectief komen te staan. Ze krijgen een belangrijkheid die ze
feitelijk missen in de samenhang van het geheel. Het bijkomstige wordt dan vaak als
essentieel, het niet-zo-erg-gewichtige als heel belangrijk gepresenteerd. Dit is het
algemeen bezwaar van iets uit één bepaalde gezichtshoek bekijken.
Vervolgens probeert Helman de vraag te beantwoorden wat De Gemeenschap eigenlijk voor
tijdschrift was. Wat het beoogde, welke personen er hun stempel op gedrukt hebben en hoe
het functioneerde. Wat zijn plaats, zijn invloed, zijn uitdaging tot reactie was en wat er in de
tijd zelf gebeurde dat omgekeerd repercussies had op de gang van zaken bij en de uitingen in
dat tijdschrift.
Wie hierover geen klaarheid verschaft én zoals dr. Scholten doet, zichzelf paal en perk
stelt door nogal klakkeloos aan te nemen dat De Gemeenschap een in hoofdzaak
“literair” tijdschrift was, met weliswaar veel sociaal-kritisch “bijwerk” op een niet te
miskennen orthodox-katholieke grondslag, en dat de twee mannen die het tijdschrift
door de jaren heen zijn gezicht geven, in feite Jan Engelman en Anton van Duinkerken
waren – daarbij hinderlijk voor de voeten gelopen door de gebroeders KuyleKuitenbrouwer – die trekt deze “aspecten” toch wel heel ruw uit hun reëel verband los.
Want van meet af aan was het maandblad, dat al snel zijn ondertitel “voor katholieke
reconstructie” liet vallen, bedoeld als een algemeen tijdschrift, met aandacht voor alle
kunsten (waarvan aan geen het primaat werd toegekend) en als een onderkomen voor –
in de eerste plaats katholieke – “vooruitstrevende” beoefenaars van alle takken van
kunst.
Vervolgens herhaalt Helman enkele noties die ik al behandeld heb bij de beschrijving van zijn
memoires: het beeld van een groep jonge kunstenaars die vooral “mooie dingen” willen
maken. Hij benadrukt dat aan de belangrijke factor van hun afkomst uit de kleine middenstand
en de arbeidersklasse door niemand voldoende aandacht is besteed, dit in tegenstelling tot de
medewerkers van De Vrije Bladen en later Forum die vooral uit de gegoede burgerij
afkomstig waren.
Wat hun als “reconstructie” […] vagelijk voor ogen stond, betrof in de eerste plaats
een artistieke vernieuwing binnen het roomse kamp; en vernieuwing op het gebied van
alle kunsten. […] Dat zij [in hun bijdragen over beeldende kunst, architectuur,
literatuur en muziek] hun van huis uit meegekregen katholieke levensbeschouwing
niet konden, noch wilden uitschakelen, lag voor de hand. Evenzeer was het
vanzelfsprekend dat zij, de maatschappelijke functie van de kunst ten volle erkennend,
ook – de een meer, de ander wat minder – hun aandacht schonken aan de sociale
misstanden die hun uit datzelfde roomse milieu tegengrijnsden, en waarvan bepaalde
politieke implicaties hun opvielen. Zij oefenden daar kritiek op uit, meestal honende
kritiek, zonder dat het hun helder voor de geest stond hoe in deze levenssector de
“reconstructie” zijn moest, hoe de positieve kant van deze dingen behoorde te zijn.
Men kon dat ook kwalijk verwachten van een handjevol misschien begaafde, maar
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stellig niet geniale twintigers. De esthetische bekommernis stond op de voorgrond in
De Gemeenschap, de sociaal-politieke op de achtergrond: een onontbeerlijke,
katholiek gekleurde achtergrond. Het is onjuist deze verhouding en deze feiten anders
voor te stellen.
Helman bestrijdt het beeld dat Scholten neerzet dat de redactieleden van De Gemeenschap in
het bezit waren van “pasklare denkbeelden” en “van een gestruktuurde ideologie”,
opvattingen die Scholten bovendien samenstelt op basis van een hoogst onvolledige
documentatie, nl. alleen hun bijdragen die in het tijdschrift verschenen, terwijl de meeste
redacteuren meer buiten dan in het tijdschrift hebben gepubliceerd en daar hun meningen op
allerlei terrein vaak het duidelijkst hebben uitgesproken. “Moeten hun publicaties niet in
samenhang met ook die contemporaine gegevens worden beoordeeld?”
In werkelijkheid gingen de redactie, de kameraden, de vitale ‘jongeren’ van overal, uit
van een aantal deels aantrekkelijke, deels afstotende verschijnselen en gebeurtenissen,
reageerden spontaan daarop, instinctief, en pas op de lange duur ontdekte men, soms
tot eigen verbazing, dat ieder een bepaalde richting was ingeslagen, onbewust zekere
richtlijnen had gevolgd.
Dat ging niet allemaal zo doordacht en consistent in de ogen van Helman:
Het was de goddelijke willekeur van de artiest […] die geen schoolmeesterlijk
keurslijf om zijn botten duldt en zonodig alle ‘logica’ of ‘consequentie’ aan zijn laars
lapt. […] Bij alles deed zich meer speelsheid of snaaksheid gelden, dan dr. Scholten
kon vermoeden.
Volgens Helman was het tijdschrift in artistiek en sociaal opzicht vrij ondogmatisch en weinig
isolationistisch. Het stond open voor alle gelijkgezinden, ook als zij niet-katholieken waren.
Bijdragen, ook van de redacteuren zelf, werden met esthetische normen beoordeeld, en niet in
eerste instantie met katholieke, ook al mochten ze daarmee inderdaad niet in strijd zijn. “Het
redactionele ‘beleid’ ging uit van de vraag: wat is voor dit tijdschrift geschikt, terwijl het in
andere geen plaats vindt of zoeken wil?” De redactie wilde een dialoog bevorderen. De
Gemeenschap deed dit ook via het “door Scholten geheel over het hoofd geziene” uitgeven
van boeken met niet-katholieke geestverwanten. “Het begrip ‘katholiek’ werd in zijn ruimste,
oorspronkelijke betekenis van ‘algemeen’ op hen toegepast, óók door Kuyle en zijn broer, óók
door Van Duinkerken. In dit opzicht is De Gemeenschap tot op heden een unieke,
vermoedelijk ook onnavolgbare onderneming gebleven.”
Volgens Helman ging Engelman zijn belangstelling in de loop van de jaren steeds meer
richten op het puur artistieke. Dit werd hem onder zijn bentgenoten niet altijd in dank
afgenomen. “Engelmans positie in de Gemeenschapsredactie wordt door Scholten terecht
hoog aangeslagen, al is er nooit werkelijk “leiding” van hem uitgegaan. Het lag niet in zijn
aard te domineren, en daarvoor ontbrak het hem, zeker in het eerste zevental jaren, ook te zeer
aan “achtergrond”. De positie van Van Duinkerken droeg een meer corrigerend en
bemiddelend karakter, tenminste in mijn tijd. Hij stelde zich wat boekachtig op tegenover de
heidens-estheticerende tendenties bij sommigen.” De redactionele ‘Verantwoordingen’
worden door Scholten óf aan Engelman óf aan Van Duinkerken toegeschreven “terwijl ze
meestal collectief werden opgesteld en pas na veel discussies en allerhande compromissen
hun eindvorm vonden. Ze behelsden dan ook óf een kleinste gemene veelvoud, óf een
grootste gemene deler van de opvattingen van het gehele redactionele collectief.”
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Het is opvallend dat Helman in zijn uitgebreide bespreking niet ingaat op de kritiek die
Scholten op zijn memoires geeft, nl. dat hij in zijn Gemeenschapsjaren katholieker en minder
anti-fascistisch was dan hij later zelf aangeeft. Impliciet doet hij dat echter wel. Hij erkent dat
de redactie van De Gemeenschap (dus inclusief hijzelf) katholiek was, maar zegt tegelijkertijd
dat het de redactie daar, in tegenstelling tot wat Scholten denkt, niet in eerste instantie om te
doen was. En wat Scholten omschrijft als “rechts-politieke sympathieën” beschrijft Helman
als politieke naïviteit en “goddelijke willekeur van de artiest”.
In mijn proefschrift wil ik dit verschil in zienswijze onderzoeken aan de hand van een
kwalitatieve analyse van de ‘Verantwoordingen’ van de redactie en door middel van een
kwantitatief onderzoek naar de aard en de functie van de teksten in De Gemeenschap en zo
laten zien wie er in deze kwestie het gelijk aan zijn zijde heeft.
1.2.10 Tussentijdse samenvatting en conclusie
In de beeldvorming over De Gemeenschap wordt dit blad tot de verschijning van het
proefschrift van Scholten in 1978 in de secundaire literatuur in navolging van Knuvelder
vooral gekenschetst als een katholiek literair tijdschrift. Scholten voegt op zeer pregnante
wijze een element aan de bestaande beeldvorming toe, namelijk het politiek-maatschappelijke
aspect. Het katholieke element was overigens ook in zijn ogen dominant. Aan het onderzoek
van Scholten ligt een centrale opvatting ten grondslag, namelijk dat het onmogelijk is
literatuur en leven te scheiden. “Daarmee ging Scholten in tegen de autonomiegedachte die
lange tijd de neerlandistiek verengd heeft. Typerend is in dit opzicht zijn kritiek op
Oversteegens proefschrift Vorm of vent.”, schrijft Ton Anbeek in het nawoord van de
bundeling van een aantal opstellen van Harry Scholten in 1989. 73
In de volgende paragraaf van dit hoofdstuk wil ik onderzoeken in hoeverre de vernieuwde
beeldvorming op basis van het proefschrift van Scholten doordringt in de secundaire literatuur
over De Gemeenschap en of er in de beeldvorming nog iets verandert omdat er (opnieuw)
andere aspecten bij de beeldvorming betrokken worden.
1.2.11 Opnieuw Knuvelder
In 1982 verscheen een geheel herziene editie in een beknopte versie van Knuvelders
vierdelige Handboek uit 1953. Hierin noemt hij De Gemeenschap “artistiek aanzienlijk
belangrijker” dan Roeping en schrijft hij over De Gemeenschap: “Dit blad ontvouwde
weliswaar in zijn inleiding een breed programma voor heel het sociale, economische,
politieke en artistieke leven; het handelde hierover ook in de loop der jaren, maar werd in de
praktijk toch vooral een artistiek tijdschrift, waarin naast katholieke auteurs ook nietkatholieke publiceerden.” 74
Uit deze formulering blijkt dat Knuvelder de strekking van de dissertatie van Scholten met
betrekking tot het belang van het politiek-maatschappelijk aspect in De Gemeenschap
grotendeels heeft verwerkt in zijn herziene kwalificatie van het tijdschrift. Kennelijk is hij het
nog niet met Scholten eens dat dit aspect al vanaf de eerste jaargang in 1925 aanwezig is.
In de aandacht die hij aan de jong-katholieke auteurs geeft, is een interessante verschuiving
ten opzichte van 1953 te zien. Albert Helman krijgt nu als enige twee pagina’s, Van
Duinkerken, Engelman en de beide Brunings ieder een halve pagina en Albert Kuyle is
helemaal weggevallen. Aangezien aan het literaire oeuvre van laatstgenoemde in de periode
na 1953 nauwelijks iets toegevoegd is (Kuyle overlijdt in 1958), is het waarschijnlijk dat de
gerechtelijke veroordeling van zijn politieke verleden in de beeldvorming van het literaire
circuit zijn werk heeft gedaan.

34

Samenvattend kunnen we zeggen dat Knuvelder in zijn publicaties vanaf 1953 tot 1982 vooral
het literaire en het katholieke karakter van De Gemeenschap benadrukt. Met deze
karakterisering ging hij voorbij aan de open houding van de redactie die ook veel nietkatholieke auteurs in het blad liet publiceren, aan de brede, niet alleen levensbeschouwelijke
en literaire, maar ook politiek-maatschappelijke en culturele bladformule van het tijdschrift en
aan de moderne vormgeving ervan. Vanaf 1982 nuanceert hij het beeld iets met betrekking tot
het open karakter en de artistieke richting van De Gemeenschap. De uiterlijke vormgeving
van het tijdschrift en de activiteiten van de gelijknamige uitgeverij worden niet bij zijn
analyse betrokken.
1.2.12 Schrijversprentenboek over De Gemeenschap
In 1986 wordt in het Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum in Den Haag
een tentoonstelling gehouden over De Gemeenschap. De begeleidende publicatie De
Gemeenschap 1925-1941 wordt als deel 24 van de serie Schrijversprentenboeken
tegelijkertijd uitgegeven en is samengesteld en geschreven door Theo Bijvoet, Sjoerd van
Faassen, Daniël de Lange, Kees Nieuwenhuijzen en Harry Scholten.
In de beeldvorming sluit dit prentenboek vanzelfsprekend – Harry Scholten is immers coauteur – aan bij het proefschrift van Scholten. Dat wil zeggen dat De Gemeenschap neergezet
wordt als een katholiek, literair en politiek-maatschappelijk tijdschrift. Omdat het om een
prentenboek gaat, wordt natuurlijk bijna als vanzelf ook aandacht besteed aan de uiterlijke
vormgeving van het tijdschrift en van de boeken van de uitgeverij.
In de inleiding wordt met name aan de hand van de memoires van Van Duinkerken en enkele
citaten uit brieven van Engelman aan Van Duinkerken de start van De Gemeenschap
geschetst. Nog redelijk nieuw in de beeldvorming is de belangrijke rol die Albert Kuyle naast
Jan Engelman (en vanaf de jaren dertig Anton van Duinkerken) toebedeeld krijgt; we waren
hem immers alleen nog bij de memoires van Helman uit 1978 in een wezenlijke positie
tegengekomen.
Albert Kuyle is de drijvende kracht achter het tijdschrift. Op 20 november 1924
schrijft Jan Engelman aan Anton van Duinkerken: “Ja, ja, hij is een goed zakenman,
die dichterling. Anders kwam ‘De Gemeenschap’ er nooit. En ’t is volstrekt niet iets
minderwaardigs, zooals hij het doet, want hij heeft ’n doel voor oogen, waar veel
krachten aan dienstig mogen gemaakt worden.”
[…]
Op vleugelen van eensgezinde geestdrift maakt het blad al gauw na zijn bescheiden
start een dynamische ontwikkeling door. Engelman en Kuyle fungeren daarbij als
gangmakers. De poëtische en kritische kwaliteit van eerstgenoemde, het prozatalent en
de wervende kracht van de laatste en niet in de laatste plaats de breed-artistieke
gerichtheid van beiden maken De Gemeenschap al in zijn beginfase tot een markant
verschijnsel in de comtemporaine Nederlandse letterkunde. Een tijdschrift dat zijn
eigen gezicht ontleent aan het ‘primordiaat’ der katholieke levensbeschouwing, maar
ook aan duidelijke distantie van roomse kunstbevoogding en aan een openheid die
andersdenkenden – als H. Marsman – tot betrokkenheid en medewerking brengt. 75
In de zinsnede over ‘het primordiaat der katholieke levensbeschouwing’ klinken letterlijk de
woorden van Scholten door. Des te opvallender is het dat het politiek-maatschappelijk aspect,
‘de sociale dienstbaarheid’, niet genoemd wordt als belangrijk element in de opvattingen van
De Gemeenschap en pas aandacht krijgt, en dan nog zeer bescheiden, in de beschrijving van
de periode vanaf 1934.
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Ook nog tamelijk nieuw in de beeldvorming, alleen bij Kapteijns en bij Helman zijn deze
aspecten summier aan de orde geweest, is de aandacht voor de uitgeverij en de breedartistieke gerichtheid, die in het maandblad tot uitdrukking komt in de ruime aandacht voor
muziek, toneel, film, beeldende kunst en architectuur en in de aandacht voor de uiterlijke
vormgeving van het tijdschrift.
Wat opvalt is dat, net als bij Kapteijns, vrijwel alleen de expressionistisch werkende
kunstenaars in de inleiding genoemd worden: Jozef Cantré, Henri Jonas, Joep Nicolas, Henk
Wiegersma, Charles Eijck en Otto van Rees. Ook de in het prentenboek afgedrukte illustraties
zijn voornamelijk van deze kunstenaars.
In mijn proefschrift wil ik nader onderzoeken of de presentatie van beeldende kunst(enaars) in
De Gemeenschap van Kapteijns 1964 en Bijvoet e.a. 1986 representatief is voor de uiterlijke
vormgeving van het tijdschrift.
Het verslag van dit onderzoek staat in hoofdstuk 6 en in hoofdstuk 6.7 conclusie 8 kom ik
terug op de presentatie van beeldende kunstenaars door Kapteijns en Bijvoet e.a..
1.2.13 Piet Calis: Onze Literatuur
Een van de meest gebruikte literatuurmethodes voor middelbare scholieren in de jaren tachtig
en negentig is Onze Literatuur uit 1984, geschreven door Piet Calis. In het tweede deel van
deze methode, Onze Literatuur vanaf 1916, besteedt hij aandacht aan De Gemeenschap en
haar redacteuren in een apart hoofdstuk met de titel De katholieke jongeren. 76 Zij nemen
volgens Calis een belangrijke plaats in de literatuur tussen de beide wereldoorlogen in. Hij
vermeldt Pieter van der Meer de Walcheren als bezielende inspirator en Gerard Bruning als
een van de jongeren die zich aan zijn zijde schaarden. Het tijdschrift De Gemeenschap noemt
hij “het leidinggevende orgaan van de jonge katholieke schrijvers.” Jan Engelman
karakteriseert hij als “een vooraanstaande schrijver in het tijdschrift De Gemeenschap, […]
dichter van uiterst muzikale verzen, waarin hij zijn verlangen naar de geliefde en zijn zoeken
naar God onder woorden bracht. […] Ook de Maastrichtse dichter Pierre Kemp trok de
aandacht met klankrijke poëzie, waarin dikwijls kleurige impressies met veel raffinement
worden weergegeven. […] Een jongere dichter was Gabriël Smit wiens poëzie sterk naar
binnen gericht was.” Hij roemt de betekenis van Anton van Duinkerken die “aan de
emancipatie van het katholieke volksdeel een opmerkelijke bijdrage [heeft] geleverd.” Antoon
Coolen wordt door hem “tot de belangrijkste prozaschrijvers onder de katholieke jongeren
van die tijd” gerekend. En ten slotte wordt ook Herman de Man als laatste onder het kopje ‘de
katholieke jongeren’ genoemd, maar deze keer terecht niet meer in relatie tot De
Gemeenschap.
Wat nieuw is, is dat literatuurmethodes zoals die van Calis sinds de jaren tachtig geïllustreerd
zijn. En ook al valt er in de tekst over De Gemeenschap geen enkele verwijzing naar de
uiterlijke vormgeving ervan te ontdekken, er zijn wel twee omslagen op de betreffende pagina
afgebeeld. Nota bene onder het begeleidende kopje “De totale beleving van de godsdienst”,
een beleving die ik in de illustratie van Eijck (het stadsgezicht op het omslag van april 1929)
niet kan ontdekken en in de illustratie van Cantré (de houtsnede ‘De herders’ als bijlage van
het kerstnummer van 1925) hooguit in de titel.
Aan de karakterisering van De Gemeenschap in Onze Literatuur vanaf 1916 is niet af te lezen
of Calis kennis heeft genomen van de resultaten van het onderzoek van Scholten. In ieder
geval heeft hij ze niet verwerkt in zijn literatuurmethode. De Gemeenschap blijft in zijn tekst
een katholiek en puur literair tijdschrift. En behalve Pierre Kemp en Gabriël Smit worden nog
steeds dezelfde auteurs onder dezelfde noemer van ‘de katholieke jongeren’ beschreven als in
de Historische Schets van de Nederlandse Letterkunde van De Vooys en Stuiveling en in
Literatuur, Geschiedenis en Bloemlezing van Lodewick, die in de jaren vijftig, zestig en
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zeventig naast Knuvelders Inleiding tot de Nederlandse letterkunde de meest gebruikte
literatuurmethodes in het voortgezet onderwijs waren. De correctie van Scholten op de
bestaande beeldvorming, namelijk dat De Gemeenschap behalve een katholiek en literair, ook
nadrukkelijk een politiek-maatschappelijk tijdschrift was, is in ieder geval niet tot deze
methode doorgedrongen.
De bestaande beeldvorming in de literatuurgeschiedenissen voor het middelbaar onderwijs
blijkt hardnekkig en wordt steeds opnieuw gereproduceerd en doorgegeven.
1.2.14 Twee eeuwen literatuurgeschiedenis 1800-2000
In Twee eeuwen literatuurgeschiedenis 1800-2000, onder redactie van Van Bork en Laan uit
1986 en bedoeld voor het hoger en wetenschappelijk onderwijs, is de opzet anders dan in de
traditionele literatuurgeschiedenissen en worden niet zozeer tijdschriften en personen
besproken als wel poëticale stromingen in de literatuur en de kunst.
Fontijn en Polak 77 beschouwen het modernisme als een zelfstandige literaire periode waarin
een systeem van literaire normen en conventies dominant is. Naast overeenkomsten zijn er
grote verschillen in de wijze waarop die normen en conventies werden geïnterpreteerd en in
praktijk werden gebracht. Om deze overeenkomsten en verschillen enigszins te rubriceren
hanteren zij de volgende indeling:
- radicaal modernisme of historische avant-garde. Hiertoe worden de meer radicaal
modernistische stromingen als futurisme, dadaïsme, surrealisme en constructivisme
gerekend.
- gematigd modernisme waartoe de auteurs het expressionisme, zowel in zijn
humanitaire als in zijn esthetische vorm, en de nieuwe zakelijkheid rekenen.
De twee soorten modernisme zijn niet altijd streng te scheiden, schrijven de auteurs, waarbij
zij als voorbeeld het tijdschrift i 10 van Arthur Lehning noemen, waarin radicale en
gematigde modernisten gezamenlijk publiceerden.
In het eerste gedeelte van hoofdstuk vijf van dit boek onderzoeken Fontijn en Polak de
reacties op het modernisme in een dertiental Nederlandse tijdschriften waaronder De
Gemeenschap. In het verslag van hun onderzoek wordt De Gemeenschap één keer genoemd.
Opgemerkt wordt dat Gerard Bruning in 1926 in De Gemeenschap negatief reageert op het
surrealisme en dat Jan Engelman dat in 1935 nogmaals doet. Dit laatste is onjuist. In het
maartnummer van 1935 wordt op bladzijde 234-240 een lezing over het surrealisme van Jan
Engelman afgedrukt, die hij hield voor de leden van de Utrechtse Filmliga. Het is een
genuanceerd kritisch betoog, waarin hij een kunsthistorisch overzicht geeft van het
internationale surrealisme van 1919 tot 1935. Hij neemt juist afstand van het artikel van
Gerard Bruning, die hij “gebrek aan geestelijk schattingsvermogen” toeschrijft.78
Hoewel Fontijn en Polak De Gemeenschap onderzocht hebben, worden uit dit tijdschrift door
de auteurs geen relevante reacties op het modernisme gememoreerd en wordt De
Gemeenschap niet ingedeeld in een van de poëticale stromingen van het modernisme. Van
Ostaijen (als dadaïst), Marsman en Kuyle (als expressionisten) en Bordewijk (als
vertegenwoordiger van de nieuwe zakelijkheid) worden in hun hoofdstuk wel genoemd, maar
geen van deze auteurs wordt in relatie met De Gemeenschap gebracht.
De invloed van het tijdschrift De Stijl op de Nederlandse literatuur wordt “zeer gering”
genoemd 79. De humanitaire variant van het expressionisme wordt in Nederland volgens
Fontijn en Polak voornamelijk vertegenwoordigd in het tijdschrift De Stem en in Vlaanderen
door Ruimte. 80
In mijn proefschrift wil ik onderzoeken of er modernistische tendensen in tijdschrift De
Gemeenschap aan te wijzen zijn en in welke poëticale stroming in de literatuur en in de kunst
De Gemeenschap gepositioneerd zou moeten worden. In het onderzoek zal ik ook de
uitgeverij en de uiterlijke vormgeving van het tijdschrift betrekken en nagaan of dit tot andere
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conclusies leidt dan wanneer alleen naar de teksten in het blad wordt gekeken. In paragraaf
6.7 conclusie 13 kom ik terug op het standpunt van Fontijn en Polak. Zie ook de
slotconclusies van hoofdstuk 10, nummer II, 9.
1.2.15 Ton Anbeek: Geschiedenis van de literatuur in Nederland 1885-1985
In 1990 verschijnt de Geschiedenis van de literatuur in Nederland 1885-1985 van Ton
Anbeek, een boek dat door velen als opvolger van ‘de Knuvelder’ gezien wordt. Op de
positionering van de tijdschriften in het interbellum in het algemeen en met betrekking tot de
waardering van De Gemeenschap in het bijzonder valt naar mijn mening wel het een en ander
af te dingen.
Anbeek betoogt 81 dat alleen op het eerste gezicht de literatuur in het interbellum verzuild lijkt:
er zijn katholieke (Roeping, De Gemeenschap), protestants-christelijke (Opwaartsche
wegen) en socialistische (De nieuwe tijd, Links richten) organen. Maar dan blijkt al
meteen dat de liberale of algemene zuil oververtegenwoordigd is: De stem, Het getij,
De vrije bladen, Forum, Criterium en ook De gids horen allemaal in de algemene hoek
thuis. ‘Liberaal’ zijn ze (afgezien van De gids) niet - de vierde zuil is kennelijk eerder
een vergaarbak van alles wat niet christelijk of socialistisch is. Verder blijken de
literaire tijdschriften vruchtbaarder naarmate ze minder de harde lijn van hun
overtuiging volgen. Vergelijk bijvoorbeeld het orthodoxe Opwaartsche wegen met De
gemeenschap, die onder Van Duinkerken ook openstond voor ‘paganisten’ (het mooie
woord voor ongelovigen in die tijd). Hoe minder verzuild, des te beter literatuur – ook
tijdgenoten beseften dat al. De conclusie kan alleen maar zijn dat het literaire leven in
de jaren dertig zwak verzuild was en daarmee vooruitliep op ontwikkelingen die pas
na 1960 in de Nederlandse maatschappij als geheel hun beslag kregen.
Anbeek motiveert de stelling dat de liberale of algemene zuil oververtegenwoordigd is met
het rijtje Het Getij, De Vrije Bladen, Forum en Criterium. Dat is naar mijn mening een
onjuiste zienswijze, omdat deze bladen elkaar opvolgden en niet tegelijkertijd op het literaire
toneel aanwezig waren. De Gids erbij halen vind ik ook niet overtuigend. Dat is geen typisch
interbellum- tijdschrift, maar een blad met een lange geschiedenis. Het verschijnt in het
interbellum, dus kan het genoemd worden, maar dan hadden bijvoorbeeld de katholieke
tijdschriften Studiën (1868-1941) of De Beiaard (1916-1925) ook genoemd moeten worden.
De Stem in de liberale zuil plaatsen is mijns inziens ook discutabel, want dat blad
positioneerde zich nu juist als enige bewust niet verzuild en was evenveel of even weinig
levensbeschouwelijk als liberaal. 82
De Gemeenschap krijgt impliciet waardering van Anbeek vanwege de openheid onder Van
Duinkerken, maar hij vermeldt niet dat De Gemeenschap principieel en dus vanaf het eerste
nummer in januari 1925 openstond voor niet-katholieken en niet pas onder leiding van Van
Duinkerken in de jaren dertig.
Anbeek hanteert als criterium voor opname in zijn handboek het begrip normverandering. Op
basis van dat criterium besteedt hij geen aandacht aan De Gemeenschap. Wat zou toch de
reden kunnen zijn van het feit dat hij De Gemeenschap niet behandelt in zijn
literatuurgeschiedenis? Hij geeft immers hoog op over Marsman, noemt Van Ostaijen een
sterke vertegenwoordiger van de avant-garde en geeft Bordewijk uitvoerig en positief
aandacht. Deze drie doorstaan kennelijk allen het criterium ‘normveranderend’. Marsman
publiceerde veelvuldig en jarenlang in het tijdschrift De Gemeenschap en een aantal van zijn
belangrijkste poëziebundels en prozateksten zijn naast zijn Verzameld Werk door uitgeverij
De Gemeenschap gepubliceerd. De poëzie van Van Ostaijen was in de jaren twintig deels
moeilijk, deels helemaal niet te verkrijgen en het is uitgeverij De Gemeenschap geweest die er
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met de publicatie van zijn complete oeuvre voor zorgde dat zijn gedichten en zijn kritisch
proza in Nederland bekendheid kregen. Bordewijk heeft zijn door Anbeek zo bewonderend
besproken roman Bint in De Gemeenschap vóórgepubliceerd en zijn boeken Bint, Blokken en
Knorrende beesten zijn in de jaren dertig alle drie door De Gemeenschap uitgeven. Marsman
wordt echter vrijwel alleen maar geciteerd uit De Vrije Bladen en Forum, Bordewijk uit de
Verzamelde Werken van 1984 en Van Ostaijen wordt niet besproken omdat hij een Vlaming
is en daarmee buiten het bestek van zijn boek valt.
Anbeek neemt de namen van Albert Kuyle en Albert Helman niet in zijn studie op, terwijl zij
voor de vernieuwing van de short story en het proza van de nieuwe zakelijkheid in Nederland
toch enige betekenis gehad hebben. 83
In haar tijd werd De Gemeenschap door de door Anbeek bewonderde Ter Braak en Du Perron
wel zeer serieus genomen. Een vijftien jaar lange polemiek tussen Van Duinkerken en Ter
Braak is daarvoor voldoende bewijs.
Anbeek stelt terecht dat de dóórwerking van De Gemeenschap en van haar literaire
protagonisten Engelman en Van Duinkerken na de Tweede Wereldoorlog lang niet zo sterk is
geweest als van de Forum-auteurs Ter Braak, Du Perron en Vestdijk. Interessant is echter de
vraag hoe dat komt. Op het eind van paragraaf 1.2.17 zal ik proberen daarvoor een verklaring
te geven.
1.2.16 Nederlandse Literatuur, een geschiedenis
In Nederlandse Literatuur, een geschiedenis uit 1993 is de opzet een geheel andere dan bij
Anbeek, toch wijkt de inhoudelijke aandacht en waardering voor de katholieke schrijvers in
het interbellum, of beter gezegd, het ontbreken daarvan, niet af. Dat is overigens minder
vreemd dan het lijkt, gezien het feit dat Anbeek in de redactie zat en samen met
redactiegenoot Jaap Goedegebuure verantwoordelijk zal zijn geweest voor de keuze van de
accenten in dit gedeelte van de literatuurgeschiedenis van de twintigste eeuw. Nederlandse
Literatuur, een geschiedenis, - en dus niet dé geschiedenis zoals hoofdredacteur Schenkeveldvan der Dussen schrijft in haar ‘Woord vooraf’, dat tegelijkertijd een verantwoording bevat –
is geconstrueerd met behulp van 151 data tussen 1100 en 1993. Dat levert even zovele korte
beschouwingen op van maar liefst 107 verschillende auteurs. Het gaat natuurlijk niet om
willekeurig gekozen data, maar om momenten in de geschiedenis die van betekenis zijn
geweest voor de Nederlandse literatuur. Niet elk belangrijk werk, zelfs niet elke belangrijke
auteur, kan daarbij aan de orde komen, verzekert Schenkeveld-van der Dussen ons.
Katholieke, protestantse en socialistische schrijvers en tijdschriften uit het interbellum worden
in het boek niet beschreven of krijgen alleen een terloopse vermelding. Over verzuiling hoort
de lezer niets, over de katholieke emancipatie die daaraan voorafging overigens ook niet.
Vrijwel alle data zijn opgehangen aan De Vrije Bladen en Forum en aan auteurs die daar bij
horen zoals Marsman, Ter Braak, Du Perron, Nijhoff, Elsschot en Vestdijk. Wel is er ruim
aandacht voor Paul van Ostaijen, maar de betekenis van De Gemeenschap voor de
verspreiding van zijn werk in de jaren twintig wordt niet vermeld. Ook de katholieke
tendenties in het werk van Marsman en zijn relatie met De Gemeenschap worden niet
genoemd. Alleen met betrekking tot het werk van Bordewijk verwijst Hans Anten in zijn
bijdrage over Costers kritiek op de vermeende fascistoïde strekking van Bint en Bordewijks
reactie daarop, naar de betekenis van “het progressief-katholieke literaire tijdschrift […] De
gemeenschap.”
Op het woord ‘progressief’ is in combinatie met De Gemeenschap nog wel een en ander te
zeggen. Dat ligt, zoals we bij de bespreking van Kapteijns en Scholten al gezien hebben,
genuanceerder dan het nu door Anten in algemene zin wordt gebruikt. Ik kom daar op het eind
van paragraaf 2.4 nog op terug in het kader van de opvattingen van de redactie over literatuur,
kunst, levensbeschouwing en maatschappij.
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Het is opvallend dat in de artikelen over de Vlaamse literatuur in het interbellum wél
uitgebreid ingegaan wordt op de relatie van bepaalde auteurs (Gijsen en Walschap) met de
katholieke kerk en cultuur, bij Gijsen overigens opgehangen aan zijn tweejarig redacteurschap
van Forum en niet van De Gemeenschap waaraan hij zeventien jaar, eerst als medewerker en
later als redactielid, verbonden was, en bij Walschap vooral aan zijn afscheid van de
katholieke kerk.
In één artikel, naar aanleiding van de publicatie van een gedicht van Ed Hoornik over de
terechtstelling van Marinus van der Lubbe, wordt De Gemeenschap kort genoemd. Auteur
Martien J.G. de Jong vermeldt dat Albert Kuyle, Anton van Duinkerken en Jan Engelman er
de belangrijkste vertegenwoordigers van waren. Vervolgens schrijft hij: “Het democratisch
ingesteld humanisme van de een en het estheticisme van de ander bleken voor Albert Kuyle
onaanvaardbaar” (p. 663) en dan gaat hij over op een korte vermelding van het tijdschrift De
Nieuwe Gemeenschap. Juist hij had de kans, in het kader van het thema van zijn beschouwing,
nl. literatuur en engagement in de jaren dertig, in te gaan op de betekenis van De
Gemeenschap voor de literatuur over economische crisis en werkloosheid (Kuyle), voor de
waarschuwingen tegen opkomend nationaal-socialisme (Van Duinkerken, Engelman) en voor
de strijd van de republikeinen in de Spaanse Burgeroorlog (Van Duinkerken).
Nederlandse literatuur, een geschiedenis geeft een beeld van het interbellum waarin
levensbeschouwelijk geïnspireerde schrijvers afwezig zijn. Wie de beschouwingen leest, die
gaan over de data tussen 1918 en 1940, krijgt de indruk dat er in die periode alleen vrijzinnige
auteurs geschreven hebben. De doorwerking van de beeldvorming van Oversteegen en van
Anbeek, die het tijdschrift Forum en zijn redacteuren centraal stellen in hun
literatuurgeschiedenis, is ook in dit boek duidelijk aanwijsbaar.
1.2.17 Ruiter en Smulders: Literatuur en moderniteit in Nederland 1840-1990
In 1996 verscheen Literatuur en moderniteit in Nederland 1840-1990 en in dit overzichtswerk
gaan de Utrechtse neerlandici Frans Ruiter en Wilbert Smulders 84 uitvoerig in op positie en
betekenis van De Gemeenschap. In tegenstelling tot Anbeek beperken beide auteurs zich niet
tot literair-historische normveranderingen, maar zetten zij deze ook in een culturele, politieke
en sociaal-economische context. 85 Het is interessant te onderzoeken wat dit voor
consequenties heeft voor de beeldvorming van De Gemeenschap.
Het eerste dat daarbij opvalt is dat Ruiter en Smulders de medewerkers van De Gemeenschap
niet behandelen onder het kopje ‘de (jonge) katholieken’ maar in een hoofdstuk met de titel
‘Het interbellum II: de vulgo-modernisten’. Zij worden daarbij onderscheiden van een groep
auteurs, onder wie Menno ter Braak en Hendrik Marsman, die een hoofdstuk eerder
opgenomen zijn in ‘Interbellum I: de aristo-modernisten’. Een indeling die verklaard wordt
met de opmerking dat De Gemeenschap een stroming vertegenwoordigt waarin de elite de
massa tegemoet probeert te komen, terwijl bijvoorbeeld Ter Braak de intellectuele
individualist bleef. “In zijn ogen was iemand alleen maar interessant in zoverre hij zich
onderscheidde van anderen, van de massa.” 86
Ruiter en Smulders karakteriseren het tijdschrift als hybridisch, dat wil zeggen, “het is even
modern als antimodern”.
Wie de jaargangen van De gemeenschap […] doorbladert, zal meteen merken
hoe modern de uitstraling van het blad is. De lay-out, illustraties en covers met hun
strakke, abstracte vormgeving doen denken aan het bevlogen avant-gardisme van De
stijl. Ook inhoudelijk doet De gemeenschap modern aan. De redactie is wars van starre
dogmatiek en religieuze of culturele kleingeestigheid, en staat open voor uitingen van
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modern levensgevoel. Er is ruimschoots aandacht voor moderne architectuur, muziek,
beeldende kunst, literatuur en theater, en ook een twintigste-eeuwse kunstvorm als
film wordt nauwlettend gevolgd. Bijdragen van Slauerhoff, Marsman en Bordewijk
bewijzen het open oog voor literaire vernieuwing. Keer op keer laat de redactie weten
de katholieke geloofsbeleving te willen vernieuwen en aanpassen aan de moderne tijd.
De gemeenschap lijkt zijn blik dus vastberaden op het heden te richten.
Toch zal niemand die het tijdschrift wat beter bekeken heeft, het volledig met
deze karakteristiek eens zijn. Want voor elke modern vormgegeven illustratie is ook
een veel traditionelere tekening aan te wijzen. Tegenover de cover van Rietveld of het
constructivistische kruisbeeld van Van Ravesteijn staan vele religieus-romantische
omslagen, en de bidprentjescultuur die Van Duinkerken zegt te bestrijden, blijkt hier
en daar toch in het tijdschrift doorgedrongen.
De gemeenschap is even modern als antimodern. Open oog voor vernieuwing
gaat vaak samen met het streven naar herstel van de romantisch-religieuze traditie.
Men pleit voor de vrijheid van de katholieke kunstenaar, maar fungeert welbewust als
het literaire gezicht van de zuil en accepteert dan ook kerkelijke censuur. De essays
van met name Van Duinkerken gaan vaker over een middeleeuwse mysticus of een
zeventiende-eeuwse wijsgeer dan over Johan Huizinga of Piet Mondriaan. En zelfs in
artikelen over een economisch of politiek onderwerp spelen de Middeleeuwen of de
negentiende eeuw een grote rol. Het is deze ambivalentie tussen modern en
antimodern, die het blad maakt tot een interessant modernistisch verschijnsel.87
Wat betekent bovenstaande karakterschets van De Gemeenschap voor de beeldvorming van
het tijdschrift? Wat is er nieuw in? De kern van het betoog van Ruiter en Smulders – en daarin
zit ook het vernieuwende ten opzichte van de beeldvorming tot dan toe - wordt gevormd door
de nadruk die zij leggen op het ambivalente karakter van de teksten en van de illustraties in
het tijdschrift. Zij noemen de denkbeelden van de redactie niet “links-katholiek” (Kapteijns)
of beschuldigen de medewerkers niet van “rechts-politieke sympathieën” (Scholten), maar
nuanceren dit beeld, niet alleen voor een bepaalde periode van De Gemeenschap, maar voor
de gehele zeventienjarige periode van haar bestaan. Ruiter en Smulders gebruiken om het
hybridische karakter van De Gemeenschap te schetsen niet de woorden ‘links-rechts’ of
‘progressief-conservatief’, die in elke tijdsperiode wat anders betekenen, maar het
begrippenpaar ‘modern-antimodern’ dat in de tijd van de oprichting van De Gemeenschap
zelf door de redactie gebruikt werd. Ik kom daar op het eind van paragraaf 2.4 op terug.
Ruiter en Smulders gaan vervolgens uitvoerig in op de invloed van de ideeën van de Franse
cultuurfilosoof Jacques Maritain en op de ‘kunst en leven’-debatten die Engelman en
Marsman, Van Duinkerken en Ter Braak en Engelman en Kuyle gevoerd hebben. Deze
onderwerpen zijn ook door andere auteurs meer of minder uitgebreid behandeld en komen in
de volgende hoofdstukken nog ruimschoots aan de orde. Het gaat mij in dit hoofdstuk vooral
om de nieuwe aspecten die zij aan de beeldvorming van het tijdschrift toevoegen.
In dat kader is nog wel de laatste paragraaf van hun hoofdstuk over De Gemeenschap
interessant, omdat deze een mogelijke verklaring geeft voor de constatering van Anbeek dat
De Gemeenschap na de oorlog weinig tot geen doorwerking heeft gehad. De desbetreffende
paragraaf handelt over de opvattingen van De Gemeenschap met betrekking tot de sociale
ordening van de maatschappij, een ordening in bedrijfschappen waarin sociale liefde en
sociale rechtvaardigheid uitgangspunten zijn en waarin werkgever en werknemer met elkaar
samenwerken. Deze corporatieve gedachte deed in die tijd ook opgeld in de SDAP. Ruiter en
Smulders wijzen erop dat het Sociaal Beginselprogramma van De Gemeenschap uit 1934 in
hoge mate overeenkomt met het twee jaar later onder leiding van Hein Vos en Jan Tinbergen

41

geschreven Plan van de Arbeid van de Nederlandse socialisten. Er zijn wetenschappers die
menen dat de ideeën van de katholieke jongeren veel invloed gehad hebben op de naoorlogse
politieke doorbraak 88 en de oprichting van de Partij van de Arbeid. 89 Harry Scholten was het
daarmee niet eens. Hij meende dat de antidemocratische opvattingen van de katholieke
jongeren onvoldoende verenigbaar waren met de democratische overtuiging van de latere
Partij van de Arbeid. 90 Hij heeft hierin naar mijn mening gelijk als het gaat om de opvattingen
van de katholieke jongeren in de eerste helft van de jaren dertig. Scholten heeft mijn inziens
in zijn dissertatie echter te weinig oog voor de latere ontwikkeling van de opvattingen over
democratie en de verhouding geloof-politiek bij een deel van die katholieke jongeren en met
name bij Van Duinkerken. Feit is in ieder geval dat Van Duinkerken in het gijzelaarskamp
St.Michielsgestel nauw betrokken was bij de ontwikkeling van de doorbraakgedachte en dat
hij zich, na een korte periode van aansluiting bij de als doorbraakpartij bedoelde Nederlandse
Volks Beweging, bij de oprichting van Partij van de Arbeid in februari 1946 ook meteen als
lid aanmeldde. Het is mijns inziens een van de belangrijkste redenen dat na de Tweede
Wereldoorlog De Gemeenschap of een ander katholiek tijdschrift niet opnieuw is opgericht.
Een katholiek tijdschrift paste niet meer in de doorbraakgedachte van de vóóroorlogse
katholieke jongeren en zeker niet bij de opvattingen van hun leider Anton van Duinkerken, in
principe toch de man die de oprichting van een katholiek tijdschrift gestalte had moeten
geven.
De belangrijkste consequentie van de aanpak van Ruiter en Smulders voor de beeldvorming is
dat het tijdschrift De Gemeenschap niet meer zo gemakkelijk te etiketteren is als progressiefkatholiek of juist conservatief-katholiek of als traditioneel of modern. Doordat zij het
ambivalente uitwerken voor alle aspecten van het tijdschrift, literatuur, kunst,
levensbeschouwing en politiek, zetten zij een beeld neer van De Gemeenschap als algemeen
cultureel tijdschrift. Natuurlijk doen zij dat, in het kader van een algemene
literatuurgeschiedenis die 150 jaar bestrijkt, op globale wijze. Zij zoomen kort in op de eerste
jaargang en beschrijven uitgebreid een willekeurig gekozen nummer, dat van februari 1932,
om hun stelling te adstrueren. Ruiter en Smulders bespreken niet de uitgeverij en besteden
slechts summier aandacht aan de uiterlijke vormgeving.
In mijn proefschrift wil ik door middel van een kwantitatief onderzoek van alle afleveringen
nagaan of De Gemeenschap nu voornamelijk een literair, zoals de meeste tot nu toe
beschreven bronnen beweren, dan wel een algemeen cultureel tijdschrift is zoals Ruiter en
Smulders zeggen. Met mijn onderzoek wil ik bovendien nagaan of het ambivalente zowel
voor de teksten geldt als voor de illustraties. Zie hiervoor hoofdstuk 6.7 conclusie 9. En of
hetzelfde gezegd kan worden van het uitgeversfonds. Zie hoofdstuk 7.6 conclusie 8.
1.2.18 Het spiegelend venster van Mathijs Sanders
In 2002 verscheen het proefschrift van de neerlandicus Mathijs Sanders onder de titel Het
spiegelend venster. 91 Sanders beschrijft in deze studie de literatuuropvattingen van drie
generaties katholieke schrijvers en critici. Uitvoerig gaat hij in op de ideeën van de katholieke
jongeren in de periode 1920–1940. De meerwaarde van dit boek is, dat het de ontwikkelingen
met betrekking tot De Gemeenschap in een historische lijn van de katholieke literatuur sinds
1870 plaatst. Sanders beschrijft de katholieke tijdschriften in het interbellum en beperkt zich
daarbij niet tot Roeping en De Gemeenschap, maar belicht ook de meer behoudende bladen
Studiën, Boekenschouw en Boekzaal en de rechts-radicale bladen De Valbijl en De Paal.
Voor het antwoord op de vraag waarom nu juist de katholieken in het literaire veld zo’n
centrale plaats wisten te veroveren, sluit Sanders aan bij de zienswijze die ook Ruiter en
Smulders al verwoord hadden. Zij menen dat de katholieke cultuur grote aantrekkingskracht
uitoefende op niet-katholieken die na de catastrofe van de Eerste Wereldoorlog zochten naar
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een ideologisch gefundeerd alternatief voor het moderne denken en daarbij uitkwamen bij
schrijvers als Pieter van der Meer de Walcheren, Gerard Bruning en iets later Anton van
Duinkerken. In navolging van hun grote voorbeelden Bloy en Maritain beweerden zij met
stelligheid dat zij het enige alternatief voor dat moderne denken gevonden hadden, nl. een
integraal herstel van de oude katholieke waarden en normen. “Hierin schuilt het eigene”,
schrijft Sanders, “van de periode tussen 1920 en 1930 voor wat betreft de katholieken: zij
legden hun defensieve en volgzame houding af en kozen voor een offensief waarmee zij hun
integrale cultuurideaal presenteerden aan andersdenkenden, die – zelf op zoek naar een
bezield verband – gedurende korte of langere tijd gecharmeerd raakten van dit cultuurideaal
(zoals Marsman), of zich er juist in alle hevigheid tegen verzetten (zoals Ter Braak).”
Sanders besteedt, meer nog dan anderen, veel aandacht aan de opvattingen van Maritain die
het fundament vormen van de ideeën van De Gemeenschap over de relatie tussen kunst en
leven.
Sanders legt ook een relatie tussen tijdschrift en uitgeverij De Gemeenschap en signaleert 92
dat er prestigieuze titels van Marsman, Van Ostaijen en Bordewijk in het fonds zitten. “Het is
de aanwezigheid van deze heden ten dage gecanoniseerde auteurs in het fonds die de reputatie
van uitgeverij De Gemeenschap heeft bepaald.” Ook vermeldt hij kort “de moderne
uitstraling” van het fonds en “de fraaie typografie en vormgeving”. 93
Uitvoerig gaat Sanders in op de affaires en conflicten in de geschiedenis van De
Gemeenschap: de Nolens-affaire, het conflict tussen Engelman en Kuyle, de afsplitsing van
De Nieuwe Gemeenschap en de polemiek Van Duinkerken – Ter Braak.
Met betrekking tot de beeldvorming over De Gemeenschap sluit deze dissertatie aan bij het
beeld van Ruiter en Smulders: een algemeen cultureel tijdschrift dat in hoge mate ambivalent
was. 94 Een mooi voorbeeld waarin beeldvorming wordt doorgegeven.
Een nieuw aspect voegt Sanders aan de beeldvorming toe in een aantal artikelen die hij na het
verschijnen van zijn proefschrift over De Gemeenschap geschreven heeft - en tot op de dag
van vandaag schrijft – en die vooral betrekking hebben op de (internationale) literaire
netwerken waarin de medewerkers van het tijdschrift verkeerden. Deze artikelen, waarvan ik
in de volgende hoofdstukken nog regelmatig gebruik zal maken en waarnaar ik zal verwijzen,
hebben duidelijk gemaakt dat De Gemeenschap zeker in de eerste periode van haar bestaan
behoorlijk Frans georiënteerd was en in de persoon van Pieter van der Meer over een sterke
intermediair beschikte. Sanders beperkt zich in zijn onderzoek met betrekking tot De
Gemeenschap vrijwel tot de kring van Maritain en concludeert op basis van zijn beschrijving
van diens netwerk dat De Gemeenschap “bezwaarlijk een internationaal tijdschrift genoemd
kan worden”. 95 Bij zijn onderzoek betrekt hij echter niet de andere auteurs uit het Franse
taalgebied en ook niet de Gemeenschap-medewerkers uit geheel andere taalgebieden.
In mijn proefschrift wil ik nader onderzoeken hoe het met de buitenlandse oriëntatie van De
Gemeenschap gesteld was, niet alleen in de eerste periode ten opzichte van het Franse
taalgebied, maar ook in de andere periodes van het tijdschrift en ook ten opzichte van de
andere taalgebieden, en nagaan wat dit betekent voor de beeldvorming met betrekking tot de
internationale oriëntatie van het tijdschrift. In paragraaf 4.5 (met name in 4.5.2) en conclusie
4.6.5 kom ik hierop uitvoerig terug.
1.2.19 Om hart en vurigheid van Lex van de Haterd
In september 2004 werd mijn boek Om hart en vurigheid. Over schrijvers en kunstenaars van
tijdschrift en uitgeverij De Gemeenschap 1925-1941 gepubliceerd bij uitgeverij In de
Knipscheer in Haarlem. Het boek bevat drie delen. Deel I is een literair- en kunsthistorische
inleiding op tijdschrift en uitgeverij De Gemeenschap. Het is opgezet vanuit een overzicht van
de culturele tijdschriften en uitgeverijen waardoor De Gemeenschap beïnvloed is, ofwel
doordat zij er zich tegen afzette ofwel doordat ze er zich door liet inspireren. Deel I bevat ook
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een beperkt overzicht van de receptie van De Gemeenschap in de secundaire literatuur, zowel
op letterkundig als op kunst-historisch gebied.
Deel II, het hart van het boek, bevat portretten van de belangrijkste medewerkers van De
Gemeenschap. Het gaat hierbij niet alleen om de redacteuren, de schrijvers en de beeldende
kunstenaars, maar ook om de typografen, de ontwerpers en de fotografen die bij de
vormgeving van tijdschrift en boekenfonds betrokken zijn geweest. Jan Engelman, Albert
Kuyle, Anton van Duinkerken, Charles Nypels, Willem Maas, Sybold van Ravesteyn, Jozef
Cantré, Otto van Rees en Charles Eijck zijn enkele van de 21 medewerkers die geportretteerd
worden. De verschillende hoofdstukken, die een beschrijving van leven en werk van de
desbetreffende kunstenaar geven, zijn steeds toegespitst op hun relatie met en betekenis voor
De Gemeenschap.
Deel III bevat een voor het eerst gepubliceerde fondslijst van de uitgeverij, aangevuld met
een compleet overzicht van de secundaire literatuur over tijdschrift en uitgeverij. De studie
eindigt met een samenvatting en een conclusie.
De bijlagen bestaan uit een ‘Encyclopedie’ waarin korte portretjes opgenomen zijn van de
belangrijkste overige medewerkers van De Gemeenschap, een lijst van geraadpleegde
algemene literatuur en een register.
Om hart en vurigheid is een documentair boek, geschreven voor een groot publiek met
belangstelling voor literaire en kunstzinnige geschiedenis. Het is een neerslag van vooral
kwalitatief (literatuur)onderzoek naar tijdschrift en uitgeverij De Gemeenschap en de
belangrijkste medewerkers ervan.
Wat heeft Om hart en vurigheid aan de beeldvorming over De Gemeenschap bijgedragen?
Daarover laat ik liever anderen aan het woord. Uit de diverse besprekingen in kranten en
tijdschriften blijkt dat als belangrijkste bijdrage van het boek aan die beeldvorming
beschouwd wordt dat het aandacht heeft gevraagd voor de modernistische uiterlijke
vormgeving van het tijdschrift en dat het gewezen heeft op de betekenis van de gelijknamige
uitgeverij.
Mathijs Sanders schrijft in het tijdschrift Literatuur :
Voor de beeldende kunst in het tijdschrift en voor de boekverzorging door de
uitgeverij is tot op heden nauwelijks belangstelling geweest, stelt Van de Haterd. In
deze lacune heeft de auteur voorzien. Zijn rijk geïllustreerde boek bevat niet alleen een
lijst van alle bij uitgeverij De Gemeenschap verschenen publicaties, maar besteedt ook
voor het eerst ruime aandacht aan de belangrijkste beeldende kunstenaars,
illustratoren, typografen, fotografen en architecten die aan het tijdschrift en de
uitgeverij meewerkten. 96
En Hans Anten noteert in Nederlandse Letterkunde in zijn bespreking:
Wat voegt deze studie toe aan het vele dat inmiddels bekend is? Het antwoord op die
vraag vormt zonder meer de rechtvaardiging van deze publicatie. Allereerst is die
gelegen in de omstandigheid dat de vormgeving van het tijdschrift, in tal van opzichten
een essentieel facet, tot nu toe weinig aandacht heeft gekregen. Een soortgelijke
onderbelichting in de secundaire literatuur viel de uitgeverij ten deel, die gelieerd was
aan het tijdschrift en dezelfde naam had. De betekenis van Van de Haterds boek ligt
voor alles in het gegeven dat beide veronachtzaamde aspecten thans voor het eerst
royaal belicht worden. 97
In Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde schrijft Frans Ruiter:
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De reconstructivistische katholieke ideologie die door de redactie werd aangehangen,
heeft ervoor gezorgd dat het tijdschrift over het algemeen in de traditionele hoek is
geplaatst. Van de Haterd weet echter aannemelijk te maken dat het tijdschrift met meer
recht als een brandpunt van modernisme kan worden gekarakteriseerd. Zowel op
letterkundig als op vormgevingsgebied gaf de redactie aan modernisten alle ruimte:
expressionisme, nieuwe zakelijkheid, moderne fotografie en nieuwe typografie vonden
een plaats. Daarmee is het niet alleen binnen de katholieke zuil normveranderend en
vernieuwend geweest, maar ook binnen de Nederlandse kunst en letteren in het
algemeen. Door de vreemde botsing tussen katholieke en modernistische ideeën is het
tijdschrift cultuurhistorisch beschouwd misschien wel interessanter en ook veel
pluriformer dan Forum, in welks schaduw het altijd heeft gestaan. 98
Met betrekking tot het boek zijn ook diverse kritische opmerkingen gemaakt in relatie tot de
beeldvorming.
Hans Anten kritiseerde een aantal (terecht vermelde en voor deze uitgave gecorrigeerde)
onjuistheden in mijn boek. In relatie tot de beeldvorming met betrekking tot De Gemeenschap
is vooral zijn kritiek op mijn polemische bespreking van het handboek van Anbeek relevant.
Het gaat daarbij om de vraag of Marsman, Van Ostaijen en Bordewijk wel of niet
representatief geacht mogen worden voor De Gemeenschap. Anten meent dat Bordewijk, Van
Ostaijen en Marsman niet in relatie tot De Gemeenschap besproken hoeven te worden, omdat
deze auteurs “in de literaire historiografie terecht niet beschouwd worden als auteurs die
representatief zijn voor De Gemeenschap. Hoe non-conformistisch, progressief en
ruimdenkend De Gemeenschap in bepaalde opzichten ook geweest mag zijn, het tijdschrift is
en blijft immers au fond een door en door katholiek periodiek.” In deze uitspraak zit de
vooronderstelling dat niet-katholieke auteurs nooit representatief kunnen zijn voor een
katholiek tijdschrift. Dat is een interessante stellingname die ik in het geval van De
Gemeenschap graag ter discussie stel, omdat dat nou juist een tijdschrift was dat zich open
opstelde naar ‘andersdenkenden’ en hun alle ruimte en mogelijkheden gaf om te publiceren in
het tijdschrift en in het uitgeversfonds waarmee deze auteurs representatief werden voor het
open karakter van De Gemeenschap. Naar aanleiding van de resultaten van mijn kwantitatief
onderzoek naar het uitgeversfonds kom ik op deze kwestie in hoofdstuk 8.6 nog nader terug.
Mathijs Sanders wees in zijn recensie op het ontbreken van aandacht voor de internationale
oriëntatie van De Gemeenschap:
Een lacune in deze studie is de buitenlandse kunst en literatuur. Van de Haterd […]
gaat voorbij aan het gegeven dat de kleur en de ideologische en literaire signatuur van
zowel het tijdschrift als de uitgeverij voor een belangrijk deel werd bepaald door de
aanwezigheid van spraakmakende auteurs als Jean Cocteau, Max Jacob, Pierre
Reverdy en Joseph Roth in het fonds. De Gemeenschap stond, zeker in de eerste jaren,
doelbewust midden in de Europese cultuur.
Het is de bedoeling dat ik in dit proefschrift deze lacune zal opvullen en met kwantitatieve
onderzoeksgegevens duidelijk zal maken dat De Gemeenschap niet alleen in de jaren twintig,
maar zeker ook in de tweede helft van de jaren dertig midden in de Europese cultuur stond,
een cultuur die dan niet meer vooral door Franse, maar door Duitse auteurs beïnvloed wordt.
1.2.20 Literatuurmethodes in de Tweede Fase
Het is interessant – met name om te kijken of de nieuwe beeldvorming van Ruiter en
Smulders al doorgedrongen is - om met betrekking tot de positionering en de waardering van
de katholieke jongeren ook eens in de literatuurmethodes te kijken die na de vernieuwing van
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het bovenbouwonderwijs van Havo en Vwo in 1998, de zogenaamde Tweede Fase, ook wel
Studiehuis genoemd, in de hoogste klassen van het voortgezet onderwijs gebruikt worden.
De recente literatuurgeschiedenissen die in de Tweede Fase gebruikt worden (bijvoorbeeld het
rijk geïllustreerde Literatuur zonder grenzen uit 1998), gaan meer uit van een integrale
benadering van de literatuur, waarbij ook de ontwikkelingen in het buitenland en in de
beeldende kunst worden betrokken. In deze methodes worden de Nederlandse literaire
stromingen en auteurs in een vergelijkend perspectief beschreven met hun Franse, Engelse en
Duitse tijdgenoten. Een tijdschrift als De Gemeenschap wordt niet meer genoemd, maar Van
Ostaijen, Marsman en Bordewijk worden nog steeds prominent behandeld. In navolging van
Oversteegen en Anbeek wordt ook hier geschreven 99 dat de aandacht voor modernistische
literatuur in Nederland vooral te danken is aan Forum. De rol die zowel het tijdschrift als de
uitgeverij De Gemeenschap hierin speelden, wordt niet vermeld.
Ook in de literatuurmethode Nederlandse letterkunde voor dummies van Dickjan Braggaar uit
2006 wordt met betrekking tot het interbellum alleen Forum behandeld. 100 De Gemeenschap
wordt genoemd als “een tijdschrift waarin rooms-katholieke schrijvers zich verenigden”.
De doorwerking van Oversteegen en Anbeek blijft dominant. De visie van Ruiter en Smulders
heeft het literatuuronderwijs in de Tweede Fase nog niet bereikt.
1.2.21 Samenvatting en conclusies
Uit de beschrijving van de receptie van De Gemeenschap in de literaire handboeken,
literatuurgeschiedenissen en monografieën 101 over het tijdschrift is ten aanzien van de
beeldvorming over De Gemeenschap de volgende ontwikkeling te schetsen.
In de besproken secundaire literatuur wordt De Gemeenschap aanvankelijk in de jaren veertig
en vijftig onder invloed van Knuvelder die zelf tot het kamp van de niet al te moderne
katholieke jongeren behoorde en een overwegend letterkundige belangstelling had,
beschouwd als een katholiek, literair en, weliswaar polemisch, maar weinig vernieuwend
tijdschrift. Die beeldvorming berust in hoofdzaak op bestudering van het tijdschrift zelf. De
gelijknamige uitgeverij, het internationale netwerk waarin de redactie zich beweegt en de
uiterlijke vormgeving van tijdschrift en uitgeversfonds worden in deze beeldvorming niet of
nauwelijks betrokken. De monografie van Kapteijns uit 1966 plaats het tijdschrift weliswaar
in een iets breder kader, maar de focus blijft toch grotendeels op het literaire en katholieke
karakter van het tijdschrift gericht.
Door het proefschrift van Scholten uit 1978 wordt het politiek-maatschappelijke aspect
nadrukkelijk aan de beeldvorming over De Gemeenschap toegevoegd. Door het belang dat
hij, als representant van de roerige jaren zestig en zeventig, aan de democratisering hecht,
wordt het beeld van De Gemeenschap, waarvan de redactie tot halverwege de jaren dertig
kritisch bleef ten opzichte van de parlementaire democratie, door hem “rechts-politiek”
ingekleurd.
In het decennium hierna verdwijnt De Gemeenschap in de in die periode gepubliceerde
literatuurgeschiedenissen van Van Bork/Laan 1986, Anbeek 1990 en Schenkeveld-van der
Dussen 1993 vrijwel geheel uit beeld. Dit zegt ook iets over de aard en de opzet van deze
literatuurgeschiedenissen. Ze zijn met name tekstgericht en niet beeldgericht, institutioneel of
netwerkgericht. Dit is een mogelijke verklaring voor het feit dat De Gemeenschap bij hen
nauwelijks nog voorkomt. Een aanvullende verklaring, dunkt mij, is dat het katholicisme zijn
krachtige culturele en politieke positie, die het in het interbellum nog had, na de oorlog
geleidelijk verloren had. De ontkerkelijking zette vanaf de jaren zestig flink in en het geloof
wordt in de jaren zeventig en tachtig steeds meer geprivatiseerd en uit het publieke domein
verbannen. Geloof is een individuele keuze geworden en wordt voor een
literatuurgeschiedenis niet meer als een zinvol of relevant onderscheidend criterium gezien.
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Vanuit dat gezichtspunt is De Gemeenschap als een katholiek en niet al te vernieuwend
literair tijdschrift niet meer interessant voor een literatuurgeschiedenis.
Als De Gemeenschap bekeken wordt vanuit een meer interdisciplinair en netwerkgericht
standpunt, dan komen er ook andere beelden naar voren. Deze andere scope vormt ook de
belangrijkste verklaring van het feit dat De Gemeenschap in de studies van Ruiter/Smulders
1996, Sanders 2002 en Van de Haterd 2004 weer prominent in het licht komt te staan.
In Literatuur en moderniteit in Nederland uit 1996, waarin de auteurs Ruiter en Smulders de
literatuur in een brede politieke, sociaal-economische en cultuurhistorische context plaatsen,
wordt De Gemeenschap beschouwd als een belangrijk algemeen cultureel,
levensbeschouwelijk en politiek-maatschappelijk tijdschrift en gewaardeerd als interessant
modernistisch verschijnsel vanwege het ambivalente karakter ervan.
In Het spiegelend venster geeft Sanders het tijdschrift betekenis in de ontwikkeling van de
culturele emancipatie van het katholieke volksdeel en met zijn artikelen uit de jaren daarna zet
hij het tijdschrift in dit kader ook in een Europese context.
Als in 2004 mijn boek Om hart en vurigheid verschijnt, wordt ook het modernistische aspect
van de beeldende kunst, de moderne typografie en de uiterlijke vormgeving in het tijdschrift
onder de aandacht gebracht. Ondermeer door de publicatie van de eerste complete fondslijst
van de uitgeverij en een ruime aandacht voor de relatie van het tijdschrift met de gelijknamige
uitgeverij wordt de betekenis daarvan voor de beeldvorming (h)erkend.
Het belang van deze nieuwe aspecten (brede bladformule, hybridisch karakter, internationale
netwerken, uitgeverij en uiterlijke vormgeving) voor de beeldvorming van De Gemeenschap
vormt de belangrijkste legitimatie van het onderzoek dat ik in dit proefschrift wil uitvoeren.
1.3 De Gemeenschap in de kunsthistorische literatuur
1.3.1 Verantwoording
Bewust wordt in het kopje van deze paragraaf het woord ‘literatuur’ gebruikt en niet
‘handboeken’. Dat komt doordat er in tegenstelling tot de situatie in de Nederlandse
letterkunde eigenlijk geen handboek bestaat met betrekking tot de kunstgeschiedenis van
Nederland, zelfs niet van de moderne kunst, dat eenzelfde gezag uitstraalt als ‘de Knuvelder’
voor neerlandici die studeerden tussen 1950 en 1990. En ook de opvolger van Knuvelder,
Anbeek, is al breder geaccepteerd op de letterkundige faculteiten dan enig kunsthistorisch
boek op de instituten voor kunstgeschiedenis in Nederland. Dat neemt niet weg dat er veel
goede kunsthistorische publicaties zijn over een bepaald deelonderwerp van de moderne
beeldende kunst en dat er een groot aantal monografieën over afzonderlijke kunstenaars
bestaat. Voldoende materiaal dus om te kijken of en hoe in die boeken op de beeldvorming
over De Gemeenschap en de kunstenaars van de katholieke jongerenbeweging gereflecteerd
wordt.
In algemene overzichtswerken als Van Gogh tot Cobra, Nederlandse schilderkunst 18801950 102, Aspecten van de Nederlandse kunstgeschiedenis 1390-1970 103, Nederlandse kunst
vanaf 1900 104 of De Schilderkunst der Lage Landen 105 wordt weinig aandacht besteedt aan
het expressionisme en komen in de teksten over het interbellum geen verwijzingen naar De
Gemeenschap voor, daarom heb ik deze hier niet opgenomen. De monografieën over de
afzonderlijke kunstenaars komen aan de orde als zij als individuele kunstenaar in het vervolg
van dit proefschrift besproken worden. In dit hoofdstuk beperk ik me tot die boeken die
meerdere aspecten van de kunst van het interbellum betreffen, waarin De Gemeenschap op
zijn minst zijdelings besproken wordt en die door een brede groep kunsthistorici als
gezaghebbend worden gezien. 106
Omdat de meeste van de besproken boeken geen kunstgeschiedenissen zijn, is de volgorde
van bespreking niet strikt chronologisch gehouden, maar afwisselend chronologisch of
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thematisch bepaald. Het gaat dus ook niet zozeer om een ontwikkeling in de beeldvorming
over de kunstenaars van De Gemeenschap als wel om een schets van de beeldvorming zelf.
1.3.2 Expressionisme in Nederland
Het boek Expressionisme in Nederland 1910-1930 van Piet en José Boyens 107 geldt als een
van de meest belangwekkende studies over deze stroming in Nederland. Het boek vormde
tegelijkertijd de catalogus van de gelijknamige tentoonstelling in het Singermuseum in Laren
in 1994. Het werk begint met een kroniek, waarin van jaar tot jaar aangegeven wordt wat er
tussen 1900 en 1930 in relatie tot de ontwikkeling van het expressionisme gebeurt.
In de Kroniek (p.74) signaleert Piet Boyens in 1925 de verschijning van het eerste nummer
van De Gemeenschap. “Bijzonder hierin is de belangstelling voor de illustratie en de hoge
kwaliteit daarvan. Een van degenen die door zijn houtsneden en tekeningen met een
overwegend expressionistisch karakter jarenlang een bijdrage zal leveren aan dit hoge niveau
is Jozef Cantré.”
In het jaar 1926 van de Kroniek besteedt Boyens uitgebreid aandacht aan de relatie Zadkine,
Van Rees, Wiegersma en De Gemeenschap. Ossip Zadkine, wiens beeldhouwwerk
raakvlakken vertoont zowel met het kubisme als met het expressionisme, sluit in Nederland
met een aantal kunstenaars vriendschap. Tot zijn vriendenkring behoort, naast Charley Toorop
en Hildo Krop, ook Hendrik Wiegersma. Zadkine leert Wiegersma omstreeks 1925 kennen
via Otto van Rees, die twee jaar daarvoor in Deurne is neergestreken. 108 In september 1926
bezoeken Hendrik en Nel Wiegersma Ossip Zadkine en zijn vrouw, de schilderes Valentine
Prax, in Parijs. Deze visite vormt het begin van een levenslange vriendschap, die voor
Zadkine van belang is omdat Wiegersma door zijn dokterspraktijk vermogend genoeg is om
regelmatig sculpturen van hem aan te kopen. Bovendien vormt De Wieger in Deurne voor
Zadkine een gastvrij en inspirerend logeerverblijf, van waaruit hij zijn Nederlandse contacten
kan onderhouden. Hij ontmoet bij Wiegersma tevens expressionistische kunstenaars als de
Vlamingen Constant Permeke en Jozef Cantré. Ook de Gemeenschap-medewerkers Jan
Engelman, Albert Helman en Joep Nicolas zijn in die periode goed bevriend met Wiegersma.
De redactievergaderingen worden wel eens in De Wieger gehouden, “vooral die waarin
moeilijke beslissingen genomen moeten worden.” […] “Dit rijke culturele milieu rond een
expressionistische schilder in de Brabantse Peel zou voor de ontvangst en de verbreiding van
het werk van Zadkine in Nederland veel betekenen,” besluit Boyens deze passage over
Zadkine, Wiegersma en De Gemeenschap (p.78). 109
In het hoofdstuk ‘Nederlandse expressionistische beeldhouwkunst van 1910 tot 1935 in
internationaal perspectief’ wijst José Boyens op de invloed van Zadkine in het werk van Jozef
Cantré en plaatst zij Cantré tussen de belangrijkste Nederlandse expressionistische
beeldhouwers Hildo Krop, John Rädecker en Hendrik Chabot.
In de beeldvorming over De Gemeenschap legt Piet Boyens accenten op de hoge kwaliteit van
de illustraties in het tijdschrift, op de betekenis voor De Gemeenschap van de internationale
netwerken rondom Van Rees, Wiegersma, Cantré en Zadkine en op betekenis van het
expressionisme voor de moderne uitstraling van tijdschrift De Gemeenschap. De uitgeverij
betrekt hij niet bij zijn onderzoek.
In mijn onderzoek wil ik nagaan hoe groot de invloed van het expressionisme is geweest op
het beeldende karakter van De Gemeenschap, of er nog andere internationale kunststromingen
van invloed zijn geweest op de uiterlijke vormgeving van het blad en van de boeken en wat
hiervan de invloed is op de beeldvorming van tijdschrift en uitgeverij. Zie hoofdstuk 6 en 9.
In hoofdstuk 6.7 conclusie 10 kom ik op Boyens terug.
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1.3.3 Magie en Zakelijkheid
Het boek Magie en Zakelijkheid, realistische schilderkunst in Nederland 1925-1945
verscheen in 1999 ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling in het Museum voor
Moderne Kunst in Arnhem. In deze royaal geïllustreerde catalogus onder redactie van Carel
Blotkamp en Ype Koopmans komt De Gemeenschap regelmatig in beeld. In het artikel
‘Realisme in Nederland’ gaat de conservator van het Arnhemse museum, Ype Koopmans, in
op de relatie tussen de literatuur en de beeldende kunst van de nieuwe zakelijkheid. Met een
tekening van Carel Willink en een passage uit de roman Bint illustreert hij de
geestverwantschap tussen Bordewijk en Willink en op vergelijkbare wijze doet hij dat met
Pyke Koch en Simon Vestdijk. Hij vergelijkt de stijl van Blokken en Knorrende Beesten van
Bordewijk en 8.100.000 m³ Zand en Gelakte Hersens van Revis met de moderne
reportagefilm uit de jaren dertig. “Veel van deze nieuw-zakelijke publicaties kwamen voort
uit de bemoeienis van De Gemeenschap in Utrecht. Taalgebruik en opbouw waren transparant
maar hoekig, titels doorgaans van schokbeton.”, noteert Koopmans. 110
Iets verderop in zijn bijdrage gaat hij uitvoerig in op de betekenis van Sybold van Ravesteyn
voor de architectuur van de nieuwe zakelijkheid. In zijn ontwikkeling van de strakke vormen
van het Nieuwe Bouwen in de jaren twintig naar de klassieke principes van decoratie en
monumentaliteit in de jaren dertig ziet Koopmans een zeker parallellisme met de
ontwikkeling in het werk van Carel Willink. “Van Ravesteyn heeft er nooit een geheim van
gemaakt dat hij beeldende kunstenaars als Willink en Koch bewonderde omdat zij met
realistische middelen de atmosfeer wisten op te roepen die hij ook in zijn eigen ontwerpen
nastreefde. In 1935 heeft hij in De Gemeenschap gewezen op de wenselijkheid dat architecten
juist die kunstenaars zouden inschakelen die niet waren verpest door de Berlagiaanse
monumentale traditie, waarbij hij behalve Willink en Koch, ook Hynckes, Fernhout en de
door ziekte geïsoleerde Ket noemde.” 111 Tenslotte wijst Koopmans in zijn tekst op de
vernieuwende foto’s van Germaine Krull in De Gemeenschap. Ook hier gaat het hem weer
om de relatie tussen de verschillende disciplines van de nieuwe zakelijkheid, in dit geval
tussen fotografie en schilderkunst. Met name in het werk van Pyke Koch is dit verband
aanwezig, wat hij o.a. aantoont middels de verwantschap tussen een schilderij van Koch en
een in De Gemeenschap afgedrukte fotomontage van Krull.112 Koopmans citeert daarbij
Kochs vriend Martinus Nijhoff, die in De Gemeenschap schrijft: “Ik wil terloops aanstippen
hoe belangrijk het boek met foto’s voor de hedendaagse [schilder]kunst is. Het boek over
Barok, over Negerplastiek, over Vroeg-Nederlandse miniaturen, over Surréalisme. Telkens
inspireerden de boeken met foto’s tot tendenties. Tot zelfs in de ‘gladheid’ van moderne
kleuren, in tegenstelling tot de ruigheid van de vroegere penseelstreek, is invloed te zien van
het kijken naar foto’s.” 113
Veelvuldig komt in Magie en Zakelijkheid, dat over dit onderwerp als een standaardwerk
beschouwd mag worden, Jan Engelman als kunstrecensent in beeld. Hij wordt als
gezaghebbend criticus neergezet die regelmatig in De Gemeenschap over nieuw zakelijke
kunst geschreven heeft. Met artikelen over Willink, Koch en Ket heeft hij een belangrijke
bijdrage geleverd aan de promotie van deze groep (magisch) realisten.
In mijn onderzoek wil ik nagaan hoe groot de invloed van de nieuwe zakelijkheid is geweest
op het beeldende karakter van De Gemeenschap, of er nog andere internationale
kunststromingen van invloed zijn geweest op de uiterlijke vormgeving van het blad en van de
boeken en wat hiervan de invloed is op de beeldvorming van tijdschrift en uitgeverij. Zie
hoofdstuk 6 en 9. In hoofdstuk 6.7 conclusie 11 kom ik op Koopmans terug.
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1.3.4 Avantgarde! Voorhoede?
In Avantgarde! Voorhoede? Vernieuwingsbewegingen in Noord en Zuid opnieuw beschouwd,
uitgegeven in 2002 en samengesteld door de Groningse literatuurwetenschappers Hubert van
den Berg en Gillis Dorleijn, 114 wordt een panorama ontvouwd van de Nederlandse en
Vlaamse literaire en artistieke avant-garde in de eerste helft van de vorige eeuw. Met
betrekking tot de definitie van historische avantgarde sluiten de samenstellers in hun inleidend
hoofdstuk aan bij de definitie die Fontijn en Polak gaven in Twee eeuwen
literatuurgeschiedenis van Van Bork en Laan uit 1986 (zie hoofdstuk 1.2.14). Zonder de
huidige betekenis van de historische avantgarde in twijfel te trekken, stellen zij vast dat de
contemporaine betekenis van die avant-garde in het Nederlandse literaire en artistieke veld
tijdens het interbellum zeer gering was, zeker in vergelijking met bijvoorbeeld Rusland, Italië
en Duitsland. In het hoofdstuk ‘Weerstand tegen de avantgarde in Nederland’ in Avantgarde!
Voorhoede?gaat Gillis Dorleijn dieper in op de ontvangst van de historische avantgarde in
Nederland. In paragraaf 4 bespreekt hij de reacties uit het katholieke circuit:
In de jaren twintig verandert er wat in katholieke kring. Een nieuwe lichting treedt aan
in Roeping (vanaf 1922) en, iets later (vanaf 1925), in De Gemeenschap. Deze
generatie is zeer gecharmeerd van het moderne. We vinden gedichten met
avantgardistische trekken, bijvoorbeeld van Henri Bruning, Albert Kuyle en de zich
vernieuwende oudere katholieke Vlaming Karel van den Oever. In beschouwingen
wordt geregeld gerefereerd aan de avantgarde, zowel de nationale (Van Doesburg) als
de internationale, het laatste vooral bij De Gemeenschap. Maar echt geabsorbeerd
wordt de avantgarde niet. […]
Men is nog het meest modern als men zich afzet tegen de oudere katholieken. Er zijn
enkele korte stukjes waarin het conservatisme van de Boekenschouw en De Beiaard
wordt aangevallen, met als impliciete boodschap: wij katholieke jongeren zijn heus
modern!
In de beeldvorming benadrukt Dorleijn dat De Gemeenschap weliswaar avantgardistische
kenmerken bezit, maar vervolgens geeft hij een aantal voorbeelden waaruit blijkt dat Roeping
en De Gemeenschap toch vooral katholieke tijdschriften zijn en blijven. Dorleijn besluit zijn
paragraaf over het katholieke circuit aldus:
De Gemeenschap staat weliswaar meer open voor moderne tendensen dan Roeping,
getuigt nog meer van het besef te leven in een veranderende, moderne tijd met een
eigen snellere, vitalere hartslag, is zonder meer bezig met moderne kunst, muziek,
architectuur, waaronder avantgardistische, maar trekt uit het laatste niet de radicale
consequenties: onder de vlag van de ideeën van Jacques Maritain, die met zijn
thomistische redeneerwijze de scherpe kantjes van de moderne kunst wist af te halen
teneinde haar katholiserend aan de katholieke wereld te assimileren, maakt De
Gemeenschap de avantgarde onschadelijk.
Wat de protagonisten van De Gemeenschap betreft is er in hetzelfde boek verrassend veel
erkenning voor Hendrik Wiegersma. In het hoofdstuk ‘Waardering voor het primitieve bij
Nederlandse schilders en schrijvers in het interbellum’ van de Amsterdamse neerlandicus
Nico Laan wordt in de paragraaf ‘Expressionisten’ behalve voor de kunstenaars van De Ploeg
uit Groningen vooral aandacht besteed aan Hendrik Wiegersma. Ook al is zijn ster na de
Tweede Wereldoorlog gedaald, schrijft Laan, “in het interbellum was hij een beroemdheid.
Zonder ooit naar de academie te zijn geweest, lukte het hem in een paar jaar tijd uit te groeien
tot een prominent schilder en tekenaar, daarbij geassisteerd door Engelman en Plasschaert, in
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die tijd twee van de belangrijkste critici. Hij behoorde tot de groep rond De Gemeenschap,
maar had ook vele contacten daarbuiten en hij wist van zijn woonplaats Deurne, hoe
excentrisch ook gelegen, een klein kunstcentrum te maken waar zelfs grootheden als Permeke
en Zadkine hun opwachting maakten.” Vervolgens gaat Laan vooral in op Wiegersma’s
verdienste voor de verbreiding van de belangstelling voor het primitivisme in het interbellum.
Hij memoreert diens rijke verzameling volkskunst en de boeken en artikelen die Wiegersma
over dat onderwerp geschreven heeft. Een paar pagina’s verder gaat Laan nog eens in op
Wiegersma en dan vooral op diens boek Tegen den draad in uit 1950, waarin Wiegersma een
nieuw licht werpt op de relatie tussen moderne kunst, kindertekeningen en tekeningen van
psychiatrische patiënten. De overeenkomst is dat het hierbij in de ogen van Wiegersma steeds
om expressionistische kunst gaat.
In mijn onderzoek naar de uiterlijke vormgeving van De Gemeenschap wil ik nagaan in
hoeverre het tijdschrift en de uitgeverij avantgardistisch, dan wel modernistisch (een iets
ruimer gedefinieerd begrip waarin ook de meer gematigd avantgardische stromingen
meegenomen worden) zijn en welke kunstenaars hiervoor vooral verantwoordelijk zijn. Zie
hoofdstuk 6 en 9. In hoofdstuk 6.7 conclusie 12 kom ik op de visie van Dorleijn terug.
1.3.5 Samenvatting en conclusies
Uit de beschrijving van de receptie van De Gemeenschap en haar medewerkers in de
besproken kunsthistorische literatuur zijn ten aanzien van de beeldvorming van het tijdschrift
de volgende conclusies te trekken:
- de algemene overzichten van de Nederlandse kunstgeschiedenis besteden weinig
aandacht aan het figuratieve expressionisme in het algemeen en geen aandacht aan De
Gemeenschap en haar vertegenwoordigers in het bijzonder;
- de meer op een bepaalde stroming of periode gerichte kunsthistorische boeken
beschouwen De Gemeenschap als een algemeen cultureel tijdschrift, waarvan het open
karakter meer benadrukt wordt dan het katholieke;
- in dezelfde studies is veel waardering voor de modernistische uiterlijke vormgeving en
de artistieke kwaliteit van de beeldende kunst in het tijdschrift en in de boeken van de
uitgeverij.
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Hoofdstuk 2 Het redactionele beleid van tijdschrift De Gemeenschap
2.1 Inleiding
Het gaat mij in dit hoofdstuk om een beschrijving van het redactionele beleid van De
Gemeenschap in relatie tot de beeldvorming die daarover bestaat zoals ik die in het vorige
hoofdstuk heb beschreven. Hoe wilde de redactie van De Gemeenschap het tijdschrift zelf
profileren? Op basis van welke opvattingen over literatuur, kunst, maatschappij en
levensbeschouwing en met welke middelen probeerde de redactie sturing te geven aan deze
profilering? Hoe was de relatie met andere tijdschriftredacties en hoe werden deze
betrekkingen strategisch ingezet voor de profilering van het eigen blad?
Ik ga daarbij steeds zo veel mogelijk in op de achtergrond van de verschillende redactieleden,
de netwerken die zij met zich meebrachten bij hun toetreding tot de redactie en de motieven
waarom zij gevraagd werden toe te treden. In mijn onderzoek komt ook de vraag aan de orde
welke invloed de samenstelling van de redactie en de wisselingen daarin hebben op de
profilering van het tijdschrift. Het gaat in dit hoofdstuk dus niet om een volledige beschrijving
van de inhoud van de diverse jaargangen van De Gemeenschap of om complete biografieën
van de redacteuren. Wie daarin geïnteresseerd is, kan een uitvoerig en goed gedocumenteerd
overzicht van de inhoud vinden bij Scholten 1978 en in Bijvoet e.a. 1986, overzichten
waarvan ik af en toe, als dat in relatie tot mijn onderzoeksvragen relevant was, dankbaar
gebruik gemaakt heb. Voor de beschrijvingen van leven en werk van de redacteuren in relatie
tot De Gemeenschap kan de belangstellende lezer terecht bij Van de Haterd 2004.
2.2 De oprichters en eerste redactieleden
De belangrijkste oprichters van De Gemeenschap zijn zonder twijfel Jan Engelman 115 en
Louis Kuitenbrouwer, beter bekend onder zijn pseudoniem Albert Kuyle. 116 Beiden zijn bij
het verschijnen van het eerste nummer van De Gemeenschap in januari 1925 twintigers,
afkomstig uit een katholiek middenstandsmilieu, geboren en woonachtig in Utrecht en beiden
zijn als journalist werkzaam bij het katholieke, sociaal vooruitstrevende, Utrechtse dagblad
Het Centrum. 117 Beiden hebben een Mulo-opleiding - Kuyle overigens zonder diploma want
hij wordt vlak voor zijn examen van school gestuurd - en slagen er al op jonge leeftijd in hun
gedichten in enkele literaire tijdschriften gepubliceerd te krijgen. Engelmans eerste gedichten
worden door de mentor van menig beginnend katholiek auteur, Pieter van der Meer de
Walcheren, in 1922 geplaatst in De Nieuwe Eeuw en een jaar later verschijnt zijn poëzie in
Roeping. De eerste gedichten van Kuyle worden vanaf 1923 gepubliceerd in Roeping en De
Vrije Bladen.
Roeping
In het voorjaar van 1924 schrijven Jan Engelman en Albert Kuyle, inmiddels als vaste
medewerkers, nog voor Roeping, het literaire tijdschrift van de katholieke jongeren, dat in
oktober 1922 in Tilburg voor het eerst verschenen was. 118 Met de ondertitel Maandblad voor
schoonheid neemt oprichter en hoofdredacteur Hendrik Moller, die tien jaar eerder in dezelfde
plaats de oprichter was van de RK Leergangen, stelling tegen de traditionele katholieke
bladen, waarvan de inhoud vooral godvruchtig is en waarin minder op het literaire, het
esthetische aspect gelet wordt. 119 Ondanks dit vernieuwende standpunt is het tijdschrift
onmiskenbaar religieus en katholiek van karakter, overigens met een nadruk op de moderne
ontwikkelingen binnen de kerk en het geloof. De belangrijkste medewerkers van het eerste
uur zijn de Vlamingen Wies Moens, Marnix Gijsen en Karel van den Oever, de Nijmeegse
broers Gerard en Henri Bruning, de Limburgse broers Mathias en (vanaf juni 1924) Pierre
Kemp, de Limburgse priester-dichter Jacques Schreurs, de Brabanders Gerard Knuvelder,
(vanaf augustus 1923) Anton van Duinkerken en (vanaf oktober 1924) Antoon Coolen, en ten
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slotte de Utrechters Henk Kuitenbrouwer, Albert Kuyle en vanaf de tweede jaargang Jan
Engelman.
In theoretisch opzicht komt de belangrijkste bijdrage in de eerste jaargang van Gerard
Bruning. Al in het eerste nummer zet hij de toon met zijn artikel ‘Het apostolaat van den
katholieken kunstenaar’, waarin hij duidelijk stelt dat de katholieke kunstenaar een opdracht
heeft, een roeping om “getuigenis [te] geven van al datgene wat wij als waarheid belijden,
getuigenis geven van ontwijfelbaar katholicisme, hetwelk voortdurend inhoud en strekking
dier kunst blijft bepalen en richten; doordrongen zijn van de overtuiging, dat een positief
getuigenis voor de katholieke geloofs- en zedenleer, ook in de kunst, met name de litteratuur,
noodzakelijk is.” 120 Op het eind van zijn programmatische tekst formuleert hij helder wat hij
onder katholieke kritiek verstaat: “Daarnaast zal deze kritiek zijn rechtvaardig en dus
liefdevol maar streng in haar beoordeeling van Inhoud èn Vorm; zij zal den inhoud niet
vergoelijken omdat de vorm schoon is, noch zal zij het kunstwerk zonder meer aanvaarden,
alleen maar omdat de inhoud een ‘goede strekking’ heeft, gelijk men dat pleegt te noemen, kortom, zij zal het werk niet prijzen omdat het van een katholieken kunstenaar is, maar alleen
omdat de inhoud katholiek is en in dien bepaalden vorm een schoone uiting vond.”
De artikelen in Roeping bewegen zich over een breed terrein van literatuur, beeldende kunst,
muziek en levensbeschouwing. Sociaal-economische en politieke onderwerpen zijn
afwezig. 121 Het blad blijft keurig binnen de perken van de toenmalige opvattingen over
katholieke kunst en de kerkelijke leer. Ook ontbreekt een rubriek waarin een polemiek
gevoerd wordt met andere katholieke en niet-katholieke dagbladen en tijdschriften. Het gemis
van een godsdienstig en politiek discussieplatform blijkt al snel de belangrijkste reden dat de
Nijmeegse factie binnen de groep Roeping-medewerkers onder leiding van de gebroeders
Henri en Gerard Bruning 122 zich begin 1924 afsplitst. Zij vinden dat Roeping niet radicaal
genoeg is in de uitvoering van het katholieke apostolaat en richten daarom samen met anderen
een nieuw tijdschrift op met de titel De Valbijl. Vooral de tekorten van de parlementaire
democratie en van de poëzie van enkele priester-dichters (onder wie Jacques Schreurs),
worden op het hakblok gelegd. Het blad houdt na drie nummers reeds op te bestaan wegens
een tekort aan abonnees. 123 De afsplitsing heeft wel tot gevolg dat Engelman en Kuyle van
hoofdredacteur Hendrik Moller 124 iets meer ruimte krijgen voor een kritische stellingname om
te voorkomen dat ook de Utrechtse factie zich zal afscheiden. Vanaf mei 1924 roeren vooral
Jan Engelman en Albert Kuyle zich in de kolommen van Roeping met reacties op artikelen in
De Nieuwe Eeuw 125 en Orpheus. 126 Hun toon is scherp, veel scherper dan tot dan toe
gebruikelijk was. Toch zal ook de Utrechtse groep, waartoe mede Kuyles vier jaar oudere
broer Henk Kuitenbrouwer 127 behoort, zich korte tijd later afsplitsen omdat ze in Roeping
enkel schoonheid en te weinig sociale dienstbaarheid en politieke actie tegenkomt. Vanaf het
eerste nummer van de derde jaargang van oktober 1924 behoren Engelman en de gebroeders
Kuitenbrouwer niet meer tot de medewerkers van Roeping. Zij schrijven samen met de
Utrechtse architect Willem Maas aan het prospectus voor een nieuw tijdschrift: De
Gemeenschap.
De eerste redactie
De eerste redactie van De Gemeenschap bestaat uit Jan Engelman, Henk Kuitenbrouwer en
Willem Maas. Albert Kuyle is redactiesecretaris.
Henk Kuitenbrouwer was onderwijzer van beroep en speelde door zijn, in vergelijking met
zijn broer, rustige karakter een wat teruggetrokken rol in de redactie. Door zijn
onderwijsachtergrond kon hij ook niet terugvallen op een uitgebreid eigen cultureel netwerk.
Af en toe publiceerde hij een gedicht, maar de meeste van zijn bijdragen betroffen literaire
recensies. Voor Willem Maas 128 gold wel dat hij een geheel eigen en ook ander netwerk met
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zich meebracht. Dit was voor Engelman en Kuyle waarschijnlijk een van de belangrijkste
redenen om hem bij de redactie te betrekken. In 1921 had Maas zich als zelfstandig architect
in Utrecht gevestigd. Aanvankelijk ontwerpt hij nog sterk onder invloed van de Amsterdamse
School, maar allengs tendeert zijn stijl naar het Nieuwe Bouwen: strak, zakelijk en
functioneel. Hij houdt zich in de eerste jaren vooral bezig met het bouwen van woonhuizen en
scholen in Utrecht, die een duidelijke verwantschap hebben met de architectuur van Dudok,
die omstreeks dezelfde tijd een aantal scholen in Hilversum ontwerpt. Met het ontwerp van
boekhandel Kemink in de Utrechtse Domstraat maakt Willem Maas in 1924 naam als modern
en vernieuwend architect. Hij introduceert zijn collega’s Sybold van Ravesteyn en Gerrit
Rietveld in de kring van De Gemeenschap, architecten die als ontwerpers zeer belangrijk
zullen blijken voor de uiterlijke vormgeving van het tijdschrift. 129
Het redactiesecretariaat van het nieuwe tijdschrift is in handen van Albert Kuyle. Hij houdt
zich bezig met het verzamelen van de kopij, de correspondentie met de auteurs, het verzorgen
van de lay-out, het contact met de drukker, het verzorgen van de distributie, kortom met alles
wat bij de productie van een tijdschrift komt kijken.
Uit de woorden van Kuyle in een terugblik bij het vijfjarig bestaan van De Gemeenschap
blijkt dat ook Cornelis Vos, door zijn vrienden kortweg Vos of Foeks genoemd, en Lou
Lichtveld, die pas vanaf oktober 1925 zijn schrijverspseudoniem Albert Helman zal
gebruiken, al vroeg bij de voorbereiding van het tijdschrift betrokken zijn. 130 Vos, als
journalist verbonden aan de Utrechtsche Courant, vergadert vanaf de eerste bijeenkomsten in
het najaar van 1924 mee en Lichtveld maakt zijn opwachting in Utrecht de dag nadat het
prospectus verschenen is. Hij is muziekredacteur bij het kunstweekblad Opgang en wordt
door zijn hoofdredacteur Pieter van der Meer de Walcheren, die al in juli 1924 door Kuyle bij
de oprichting van het tijdschrift betrokken is, 131 in contact gebracht met de redactie. 132 Kuyle
beschrijft Lichtvelds entree in de eerder genoemde terugblik bij het eerste lustrum als volgt: 133
De dag nadat de drukwerklawine was uiteengestoven over wachtend Nederland, kwam
Lichtveld naar Utrecht. Hij was toen Helman nog niet. Hij kwam als de indiaan die
ver-af reeds de brand rook die diep in het dorre bosch begon. Hij was knappend, kort,
streng. Hij stond nieuwer en oorspronkelijker tegen veel dingen dan wij, die elkaar
reeds lang kenden. Toen hij terug ging naar Amsterdam hadden wij een van de eerste
werkelijke mede-werkers gekregen, die werken bleef tot vandaag.
De redactie wilde Lichtveld er graag bij hebben: hij was katholiek, intelligent, jong, had
verstand van moderne muziek en gaf de redactie door zijn Surinaamse achtergrond een
internationaal tintje. Vanaf november 1925 maken Vos en Lichtveld ook daadwerkelijk deel
uit van de redactie, die verder tot 1929, als Anton van Duinkerken erbij komt, ongewijzigd zal
blijven.
Bedrijfsvoering
De zakelijke opzet van De Gemeenschap is zeker in de beginfase nogal merkwaardig. Het
tijdschrift heeft namelijk in het eerste jaar geen uitgever: de productie en de exploitatie
worden door de redactie zelf uitgevoerd. 134 Het redactiesecretariaat is gehuisvest op
Lauwerecht 125, in de werkplaats van het biljartfabriekje van vader Kuitenbrouwer dat achter
het ouderlijk huis van de gebroeders Kuitenbrouwer gelegen was. De
abonnementenadministratie is uitbesteed aan de katholieke boekhandel, uitgeverij, annex
kunsthandel Van Rossum 135 in de Korte Minrebroederstraat, waar Kuyles vriend Piet van
Rossum werkt, en het tijdschrift wordt gedrukt op de drukkerij van Het Centrum, waar de
broer van Piet van Rossum, Theo, technisch directeur is. De firma Van Rossum is voor De
Gemeenschap in de beginjaren heel belangrijk geweest. Albert Kuyle was kind aan huis bij de
familie en samen met Piet van Rossum praatte hij bij diens vader de nodige financiële steun
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los voor de nieuwe onderneming. 136 Salarissen worden niet betaald, het is allemaal
vrijwilligerswerk, iets wat de redactieleden zich kunnen permitteren omdat ze allemaal een
baan als journalist, onderwijzer of architect hebben.
Helaas is over de bedrijfsvoering van tijdschrift en uitgeverij De Gemeenschap weinig tot
niets bekend. De financiële administratie is niet bewaard gebleven, er zijn geen balansen of
winst- en verliesrekeningen, geen begrotingen of jaarverslagen. Informatie over de zakelijke
opzet en de financiële positie blijft in dit boek dan ook beperkt tot enkele opmerkingen die
meestal gebaseerd zijn op de spaarzame gegevens die uit een arikel of een briefwisseling
gehaald konden worden.
Kuyle en Engelman vormen samen de motor van het nieuwe tijdschrift. Kuyle houdt zich als
redactiesecretaris en iets later ook als directeur van de uitgeverij vooral bezig met de zakelijke
leiding, de organisatie en de productie, inclusief de uiterlijke vormgeving van het blad, 137
terwijl Engelman, die drie jaar ouder is en wat intellectueler ingesteld, zich meer toelegt op
het samen met Kuyle aantrekken van de auteurs en de illustrators en op het formuleren van
het redactionele beleid.
Onder redactioneel beleid dient hier te worden verstaan de wijze waarop de redactie haar
doelstellingen wil verwezenlijken en haar uitgangspunten en opvattingen over
levensbeschouwing, maatschappij, literatuur en beeldende kunst wil vertalen in tekst en beeld
van het tijdschrift. Om een antwoord te geven op de vraag wat de redactie met haar tijdschrift
beoogde, zal ik eerst de doelstellingen van de redactie beschrijven aan de hand van het
prospectus van november 1924 en de verantwoordingen in het eerste en vierde nummer van
de eerste jaargang. Daarna zal ik ingaan op haar opvattingen over literatuur, beeldende kunst,
levensbeschouwing en maatschappij aan de hand van een samenvatting van de ideeën van
haar belangrijkste inspiratiebron: het Renouveau Catholique in Frankrijk. Vanaf hoofdstuk 2.5
ga ik in op de vraag hoe het redactionele beleid zich verder ontwikkelt in de loop der jaren.
2.3 Doelstellingen van de eerste redactie
Het prospectus
“Bij genoegzame inteekening zal op 1 januari 1925 te Utrecht beginnen te verschijnen De
Gemeenschap, maandschrift voor katholieke reconstructie.” Zo opent het prospectus dat in
november 1924 in een oplage van 10.000 exemplaren over het land verspreid wordt. 138
In de eerste alinea van het prospectus wordt de doelstelling van het tijdschrift aldus
geformuleerd: 139
De Gemeenschap beoogt bijeen te brengen de publicaties van hen, die in hun
geestelijken arbeid de verbreiding der Waarheid en het herstel der christelijke
samenleving nastreven. Het tijdschrift neemt daardoor stelling tegen de uitingen van
den geest, die zich niet voegen in het onverbreekbaar verband tusschen tijdelijk en
eeuwig leven.
Ruim tachtig jaar geleden was deze tekst als openingszin in een reclamefolder voor een breed
publiek waarschijnlijk nog gemakkelijk te begrijpen. Dat is nu minder het geval, omdat
taalgebruik en context inmiddels ingrijpend gewijzigd zijn. Met “de verbreiding der
Waarheid” wordt bedoeld de verbreiding van het goddelijke woord, zoals dat opgetekend staat
in de bijbel (“Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.”). “Het herstel der christelijke
samenleving” verwijst naar het verdwijnen van de christelijke waarden en normen als basis
voor het politieke en maatschappelijke handelen. 140 “De uitingen van den geest, die zich niet
voegen in het onverbreekbaar verband tusschen tijdelijk en eeuwig leven” refereert aan de met
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het christelijk geloof concurrerende ideologieën, het liberalisme en het socialisme, die niet
uitgaan van een leven na de dood.
Nadat de namen genoemd zijn van hen die hun medewerking aan het tijdschrift hebben
toegezegd 141, vervolgt het prospectus aldus:
De Gemeenschap zoekt […] hare medewerkers in die kringen van binnen- en
buitenland, waar de overtuiging zich openbaart, dat het herstel der samenleving als
eerste voorwaarde vraagt, de vrijmaking der zielen uit den twijfel aan de door God in
de schepping gewilde orde; waar wordt verlangd naar de erkenning van de hiërarchie
der waarden, de vervulling van de taak van den Staat en de maatschappelijke
verhouding tusschen de individuën, volgens de onveranderlijke christelijke normen;
waar de waan eener autonome schoonheid heeft plaats gemaakt voor de zekerheid, dat
het naaste doel der kunst niet onttrokken mag worden aan de eenheid van het leven in
zijn diepste werkelijkheid; waar zulke beginselen worden uitgedrukt in vormen, die
hun redelijkheid ontleenen aan de behoeften van den eigen tijd.
Het is opvallend dat het in de eerste omschrijving van de doelstelling van De Gemeenschap
vooral gaat om een levensbeschouwelijk en maatschappelijk programma en niet om een
redactioneel beleid waarin de artistieke ambities verwoord worden. De titel en de ondertitel
van het tijdschrift bevestigen dit beeld. Het enige wat over kunst gezegd wordt is dat “het
naaste doel der kunst niet onttrokken mag worden aan de eenheid van het leven”, waarmee
wat later de centrale doelstelling zal blijken, nl. ‘dienstbare schoonheid’, ietwat versluierd,
toch min of meer reeds verwoord is. Juist met deze ‘dienstbare schoonheid’ zal De
Gemeenschap zich gaan profileren ten opzichte van haar katholieke concurrent Roeping.
“De waan eener autonome schoonheid” is, naar ik aanneem, bedoeld als een sneer naar de
ondertitel van Roeping, maar uit de rest van de tekst is op geen enkele wijze sprake van
afzetten tegen andere tijdschriften of instituties. De redactie verzet zich tegen de autonomie
van de schoonheid en houdt een pleidooi voor een holistische opvatting over de relatie tussen
kunst en leven. Het prospectus refereert nauwelijks aan de doelgroep ‘jongeren’, terwijl De
Gemeenschap zich vrij snel daarna toch sterk als spreekbuis van de katholieke jongeren zal
afficheren.
Opmerkelijk is ook dat het woord ‘katholieke’ in het prospectus nauwelijks valt: er wordt
gesproken over “het herstel der christelijke samenleving” en over “christelijke normen”. Het
lijkt bijna alsof het ook om een protestants-christelijk tijdschrift zou kunnen gaan. Toch is dit
maar schijn. Het taalgebruik verraadt dat het toch om een katholiek blad gaat. “Verbreiding
der Waarheid” is zo’n typisch katholieke formulering. In protestants-christelijke kring zou
men dan eerder over “verbreiding der Heilige Schrift” spreken en waar “normen” staat
prefereren protestanten het begrip “beginselen”. 142
Dat de doelstelling vooral levensbeschouwelijk en politiek-maatschappelijk geformuleerd
wordt, zal, naar ik aanneem, ook bedoeld zijn om zich te onderscheiden van de belangrijkste
concurrent aan de niet-ideologisch gebonden zijde van het spectrum van culturele
tijdschriften, namelijk De Vrije Bladen. Dit onafhankelijke tijdschrift van de ‘vrije’ jongeren
dat een jaar eerder voor het eerst verschenen was, had ook een brede culturele profilering,
maar publiceerde, net als haar opvolger in de jaren dertig Forum, geen artikelen over
levensbeschouwing en politiek-maatschappelijke onderwerpen. Hetzelfde gold voor het
tijdschrift De Stijl, ‘maandblad voor de moderne beeldende vakken’, dat al in 1917 opgericht
was door Theo van Doesburg en eveneens een brede culturele profilering had (met vanaf de
vierde jaargang ook aandacht voor literatuur), maar niet levensbeschouwelijk of politiekmaatschappelijk. Daarin onderscheidde De Gemeenschap zich dus zowel van Roeping als van
De Stijl, De Vrije Bladen en later Forum.
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Dat De Gemeenschap ook een cultureel blad zal worden, kan de lezer van het reclameschrift
alleen afleiden uit de korte vermelding van de rubrieken die De Gemeenschap zal bevatten:
“artikelen over de meest verscheiden uitingen van het internationaal-herboren katholieke 143
idealisme; proza, verzen, dramatische bijdragen, letterkundige critieken, publicaties over
beeldende kunst en muziek.” Een omslag van steeds een andere beeldende kunstenaar wordt
reeds beloofd, maar houtsneden en illustraties in de tekst opnemen is nog slechts een
voorzichtig geformuleerd plan. Bij de namen van de medewerkers figureren buiten de
Limburgse schilders Henri Jonas en Joep Nicolas nog geen beeldende kunstenaars.
Het prospectus eindigt met de oproep het onderstaande biljet “nog heden” in te vullen en op te
sturen naar de firma Van Rossum, die zoals gezegd de eerste jaren alle administratieve zaken
voor De Gemeenschap afhandelde.
De verantwoording in het eerste nummer
In januari van het jaar 1925 komt in een oplage van 1000 exemplaren het eerste
(promotie)nummer van het tijdschrift De Gemeenschap uit met een houtsnede van Henri
Jonas op het omslag: een zegenende Christus tussen rokende fabrieksschoorstenen. 144
Daarmee is de trend meteen gezet: De Gemeenschap is geen ‘gewoon’ katholiek tijdschrift.
Het wil zich onderscheiden van het andere katholieke tijdschrift Roeping door schoonheid te
combineren met sociale dienstbaarheid. In de eerste omslagillustratie wordt die boodschap
meteen duidelijk gemaakt.
Tekstueel is het programma van de redactie veel minder duidelijk. De door Jan Engelman 145
namens de redactie geschreven ‘Verantwoording’ van vier pagina’s, waarmee het eerste
nummer opent, blinkt uit in vaagheid en pretentieus taalgebruik. 146 In de eerste alinea wordt
moeizaam uiteengezet dat de redactie zich uitspreekt tegen het individualisme en pleit voor
een harmonische gemeenschap:
In een tijd van oneindig-verscheiden levensbeginselen en eindeloos-verspreide
gezindheden; bij den klaarblijkelijken uitbloei van een phase van het Europeesche
beschavingsleven, die met ‘individualistisch’ algemeen, maar niet oneerlijk is
gekenschetst; over de tweespalt heen van droom en daad wil ‘De Gemeenschap’ uiting
geven aan de levensbeschouwing van de velen, die zich klaar bewust werden van de
noodzakelijkheid, om eeuwige en aardsche krachten te brengen in grootst-mogelijke
harmonie. Wij vragen daartoe de medewerking van alle menschen, die in hun
innerlijke gesteldheid wezenlijk dienstbaar zijn aan het welzijn der samenleving en
aan hun maatschappelijke houding dat karakter en die statie weten te geven, welke
voor de behoeften van onzen tijd het meest geschikt zijn. Priester, missionaris,
geleerde, staatsman, kunstenaar en arbeider: zij allen zullen ons helpen, waar zij in
zuivere verhouding staan tegenover de vragen van aardsch bestaan en eeuwige
toekomst. 147
De huidige samenleving is “in diep verval” en vertoont “een tragisch beeld van elkander
tegenstrevende levensbewegingen”, zo vervolgt Engelman. Alleen een dienstbare opstelling
van de wetenschap, de kunst en de techniek kan daarin een kentering brengen.
Het is de katholieke leer, die het zuiverst en ordelijkst de verhoudingen bepaalt, welke
ook in het aardsche leven dienen te bestaan. […] Wie zich in het nastreven van zulk
een orde baseert op de leer en de traditie der Katholieke Kerk moet de beste modus
vinden voor het aardsche leven, omdat alleen Zij kan wijzen op een bovennatuurlijke
herkomst en macht. […] Wij wenschen geen kunst te maken voor ons particulier
plezieren, wij willen goed en wijs worden in alle dingen, voor het nut der
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menschenmaatschappij, en wanneer de ingeschapen drang naar vergeestelijking nog in
de menschenziel woont zal daar vanzelf, spontaan als de bloem in de lente, een nieuwe
en stralende schoonheid verrijzen, die in het hart des volks woont. […] Nuttigheid
voor het bereiken der eeuwige bestemming, nuttigheid voor het aardsche leven der
gemeenschap: ziedaar ons program.
In tegenstelling tot het prospectus klinkt deze verantwoording zeer katholiek. Van een
kritische houding ten opzichte van de katholieke kerk en de Roomsch-Katholieke Staatspartij
is in deze verantwoording nog niets te vinden, wel van een onafhankelijke opstelling.
Opnieuw valt op dat het meer om een levensbeschouwelijk en maatschappelijk betoog gaat
dan om een redactioneel beleid met een literair of artistiek programma. Voor zover uit deze
eerste verantwoording al een literaire en artistieke opvatting te destilleren is, is het duidelijk
dat de redactie kiest voor de opvatting dat de belangrijkste functie van literatuur en kunst is
om nuttig te zijn, om te stichten en niet om te vermaken, of, om in termen van de jaren twintig
te spreken: de redactie kiest niet voor de vorm, maar voor de inhoud, niet voor de kunst, maar
voor het leven.
Opmerkelijk is ook de laatste zin van het colofon van het eerste nummer. De redactie vraagt
om een ruildienst met alle tijdschriften op het gebied der geesteswetenschappen (en dus niet
op het terrein van de literatuur en de kunst). Ook dit bevestigt de beoogde stevige oriëntatie
op de aspecten levensbeschouwing en maatschappij. Toch wordt uit de eerste jaargang van De
Gemeenschap meteen duidelijk dat het tijdschrift meer is dan een sociaal geïnspireerd
levensbeschouwelijk periodiek. Als je het blad inhoudelijk goed bekijkt, blijkt dat de
verantwoording de lezer toch enigszins op het verkeerde been zet. Het tijdschrift besteedt veel
meer aandacht aan literatuur en kunst dan op grond van de verantwoording aangenomen mag
worden, met andere woorden de poëticale doelstelling van de redactie verschilt van de
praktijk. In hoofdstuk 3 kom ik hier naar aanleiding van het kwantitatieve onderzoek van de
bladformule uitvoerig op terug.
Strijdknechten Gods
Het tijdschrift ontwikkelt zich niet alleen cultureler, maar ook strijdvaardiger dan op grond
van het prospectus en de verantwoording verwacht mocht worden. Het is vooral Albert Kuyle
die hiervoor verantwoordelijk is. Kuyle zit, zoals gezegd, officieel niet in de redactie, maar hij
heeft veel invloed op de inhoud en vormgeving van het blad. Hij heeft niet alleen de zakelijke
leiding, maar trekt ook medewerkers aan, schrijft zelf veel in het tijdschrift en zorgt ervoor dat
het blad opvalt door steeds wisselende omslagen, tekstillustraties, originele grafiek en allerlei
typografische experimenten.
In het aprilnummer van 1925 schrijft Albert Kuyle een toelichting op de verantwoording van
het eerste nummer, die als aparte bijlage los ingelegd wordt en die qua taalgebruik wat
helderder is dan wat we tot dat moment gewend zijn. Opnieuw wordt duidelijk dat De
Gemeenschap tegen het individualisme pleit en vóór de gemeenschapszin. Daarvoor moeten
eerst de belemmeringen in eigen kring weggenomen worden opdat de katholieken weer
worden “strijdknechten Gods, mannen waarin het persoonlijke zich dienend buigt voor de
gemeenschap. Wij kunnen en mogen dan ook niet lauw of tam zijn.”
Ook al zijn de ideeën van de redactie niet erg concreet uitgewerkt in een literair of politiek
programma, de sfeer en de mentaliteit zijn dat kennelijk wel, getuige de woorden van Albert
Helman in zijn herinneringen aan de Gemeenschap-periode:
[de denkbeelden van de redactieleden] waren nonconformistisch, anti-conventioneel
op artistiek gebied, en dat was mij voldoende. Ze wilden een frisse wind laten waaien
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door de muffe kerklucht die alle nieuwe ‘roomse kunst’ en dito kunstopvattingen
dreigde te verstikken. De naargeestige pastoriesfeer was hun onverdraaglijk. 148
Duidelijk is in ieder geval dat geloof en artistieke vrijheid moeten samengaan, kortom dat De
Gemeenschap katholiek én kunstzinnig wil zijn.
2.4 Opvattingen over levensbeschouwing, maatschappij en kunst
Renouveau Catholique
De redactie van De Gemeenschap ontleende haar opvattingen over levensbeschouwing,
maatschappij, literatuur en beeldende kunst met name aan de Franse cultuurfilosoof Jacques
Maritain. In 1905 kwam Maritain in Parijs in aanraking met de ideeën van Léon Bloy. Deze
Franse schrijver van romans, pamfletten en dagboeken, 36 jaar ouder dan Maritain, was
overgestapt van het socialisme naar het katholicisme. Hij pleitte voor een theocentrisch
ingerichte maatschappij, zette zich af tegen bijna alle moderne ontwikkelingen en
propageerde een terugkeer naar het gedachtegoed van de Middeleeuwen. Bloy was een
bijzonder sterke persoonlijkheid en in de ban van diens vurige geloofsbeleving gaat Maritain,
die protestants opgevoed was, samen met zijn vrouw, de Russisch-joodse emigrante Raïssa, in
1906 over tot het katholicisme. Hetzelfde gebeurt een paar jaar later met Pieter van der Meer
de Walcheren, 149 die in die jaren als journalist in Parijs verblijft en die bevriend is met
Jacques en Raïssa Maritain. Op 24 februari 1911 is Bloy peter bij diens doop in de St. Médard
in Parijs.
Léon Bloy en Jacques Maritain waren de leiders van het zogenaamde Renouveau Catholique
in Frankrijk. Deze moderne stroming binnen het internationale katholieke cultuurleven
bloeide vooral in Frankrijk met, naast Bloy en Maritain, vertegenwoordigers als Ernest Hello
en Paul Claudel. Na de dood van Bloy in 1917 breidt Maritain, die minder radicaal is en meer
openstaat voor andersdenkenden, zijn netwerk verder uit. Hij verhuist van Versailles naar de
Parijse voorstad Meudon waar zijn huis in de jaren twintig en dertig een intellectueel en
artistiek ontmoetingscentrum wordt. De componisten Igor Strawinsky en Arthur Lourié, de
schilders Georges Rouault, Gino Severini en Jean Cocteau (een dubbeltalent, want ook
auteur), en schrijvers als Henri Ghéon, Maurice Sachs, Julien Green, Pierre Reverdy, Max
Jacob, Stanislas Fumet, Henri Massis, Georges Bernanos en Pieter van der Meer de
Walcheren discussieerden met elkaar in zijn huis over de kunst en het leven. 150
Van der Meer formuleert de relevantie van het herleefde katholicisme in 1922 als volgt in De
Nieuwe Eeuw: 151
Juist omdat wij Katholiek zijn, zijn wij modern. (…)Wij zijn menschen van dezen tijd.
Wij zijn geen middeleeuwers. Wij staan gegroeid, met al de vezels van ons leven, van
onzen geest, van ons willen, in dezen tijd. Wij zijn menschen van de jaren na den
wereldoorlog, toen alle vastheid vernietigd werd. Wij hebben die oorlog meegeleefd
en het lijden in ons hart gegaard. Heel de pijn en de angsten van de hedendaagsche
menschheid, die zich krampend opwringt naar de eeuwige zekerheden, vinden een
diepe echo in ons hart, een luiden en smartelijken weerslag op het klankbord onzer
liefde. God liefhebben en de menschen. En dit niet als een litteraire houding, als een
kunsttheorie en een systeem, maar binnen-in den geest en in het hart door-leefd; het
moet geworden zijn de vitale macht van heel je wezen.
Want wij zijn geen ontredderden, die wanhopig zoeken en in den blinde rondtasten.
Wij zijn geen verscheurden,- al kennen wij, beter dan wie ook, de innerlijke
folteringen en de onmacht, de zonde en den angst voor de donkere afgronden onzer
ziel. Wij weten. Wij weten het blinkende licht en ons doel. (…) Het Katholicisme is
het eenige, dat temidden van de baloorige wanorde en de rottende schijnorde van deze
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tijd, wortelvast en volkomen gaaf, want eeuwig en bovennatuurlijk van geboorte en
openbaring, heerlijk rustig te bloeien staat.
Niets van het moderne leven is ons vreemd, noch de geestelijke onrust, noch het
machinisme. Alleen wij zien het niet op zichzelf, als doel in zich. Wij willen het
veroveren, dienstbaar maken, temmen en leiden naar zijn plaats in de wereldorde. Wij
willen het moderne leven omvormen en hernieuwen; wij zijn niet slechts modern,
maar ultramodern, zoals Maritain raak zegt.
De redactie van De Gemeenschap liet zich door Maritains gedachtegoed inspireren en door
bemiddeling van Pieter van der Meer de Walcheren slaagde Jan Engelman er zelfs in Jacques
Maritain zijn medewerking te laten toezeggen aan De Gemeenschap. Het is daarmee een
voorbeeld van de strategie van de redactie om de eigen literatuuropvatting door een andere, in
dit geval zelfs internationaal vooraanstaande auteur, te laten verwoorden. In de eerste twee
nummers van de eerste jaargang is van Maritain het artikel ‘Quelques réflections sur l’art
réligieux’ prominent aanwezig. In dit programmatisch geschreven en in twee delen
gepresenteerde essay reflecteert Maritain op de positie van de katholieke kunstenaar. Het is de
taak van de katholieke kunstenaar om enerzijds het volk bewust te maken van de schoonheid
van kunst en anderzijds moet hij de moderne kunst verheffen, bezielen en geleiden tot God. In
de kern wordt hiermee het begrip ‘dienstbare schoonheid’ meteen in het eerste nummer (in het
Frans!) geïntroduceerd. In het tweede deel van zijn artikel formuleert hij drie eisen waaraan
het religieuze kunstwerk moet voldoen: het moet ‘begrijpelijk’ (lisible) en ‘volkomen’ (finie)
zijn, ten tweede dient elke godsdienstige uitleg overbodig te zijn, het religieuze karakter moet
dus uit het kunstwerk zelf spreken, en ten derde moet het kunstwerk simpelweg ‘religieus’
zijn; de kunstenaar is daarbij niet gebonden aan regels, maar kan in vrijheid werken en zich
laten inspireren door het geestelijk leven van de heiligen (la vie spirituelle des Saints).
De Gemeenschap zet Maritain nog een paar keer in het centrum van de belangstelling. In
nummer 6 van de eerste jaargang is een portret van Maritain opgenomen, door Otto van Rees
in linoleum gesneden. 152 In nummer 8-9 van dezelfde jaargang staat een lang artikel van
Maritain over Léon Bloy. Uit Maritains boek Trois réformateurs: Luther, Rousseau et
Descartes (1925) geeft De Gemeenschap in 1927 een Nederlandse vertaling van Luther uit.
Albert Helman besteedt in zijn Gemeenschap-memoires uit 1978 slechts enkele regels aan
Maritain “door wie Engelman terecht nooit erg beïnvloed is” en die “weliswaar gelezen
[werd] maar in feite als ‘onbruikbaar’ ter zijde gelegd, hoewel niemand het ronduit durfde te
zeggen, bij gebrek aan een andere ‘filosoof’”. 153
In zijn artikel ‘De Gemeenschap en de goddelijke willekeur van de artiest’ uit hetzelfde jaar
schrijft hij: “Engelman [stond], evenmin als de overige redacteuren, onder invloed van
Maritain – die steeds genoemd, maar niet gelezen werd. Alleen Van Duinkerken las hem,
zonder enthousiasme.” 154
Helman onderschat naar mijn mening de invloed van Maritain op het gedachtegoed van De
Gemeenschap. Zijn standpunt contrasteert in ieder geval wel heel erg sterk met de ruimte en
de waardering die Maritain kreeg van de redactie. Zowel cultuurkritisch als poëticaal voer De
Gemeenschap vrijwel volledig op het kompas van Maritain. Het uitgangspunt ‘dienstbare
schoonheid’ kan rechtstreeks op zijn werk worden teruggevoerd. Maar liefst vijftig keer wordt
in het tijdschrift expliciet naar Maritain verwezen en ook impliciet wordt regelmatig aan zijn
werk gerefereerd, niet alleen door Jan Engelman, maar ook door andere medewerkers. 155
Art et Scolastique
Vooral het boek Art et Scolastique van Maritain heeft de opvattingen van de medewerkers van
De Gemeenschap over kunst en literatuur grotendeels bepaald. Als deze kunsttheoretische
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verhandeling in 1920 in Parijs verschijnt, zijn Engelman en Kuyle nog te jong om hiervan
kennis te nemen. Zij leren het werk kennen via de Nederlandse vertaling van pater Terburg
die een paar jaar later in verschillende vervolgafleveringen wordt gepubliceerd in het culturele
weekblad Opgang 156 en vooral Engelman is ervan onder de indruk. 157 In 1924 verschijnt deze
vertaling in boekvorm. 158 Volgens Maritain is de moderne cultuur verongelukt in de
loopgraven van Verdun en alleen een volledig herstel van de oude katholieke waarden en
normen kan voorkomen dat de wereld ten onder gaat. Hij ziet de Renaissance, de Reformatie,
de Verlichting, het Liberalisme en het Socialisme als een reeks van historische vergissingen
en streeft een reconstructie na van het middeleeuwse gemeenschaps- en geloofsleven. In deze
theorie worden ook de titel en de ondertitel van het tijdschrift verklaard: De Gemeenschap,
maandschrift voor katholieke reconstructie. 159 Deze ondertitel is eigenlijk de kortst mogelijke
samenvatting van het programma van De Gemeenschap en van de ideeën van Maritain.
Maritain maakt in zijn theorie een onderscheid tussen schoonheid en zedelijkheid. 160 Op deze
manier is hij in staat kunst en moraal als twee onderscheiden domeinen voor te stellen. In haar
eigen domein is de kunst volledig autonoom.
[Kunst] heeft een doel, regels en waarden, welke niet die van den mensch zijn, maar
die van het werk, dat voortgebracht moet worden. Dit werk beteekent voor de Kunst
alles; deze kent voor zich slechts ééne wet: de eischen en het goed-zijn van het
werk. 161
Ook al is de kunst in haar eigen domein dus vrij en alleen gebonden aan haar eigen regels en
waarden, toch is zij slechts relatief autonoom, omdat zij als geheel ondergeschikt is aan iets
hogers, namelijk aan de religie, aan het geloof in God. De kunstenaar staat als kunstenaar
buiten het domein van de zedelijkheid, maar als mens niet, zodat kunst nooit zijn hoogste doel
kan zijn. De kunstenaar is dus zowel vrij als gebonden, afhankelijk van het domein waarin hij
zich bevindt. Kunst en geloof mogen in de leer van Maritain niet gescheiden worden.
Maritain koos voor een offensieve aanpak en presenteerde zijn cultuurkritiek, die in wezen
regressief en anti-modern was (omdat zij niet wilde vernieuwen, maar wilde herstellen,
reconstrueren, teruggrijpend op het gedachtegoed van de middeleeuwen), als ultra-modern en
progressief. Ze was in zijn ogen het enige redmiddel tegen het failliet van het moderne
denken, dat alleen oorlog en zielloosheid tot gevolg had gehad. Dat maakte zijn theorie
aantrekkelijk voor (katholieke) jongeren zowel in Frankrijk als daarbuiten. Verschillende
kunstenaars, onder wie Jean Cocteau en Igor Strawinsky, bekeerden zich onder zijn invloed
tot het katholicisme. Dat gebeurde ook in Nederland: Pieter van der Meer de Walcheren, de
schilder Otto van Rees en de dichters Ab van Oosten, Chris de Graaff, Jan H. Eekhout, J.C.
van Schagen en Gabriël Smit, allen medewerkers van De Gemeenschap, zijn daarvan
voorbeelden. Via Pieter van der Meer de Walcheren, die een sleutelpositie innam in het
literaire veld in de jaren twintig 162 en die eerst als redacteur van De Nieuwe Eeuw en vanaf
1924 als redacteur van Opgang over de denkbeelden van Bloy en Maritain geschreven had,
maakten de katholieke jongeren in Nederland kennis met deze theorie. De redactie van De
Gemeenschap omarmde Maritains ideeën meteen. Ze gaven haar de mogelijkheid zich naar
twee kanten te profileren: in de richting van de vrijzinnige collega’s van De Vrije Bladen (en
later Forum) en De Stijl met de stelling dat kunst nooit helemaal onafhankelijk en autonoom
kan zijn, maar een hoger doel moet dienen, en ten opzichte van de geloofsgenoten door de
relatieve autonomie van de kunst te bepleiten met de stelling dat kunst binnen haar eigen
domein wel autonoom is en dus niet alleen godvruchtig moet zijn, maar ook esthetisch en
artistiek verantwoord.
Het legitimeerde de redactie ook uiterst kritisch te zijn op de Katholieke Kerk en de RK
Staatspartij. Veel katholieke jongeren, onder wie Jan Engelman en Albert Kuyle (en eind

61

jaren twintig ook Anton van Duinkerken) verfoeiden het pragmatische emancipatie-denken
van hun politieke en kerkelijke leiders, omdat ze alleen op macht uit waren en daardoor
geloof en spiritualiteit ondergeschikt maakten aan de groei en de organisatie van de kerk en de
partij. Na de overwinning in de schoolstrijd (1917) en de ruime verkiezingsvictorie in 1918
waren de katholieke leiders ervan overtuigd dat ze vast in het zadel zaten en alleen hun positie
behoefden te consolideren. De katholieke jongeren van De Gemeenschap verfoeiden deze
houding, die zij ‘arrivisme’ noemden, en die in hun ogen alleen leidde tot halfslachtigheid en
lafhartige compromissen. De Nolens-affaire in 1930 is hiervan een voorbeeld. 163 Zij misten
inspiratie en verweten hun kerkelijke en politieke leiders gebrek aan hart en vurigheid. 164
Op die kritische stellingname konden de katholieke jongeren moeilijk gecorrigeerd worden
door het episcopaat, omdat zij wel degelijk streden voor het ware geloof, zoals Kuyle nog
eens fijntjes in zijn toelichting van april 1925 geschreven had. Zij zaaiden geen geloofstwijfel
(dan zouden ze immers gemakkelijk aangepakt kunnen worden door de censor), maar
reageerden juist heel principieel en zuiver. En als zij binnen het domein van de kunst met
avant-gardistische vormen experimenteerden, dan beriepen zij zich met succes op de
autonomie van de kunst. De theorie van Maritain verenigde voor hen het katholicisme met de
wereld van kunst en literatuur en legitimeerde die koppeling in een religieus verantwoord
cultuurideaal. Dat maakte De Gemeenschap tot een zeer lastige luis in de pels van de
katholieke kerk en RK Staatspartij.
Modern of anti-modern?
De opvattingen van de redactie van De Gemeenschap zijn niet gemakkelijk in te delen in het
hedendaagse begrippenschema progressief/conservatief of links/rechts. Het hangt er maar
vanaf hoe je deze begrippen definieert en die definitie is vaak afhankelijk van de tijd waarin
ze gebruikt worden. Als Kapteijns in 1964 in relatie tot de De Gemeenschap spreekt over
“links-katholicisme” en Scholten in 1978 over “rechts-politieke sympathieën” van de redactie,
dan zegt dat misschien wel meer over de opvattingen van de beide auteurs in relatie tot de tijd
waarin ze dit opschreven, dan over De Gemeenschap. Daarom heeft het mijn voorkeur de
opvattingen van de redactie te duiden in het begrippenschema ‘modern’ en ‘anti-modern’
zoals dat in de jaren twintig zelf gebruikt werd. Maar dan nog is het lastig de opvattingen van
de redactie te karakteriseren, want ze waren tegelijkertijd modern en anti-modern. 165 Modern
was haar wens om de burgercultuur omver te werpen en een mentale omslag van de
samenleving te bewerkstelligen. Anti-modern was haar verlangen naar de middeleeuwse
idealen, naar een samenleving waarin het individu onder leiding van de kerk een harmonieus
leven leidt en zich dienstbaar opstelt tegenover God en de maatschappij. Een maatschappij
waarin werkgevers en werknemers samen eenzelfde economisch belang hebben en
gezamenlijk vorm geven aan het bedrijf, ieder vanuit eigen taak en verantwoordelijkheid. 166
Modern waren de ideeën over vormgeving. De medewerkers van De Gemeenschap geloofden
in moderne kunst, in moderne architectuur, in nieuwe media als film en fotografie en in
moderne reclamecampagnes om hun opvattingen aan de man te brengen. Ze waren vóór
authenticiteit en vóór diepgang, tégen de kitschcultuur van namaak en schone schijn. Tégen
lauwheid, lafheid en gezapigheid, juist in eigen katholieke kring, vóór actie, rechtvaardigheid
en sociale vernieuwing. Ze legden een kritische houding aan de dag tegenover de gevestigde
katholieke orde, zoals die zich manifesteerde in de katholieke kerk en in de RK Staatspartij.
Ze waren antiliberaal en antisocialistisch, antidemocratisch en antikapitalistisch. Ze geloofden
in een sterk leiderschap en in een op sociale gronden centraal geleide economie. Vandaar ook
dat Mussolini, die in 1922 in Italië aan de macht was gekomen, zich aanvankelijk in een
warme belangstelling mocht verheugen van de redacteuren van De Gemeenschap. 167 Pas
vanaf de tweede helft van de jaren dertig, toen onverdraagzaamheid en gebruik van geweld in
het fascisme de boventoon gingen voeren en ook in eigen gelederen de splitsing der geesten
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had plaatsgevonden, verzette de redactie van De Gemeenschap zich tegen de totalitaire
regimes in Duitsland, Italië en Spanje.
Juist dit dubbele, dit “ambivalente”, zoals Ruiter en Smulders het noemen, maakt het blad in
hun ogen tot een interessant modernistisch verschijnsel. 168
2.5 Redactionele verantwoordingen tot 1930
In het januarinummer van 1926 staat opnieuw een verantwoording, dit keer onder de titel ‘De
Stormbal’. De redactie schrijft geschrokken te zijn van de vele reacties op het woord
“gemeenschap”. De kern van het maar liefst vijf pagina’s tellende betoog komt hierop neer
dat de redactie, ook al heeft zij in haar eerste verantwoording gepleit vóór de gemeenschap en
tégen het individualisme, niet wil zeggen dat het individu altijd ondergeschikt is aan de
gemeenschap. In die zin is deze tweede verantwoording voor een deel een koerswijziging die
met de volgende zinnen eindigt:
Aan onze ‘Verantwoording’ van het vorig jaar hebben wij niets toe te geven, eerder
iets af te doen. Ook wíj hebben iets geleerd, in twaalf maanden: hebben wij ons van
den aanvang af gehoed voor luchtspiegelingen en romantische verlangens, ons op den
grond van innerlijke en uiterlijke realiteit geplaatst - de tijd, en voorbeelden elders,
leerden, dat de moeilijkheden en gevaren nog grooter waren dan wij hadden verwacht,
dat de ontplooide kracht van het individu nimmer mag worden opgeofferd aan een te
haastige, uiterlijke saamhoorigheid om het begin van een beginsel […], dat er bijna
niets bestaat dat wij critiekloos kunnen tegemoet treden en dat wij vooral de
voortdurende zelfcritiek niet mogen veronachtzamen. Kennende den ernst van onzen
taak mogen wij opnieuw een beroep doen op de “latente reserves”, die in ons volk,
bijzonder in het katholieke volksdeel, liggen verscholen. Áls er een jeugd is, nú zal ze
aantreden!
In deze koerswijziging manifesteert zich in wezen de latere breuk tussen Engelman en Kuyle
al. De formulering van deze tweede verantwoording moet zowel gezien de inhoudelijke
stellingname als gezien het taalgebruik en de stijl van Engelman zijn. 169 Engelman is degene
die het individu boven de gemeenschap stelt en moet, gezien zijn dominante positie in de
redactie, daarom voor deze koerswijziging verantwoordelijk geacht worden. Hij is in die
begintijd de belangrijkste woordvoerder van de redactie. Niet alleen omdat hij ouder,
belezener en intellectueler is dan Kuyle, maar ook omdat Kuyle op dat moment afwezig is en
de redactievergaderingen niet kan bijwonen. Eind november 1925 is deze samen met Albert
Helman aan een reis naar het zuiden begonnen en, hoewel hij zich vanuit Italië en NoordAfrika regelmatig via brieven met de inhoud van De Gemeenschap bemoeit (zie hoofdstuk
7.5), is hij toch acht maanden lang op te grote afstand om deze koerswijziging direct te
kunnen beïnvloeden.
Katholieke reconstructie
Vanaf het septembernummer van de tweede jaargang doet zich een tweede verschijningsvorm
van de koerswijziging voor: de ondertitel “Maandschrift voor katholieke reconstructie” wordt
vanaf die aflevering weggelaten. Kennelijk is hieraan enige discussie voorafgegaan, want
opvallend is dat de namen van Henk Kuitenbrouwer en Albert Helman eenmalig ontbreken in
de redactie van het augustusnummer. “Het zou teveel tijd en ruimte vragen als ik hier precies
alle motieven uiteen wilde zetten, welke tot het wegvallen van de ondertitel medewerkten”,
noteert Kuyle in zijn terugblik op vijf jaar De Gemeenschap in december 1929. Engelman
schrijft in zijn memoires dat hij het woord ‘reconstructie’ al na een jaar verwierp, maar een
inhoudelijke argumentatie daarvoor ontbreekt. 170 Helman komt er in zijn memoires wel op
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terug 171 en geeft in retrospectief een eigen interpretatie van het begrip reconstructie, die in
ieder geval niet verklaart waarom hij éénmalig in het colofon ontbreekt: “Wat de
‘reconstructie’ nu precies omvatte, dat maakte ieder voor zichzelf zo’n beetje uit. De oude
roomse rommel moest in elke geval wat door-elkaar geschud en waar gewenst opgeruimd
worden.”
Helaas is er niets meer over deze discussie in de zomer van 1926 te vinden: de notulen van de
redactievergaderingen zijn niet bewaard gebleven en in briefwisselingen of andere
documenten uit de tijd zelf wordt, voorzover mij bekend, niet over deze kwestie gerept. In de
desbetreffende nummers van augustus en september 1926 wordt in ieder geval niets gezegd
over het weglaten van de ondertitel en ook in de verantwoording van januari 1927 wordt er
niet op teruggekomen. Wel wordt de koerswijziging daar bevestigd en vertaald naar een
overeenkomstige literatuur- en kunstopvatting zoals we bij de analyse van de verantwoording
van 1927 zullen zien.
Plannen voor een nieuw tijdschrift en fusieperikelen
Of de kwestie van het schrappen van de ondertitel iets te maken heeft met het tijdschriftenplan
dat Jan Engelman tezelfdertijd aan het bespreken is met Gerard Bruning en Hendrik
Marsman, is niet bekend. Uit een brief van Gerard Bruning aan Marsman van 28 juni 1926 172
en uit een opstel dat Jan Engelman schreef over Gerard Bruning, blijkt dat er een dergelijk
plan bestond in de zomer van 1926:
Hij (=Gerard Bruning) voerde te Utrecht, met Marsman en met mij, langdurige
besprekingen over de stichting van een tijdschrift, dat wij drieën zouden redigeeren.
Marsman was toen reeds teleurgesteld door het gebrek aan élan en overtuiging, dat hij
in den kring van de Vrije Bladen waarnam, Bruning en ik stonden critisch tegenover
veel ‘goede bedoelingen’ in de jonge katholiek-letterkundige beweging en we
meenden de vitale elementen, katholiek of niet, samen te moeten brengen. 173
Het nieuwe tijdschrift zou de titel Maritain krijgen, opnieuw een bevestiging van het belang
van deze Franse auteur. “Programmatisch waren deze drie, die elkaar in Maritain vonden, het
al geheel met elkaar eens geworden; alleen had Bruning nog enige bezwaren tegen de
medewerking van Slauerhoff. Zakelijk sprong de onderneming evenwel af, bij gebrek aan een
uitgever”, schrijft Goedegebuure in zijn dissertatie over Marsman uit 1981. 174 Dat spoort niet
helemaal met de herinnering van Engelman die in zijn bijdrage aan het Geschenk 1933 noteert
dat “Albert Kuyle, toen hij van het plan hoorde, aanbood als uitgever op te treden. […] Voor
we het plan nader uit konden werken, kreeg Bruning zijn waarschuwing.” 175 Gerard Bruning
was ernstig ziek, hij leed aan kanker. Met de waarschuwing wordt bedoeld dat hij te horen
had gekregen dat hij zijn ziekte niet zou overleven. Door de verslechtering van zijn toestand
ging het plan niet door. Gerard Bruning overleed op 8 oktober van datzelfde jaar.
Goedegebuure vermeldt in zijn Marsmanbiografie uit 1999 nog dat Binnendijk, Ter Braak,
Den Doolaard en Kuyle later nog gemikt hebben op een fusie tussen De Vrije Bladen en De
Gemeenschap, iets waar Marsman zich fel tegen kantte. 176 Ook dit fusieplan is niet
doorgegaan.
In de secundaire literatuur over Roeping en De Gemeenschap lijkt het soms, zoals ook
Sanders 2002 vermeldt, alsof deze tijdschriften in hun behoefte zich ten opzichte van elkaar te
profileren elkaar alleen maar aan het bestrijden waren. 177 Voor een flink gedeelte is dit ook
zo, maar er zijn tegelijkertijd tegengestelde bewegingen, waaruit blijkt dat de realiteit minder
simpel is, dan op het eerste gezicht lijkt.
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Uit een niet precies gedateerde brief van Gerard Bruning aan Gerard Knuvelder van november
1925 blijkt dat Bruning, die aan beide tijdschriften meewerkte, maar niet in de redactie zat,
eind 1925 al informeel over een fusie tussen Roeping en De Gemeenschap gesproken heeft.
“Ik heb in Utrecht twee uur over een fusie geboomd, maar daar moeten ze niets van hebben.
Van Moller’s invloed in de redaktie zijn ze niet gediend en ze vinden, dat ze bij een fusie er
op achteruit gaan. Ze zijn zelfs niet te vinden voor een samenspreking der beide redakties
zonder eenige verbintenis. Je ziet dus: er hoeft voorlopig niet over gepraat te worden.” 178
Uit een brief van Hendrik Moller, hoofdredacteur van Roeping, aan Louis Kuitenbrouwer,
gedateerd 5 september 1926, 179 blijkt dat een jaar later ook officieel tussen Roeping en De
Gemeenschap een fusie overwogen is. Van de ene kant is dit opmerkelijk omdat beide
tijdschriften niet nalaten zich tegen elkaar af te zetten, van de andere kant is het ook weer niet
zo vreemd omdat beide tijdschriften in dezelfde zuil opereren, allebei de katholieke jongeren
representeren en daardoor gedeeltelijk dezelfde medewerkers en dezelfde doelgroep hebben.
De fusiebesprekingen lopen overigens stuk omdat de beide uitgevers, uitgeverij Gianotten uit
Tilburg en uitgeverij De Gemeenschap, niet tot overeenstemming kunnen komen:
Waarde Heer Kuitenbrouwer,
Verschillende malen hebben we de zaak besproken, maar wat ik wel gedacht had, is
ook gebeurd. De uitgever kan in ‘t belang van zijn zaak de uitgave niet opgeven en zo
vrees ik, dat er van de samenvoeging niets terecht komt.
Er zouden natuurlijk toch nog allerlei dingen nader bekeken moeten worden, om tot
overeenstemming te geraken, dat spreekt. Maar nu geen van beide uitgevers hun
contract kunnen loslaten, is de zaak blijkbaar niet te regelen.
Jammer dat ’t zo staat.
Met beste groeten,
Hendrik Moller
Uit de tijdschriftplannen en fusiebesprekingen blijkt in ieder geval dat er zowel ideologisch
als zakelijk onvrede en onzekerheid heerst in de gelederen van de elkaar enerzijds sterk
beconcurrerende, anderzijds elkaar opzoekende katholieke jongeren.
Hendrik Marsman
De redactie stelt in de loop van 1926 alles in het werk om Hendrik Marsman bij De
Gemeenschap te betrekken. Marsman heeft naam gemaakt als vitalistisch dichter met zijn
bundels Verzen en Penthesileia, had het jaar daarvoor nog leiding gegeven aan de tweede
jaargang van De Vrije Bladen en geldt op dat moment als een van de belangrijkste
woordvoerders van de jonge dichters. Kortom, hij heeft een sleutelpositie in het literaire veld
en het zou voor de strategische positie van De Gemeenschap een enorme versterking zijn als
hij in de redactie binnengehaald zou kunnen worden.
Ook Hendrik Marsman, Hennie voor zijn vrienden, kwam uit een middenstandsmilieu. 180
Maar daarmee houdt de overeenkomst met zijn katholieke vrienden wel op. Zijn vader is
boekhandelaar in Zeist, hij groeit op in een orthodox-protestants milieu en bezoekt de lagere
school van de Evangelische Broedergemeente, de Hernhutterschool aan het Broederplein in
Zeist. Na de hbs in Utrecht volgt Marsman een rechtenstudie, eerst in Leiden en na zijn
kandidaats in Utrecht, waar hij in juni 1928 de meestertitel behaalt. Ruim een half jaar later
gaat hij op een advocatenkantoor werken en vestigt hij zich in Utrecht.
Regelmatig is Marsman in die tijd te vinden op het redactiekantoor van De Gemeenschap op
de Oudegracht. Vooral met Jan Engelman, die hij in mei 1925 leert kennen, raakt hij bevriend.
Ondanks verwoede pogingen van Engelman, Bruning en Helman om hem daartoe over te
halen 181 is Marsman nooit katholiek geworden, maar hij voelde zich wel tot het katholicisme
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aangetrokken. Vooral voor de ideeën van ‘de katholieke reconstructie’ liep hij warm. Vanuit
politiek-maatschappelijk oogpunt was hij voorstander van een terugkeer naar de
middeleeuwse standenstaat onder leiding van de katholieke kerk. Daarin zag hij zijn droom
verwezenlijkt over ‘een bezield verband’, dat het leven zin en richting geeft en alle
maatschappelijke verschijnselen in een hiërarchische orde plaatst. 182 Behalve met Engelman,
met wie hij zijn hele leven bevriend zou blijven, ging hij in de tweede helft van de jaren
twintig ook veel om met andere medewerkers van De Gemeenschap zoals Albert Kuyle,
Anton van Duinkerken en Albert Helman. "Dat hij soms moeilijk, wat nukkig in de omgang
kon zijn, hinderde weinig, want hij werd door allen bewonderd, was even radicaal in zijn
prijzen als in zijn afkeuren, en kon weleens koketterend praten over christendom en Kerk",
schrijft Helman in zijn herinneringen aan de Gemeenschap-periode. 183
Ook Theun de Vries, die eind jaren twintig bevriend was met Marsman en door hem
geïnspireerd werd ("Marsman was in die jaren mijn lyrische held" 184), herinnert zich nog goed
hoe hij elke week ging koffiedrinken in de Oudwijkerlaan.
Marsman was niet de centrale figuur in de kring rond De Gemeenschap, maar hij hoorde
er wel bij. Hij had veel contacten, toch was hij geen mensenvriend. Als het persoonlijk
werd, hield hij afstand. Hij had iets aristocratisch en cultiveerde dat ook. Een bezielende
figuur was hij wel. Je onderging in zijn nabijheid een uitstraling van scheppende wil, ik
erkende in hem de meester. 185
Hij flirtte met het katholicisme, maar dat deed hij in die jaren ook met Mussolini - in
zalige onwetendheid omtrent de achtergronden - en ook met het communisme. We
waren allemaal twintigers en vooral artistiek en nog niet politiek geëngageerd. Wat de
groep bond, was dat we allemaal een hekel hadden aan de sociaal-democratie. Die
vonden we te gematigd, te oudbakken. Democratie was toen trouwens geen woord dat
vaak viel in onze gesprekken. 186
Dat flirten met Mussolini had te maken met de kracht die hij uitstraalde. Hij bood een
nieuw maatschappelijk perspectief. Om dezelfde reden was Marsman in het
communisme geïnteresseerd. Via de Filmliga leerde hij de nieuwste Sovjetfilms kennen.
Hij las de jongste Russische literatuur en maakte kennis met het constructivisme. Het
nieuwe, het krachtige trok hem aan. Maar hij was geen fascist, geen communist. Daar
was zijn interesse te vluchtig voor. Marsman was geen intellectueel, miste de geestelijke
bagage van een Ter Braak of Du Perron. Hij kon apodictische uitspraken doen, maar er
zat meestal niets onder. Je dacht altijd dat er meer was, een mysterie, maar dat viel
tegen. 187
Publicaties van Marsman in tijdschrift De Gemeenschap
Hendrik Marsman raakt behalve door zijn contacten met Jan Engelman ook via Gerard
Bruning betrokken bij De Gemeenschap. Marsman leert Gerard Bruning en zijn jongere broer
Henri kennen in het voorjaar van 1924. 188 In de lente van 1925 ontmoeten zij elkaar opnieuw
als Marsman een lezing houdt voor De Ploeg, een literaire kring van jonge, katholieke auteurs
uit Nijmegen en omgeving, waarvan de gebroeders Bruning de drijvende krachten zijn. Een
diepgaande relatie met Gerard Bruning ontstaat pas eind 1925, als deze reeds ernstig ziek is.
Ze onderhouden een intensieve briefwisseling, uit de inhoud waarvan blijkt dat Bruning een
belangrijke rol heeft gespeeld bij de ontwikkeling van de katholieke sympathieën bij
Marsman. De eerste gedichten die van Marsman in De Gemeenschap worden afgedrukt,
dragen er de sporen van. Zijn gedicht ‘De laatste nacht’ staat in de novemberaflevering van
1925, nog niet als een zelfstandige bijdrage, maar als onderdeel van een juichende recensie
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van Henk Kuitenbrouwer over Marsmans tweede dichtbundel Penthesileia. 189 Meteen de
maand erna wordt opnieuw een gedicht van Marsman gepubliceerd, ‘De Ondergang’, dit keer
een vers dat nog niet eerder in druk is verschenen. Vanaf dat moment is hij officieel
medewerker van De Gemeenschap, hetgeen nogal bijzonder is, want op hetzelfde moment is
hij ook nog redacteur van De Vrije Bladen. Dat laatste zou niet lang meer duren, want
Marsman voelt zich al enkele maanden niet erg gelukkig in de redactie van De Vrije Bladen.
Dat komt enerzijds doordat hij ontevreden is over de kwaliteit van de inhoud van het blad, een
kwestie waarover hij met zijn mederedacteur Roel Houwink niet tot een vergelijk kan komen,
anderzijds doordat zijn plan om politiek-maatschappelijk gerichte stukken op te nemen niet
gesteund wordt door de redactieraad. Per 1 januari 1926 verlaat hij de redactie van De Vrije
Bladen, waarvan hij overigens wel medewerker blijft.
In juni 1926 publiceert De Gemeenschap zijn gedicht ‘Les soldats de Dieu’, een vers dat
beïnvloed is door de doodstrijd waarin Gerard Bruning op dat moment verkeert. Marsman
vereenzelvigt zich in dit gedicht met de bekeerling en modernist Jean Cocteau, die een paar
jaar eerder een soortgelijke ervaring had, toen hij aan het ziekbed waakte van zijn
veelbelovende beschermeling Raymond Radiguet, die hem verzekerde dat hij binnen drie
dagen gehaald zou worden door de soldaten van God, een voorspelling die was
uitgekomen. 190
Op 8 oktober van hetzelfde jaar sterft zijn vriend Gerard Bruning, 28 jaar jong. Het
oktobernummer van De Gemeenschap opent met een ‘In Memoriam’ van Marsman:
Toen wij hoorden, maanden geleden, dat de dood hem gegrepen had, waren wij niet alleen
vol van droefheid, maar ook van een bitter en woedend verzet. Want wij konden in den
schrik van dat oogenblik zijn dood niet anders voorzien dan als de val van een man die
plotseling neerstort langs de lange, loodrechte steilte der kathedraal, op wier wallen hij
streed. Hij, de dapperste van ons allen.
Tussen juli 1927 en januari 1928 getuigt Jan Engelman van zijn bewondering voor Marsman
in een programmatisch geschreven opstel, dat verspreid over drie afleveringen van De
Gemeenschap geplaatst wordt onder de titel ‘De school des levens’. Engelman formuleert
kritiek op de volgorde van de gedichten in de bij uitgeverij De Gemeenschap verschenen
bundel Paradise regained, waarin het aardse titelgedicht de bundel afsluit en niet het
religieuze ‘Crucifix’. Niettemin is hij vol lof over Marsmans poëzie die zowel esthetisch als
ethisch aan zijn kwalitatieve maatstaven voldoet. “Zijn aesthetiek dient gelijkelijk het leven
en de kunst.” 191
In het augustus/septembernummer van 1928 komt Marsman in een interview met Albert
Kuyle terug op de kritiek van Engelman. Hij verdedigt de door hem gekozen volgorde omdat
deze zijn reële geestelijke ontwikkelingsgang laat zien. Hoe vurig zijn katholieke vrienden dit
ook wensen: “Het Paradijs wèrd niet gevonden….” 192
Per januari 1929 accepteert Marsman opnieuw het redacteurschap van De Vrije Bladen.
Kunst en leven
Hoewel de verantwoording aan het begin van de derde jaargang in januari 1927 slechts twee
pagina’s lang is, is zij inhoudelijk toch veel interessanter dan haar beide voorgangers. De
redactie snijdt het probleem van de verhouding tussen kunst en leven aan, een thema, dat de
jong-katholieken na aan het hart ligt, zoals we al bij de bespreking van Art et Scolastique van
Maritain gezien hebben. De redactie betoogt dat kunst en leven geen los van elkaar bestaande
entiteiten mogen zijn, maar juist elkaar moeten raken in het ene gemeenschappelijke doel. Een
op de juiste wijze formuleren van het doel gaat niet noodzakelijkerwijs samen met het
beantwoorden aan dat doel. Of in de plastische woorden van de redactie:
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Men kan alles omtrent Parijs weten, en al pratende daarover naar Stokholm wandelen.
Als men dit in ‘t oog houdt kan men ook begrijpen, waarom zooveel schijnbaar
“katholieke” kunst afkeuring verdient, en zooveel uitingen van niet-katholieken onze
waardeering vinden.
Daarom willen wij hier tegenover de meeningen van anderen omtrent die verhouding
van leven en kunst nadrukkelijk vaststellen, dat gezien de èènheid van einddoel (voor
ons samengevat in het ééne begrip: God) van het leven en van de kunst-daad (die voor
ons in zekeren zin over het leven héén grijpt, aere perennius) – het wel degelijk van
waarde is hoedanig het leven is dat tot uiting komt ín de kunstdaad. Niet in de
dichtheid der vitaliteit ligt dus de waarde, maar in de hoedanigheid daarvan; immers
dichtheid is geen waardenorm of de beantwoording aan een doel. Over dat gehalte
denke men intusschen niet te beperkt, want het ethische is in een kunstwerk niet
superieur aan het aesthetische, maar slechts primordiaal. Een kunstwerk moet dus èn
ethisch goed zijn (beantwoorden aan zijn doel) èn aesthetisch goed zijn (beantwoorden
aan zijn wezen).
Daar waar in de verantwoording van de eerste jaargang het esthetische aspect nog
ondergeschikt gemaakt werd aan het ethische (het individu ondergeschikt aan de
gemeenschap, de vorm ondergeschikt aan de inhoud, de kunst ondergeschikt aan het leven)
worden ze hier als meer gelijkwaardig gepresenteerd. De politiek-maatschappelijke
koerswijziging (individu is niet ondergeschikt aan gemeenschap) is nu ook vertaald naar een
literatuur- en kunstopvatting: het esthetische is niet ondergeschikt aan het ethische, een
kunstwerk moet aan beide eisen voldoen.
Reacties in De Gemeenschap op De Vrije Bladen, De Stijl en Roeping
Vanaf het eerste nummer van De Gemeenschap in januari 1925 wordt, meestal in de rubriek
‘Kroniek’, gepolemiseerd met andere tijdschriften. Men moet zich daarbij wel realiseren dat
deze polemiek in veel gevallen een spel is, een spel dat overigens niet altijd openlijk gespeeld
werd. Publieke bronnen en privé-correspondentie geven niet altijd dezelfde waarheid, net
zomin als bronnen uit de tijd zelf of memoires achteraf. Albert Helman geeft daarvan een
mooi voorbeeld in een terugblik op zijn relatie met Gerard Knuvelder:
Ofschoon er heel wat controversen bestonden tussen De Gemeenschap […] en de
Roeping-mensen, die wij als nogal makke schapen beschouwden, kon ik […] het
persoonlijk heel best vinden met Gerard. Zo best, dat ik ondanks mijn verbondenheid
met het Utrechtse ‘jongeren’tijdschrift stiekum meewerkte aan Roeping. Met
medeweten van Gerard natuurlijk, en steeds onder pseudoniem. 193
Vaak werken elkaar bekritiserende auteurs tegelijkertijd aan dezelfde bladen mee. Met
diegenen die in godsdienstig ofwel in politiek opzicht een andere keus maken (bijvoorbeeld
de medewerkers van het protestantse tijdschrift Opwaartsche Wegen 194 of later in de jaren
dertig met het socialistische blad Links Richten 195), wordt niet of nauwelijks gepolemiseerd.
Het zijn de tijdschriften die het dichtst bij De Gemeenschap staan - jong, modern, spiritueel,
met aandacht voor vormgeving - die de moeite van het bestrijden waard zijn. Dat zijn in de
tweede helft van de jaren twintig toch vooral het katholieke Roeping en de niet zuilgebonden
tijdschriften De Vrije Bladen en De Stijl.
Het centrale thema in de discussie in de eerste jaargang van De Gemeenschap is de eenheid
van vorm en inhoud. In de polemische bijdragen in de ‘Kroniek’ wordt voortdurend door de
redactieleden geageerd tegen de tijdschriften waarin de vorm centraal staat (De Vrije Bladen
en De Stijl) of voor de inhoud gekozen wordt in, vormtechnisch gezien, te vaak matige verzen
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(Roeping). Albert Kuyle formuleert het, overigens zonder de naam Roeping te noemen, maar
duidelijk met de bedoeling zich ertegen af te zetten, aldus in De Gemeenschap, in een bijlage
bij het aprilnummer van 1925: “Wij vechten tegen de schoonheid als zij doel is, maar we
zoeken naar een schoone vertolking van de gemeenschappelijke dienende gedachte.”
Niet alleen Marsman en De Vrije Bladen moeten het ontgelden, maar ook tegen Van
Doesburg en De Stijl wordt regelmatig gefulmineerd. Met name Engelman en Maas doen dat
in hun Gedachten over architectuur (in zeven afleveringen over de eerste jaargang verspreid),
waarin zij pleiten voor vernieuwing van de vormen in de architectuur en zich weliswaar
achter het constructivisme opstellen, maar steeds de bezielende gedachte achter het bouwwerk
en de geestelijke levenshouding van de architect centraal stellen. Het is opvallend dat zij het
werk van Van Doesburg meestal waarderend bespreken, maar wel kritisch ingaan op de
manier waarop hij er in De Stijl over schrijft. 196 Van Doesburg werkt vanuit de vormgeving
en het kleurgebruik naar een bezielde beleving van het kunstwerk, terwijl Engelman en Maas
de geest van het werk centraal stellen en daarbij een vorm kiezen die modern is en van alle
franje ontdaan. Met andere woorden: bij Maas en Engelman staat de vorm in dienst van de
inhoud en bij Van Doesburg is de vorm bepalend voor de inhoud, althans voor de beleving
ervan.
Jan Engelman stelt het samengaan van vorm en inhoud ook in zijn literaire recensies aan de
orde, bijvoorbeeld in de ‘Kroniek’ van juli 1925: “In het kunstwerk zijn inhoud en vorm,
innerlijk en uiterlijk, stem en uitspraak - zoo ge wilt – één en ondeelbaar.” Hij verzet zich
tegen vorm die geen inhoud heeft, maar het geldt ook andersom: “Men kan een heilige zijn en
zich toch zeer ongelukkig uitdrukken”, schrijft hij in dezelfde bijdrage.
In de ‘Kroniek’ van augustus/september 1925 bekritiseert Engelman het augustusnummer van
Roeping waarvan hij de poëzie, die inhoudelijk sterk bezield is, epigonisme noemt en weinig
waardering heeft voor de vorm, met name voor de ritmiek van sommige gedichten.
Gejuicht wordt er dan ook in de novemberaflevering van 1925 van De Gemeenschap waarin
Penthesileia, de tweede bundel van de niet-katholieke Marsman door Henk Kuitenbrouwer
zeer lovend wordt besproken en het gedicht ‘De laatste nacht’ zelfs in zijn geheel geciteerd
wordt. “Verzen, waarin elke regel klopt van leven en geen woord ’n dorre rank is. […] Verzen
van een geheimzinnige pracht, als refleksies van verbijsterende dromen.”
In dezelfde recensie wordt daarentegen de tweede bundel van de katholieke Henri Bruning
(op dat moment medewerker bij De Vrije Bladen!) De Tocht gekraakt: “… is er ’n te grote
overvloed van “strompelend proza”, dat met àlle aksenten en stoten, tóch geen poëzie werd.”
Op de volgende wijze worden de verzen waarin Bruning lyrisch spreekt over verdriet, armoe,
een koud en dood hart en “pijne’ en vluchten van mijn zwaar verlangen” afgedaan:
‘t Gaat er immers niet om, of Henri Bruning ’n durende, harde, verbitterde, strijd voert, en
of hij eindelik tot ’n diepe berusting komt, (hoevéél mensen doen dit niet?) ’t gaat er om,
of hij ons dit als poëzie geeft. Waarom anders verzenbundels? Dat hier wéér de nadruk op
de vorm gelegd wordt, zal begrijpelijk zijn. De goede bedoeling wordt altijd nog te veel
voor voldoende gehouden. We moeten te veel begeesterende aanprijzingen horen, in de
trant van: “dit werk is toch zo goed, wànt hij is ’n diep, ernstig, strijdend mens”.
Niemand wordt gespaard in de vorm/inhoud discussie, ook niet diegenen die eerder nog een
sterk talent genoemd werden en tot het eigen katholieke kamp behoren. De dichters van
Roeping worden met de maat die Gerard Bruning zelf in zijn Apostolaat formuleerde, 197
gemeten en door de Gemeenschap-redactie te licht bevonden. En dat alles binnen een paar
maanden!
Wijzigingen in de organisatie
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In het mei-juni nummer van 1927 wordt meegedeeld dat Albert Kuyle het redactiesecretariaat
niet langer kan waarnemen “omdat de zorg voor de boekwerken die de Uitgeverij “De
Gemeenschap” doet verschijnen vele bezigheden met zich meebrengt.” Helman suggereert
later dat secretariaat en administratie “in een vrij chaotische toestand” waren geraakt. “Zaken
betreffende het tijdschrift raakten verward met die van de uitgeverij, waar Kuyle zich
‘alleenheerser’ voelde, weinig bereid om anderen opening van zaken te geven, of de
voordelen, waarop zij recht meenden te hebben.” 198 De redactie besluit dat Engelman zijn
taak overneemt voor de rest van die jaargang. Met ingang van januari 1928 wordt Lou
Lichtveld redactiesecretaris van het tijdschrift en Albert Kuyle wordt onder zijn eigen naam
L.M.A. Kuitenbrouwer officieel directeur van de uitgeverij, wat hij overigens in de praktijk
vanaf de oprichting al was. Het is ook in deze periode dat het redactiekantoor van het
Lauwerecht 125 verhuist naar de ruimer bemeten eerste verdieping van het grote
grachtenpand Oudegracht 55. In 1929 neemt Kuyle “om technische redenen”, die niet nader
toegelicht worden, het redactiesecretariaat weer van Lichtveld over. 199
Nieuwe fusieplannen
Opnieuw zijn er ideeën over een fusie, dit keer van Menno ter Braak, en wel tussen De Vrije
Bladen en De Gemeenschap. Albert Kuyle heeft er een hard hoofd in en schrijft in een brief
op Gemeenschap-papier op 15 november 1927 aan Menno ter Braak:
Amice,
Je brief betreffende Nu en De Vrije Bladen en De Gemeenschap met zeer veel
interesse gelezen. Wat die voorstellen van jou betreft… je weet natuurlijk evengoed
als ik dat zoon samensmelting, alle zakelijke moeilijkheden een oogenblikje
daargelaten, niet zeer erg makkelijk zou zijn. Ik vrees dat daar heel serieus over zou
gepraat moeten worden en dat er alleen waarborg voor het wegblijven van
verschrikkelijke keet zou te vinden zijn in een op alle gebeurlijkheden berekend
contract. Ik zal echter met enorm veel belangstelling het vervolg van je
werkzaamheden in deze richting vernemen.[…] 200
De redacties van De Gemeenschap en De Vrije Bladen werkten half november gezamenlijk
aan de uitgave van een brochure die gericht was tegen het socialistische tijdschrift Nu, een
samenwerking die in januari 1928 leidde tot de zogenaamde aNti-schUnd-brochure. 201
Hoewel de samenwerking op dit punt is geslaagd, is het van een fusie tussen beide bladen
nooit gekomen. De briefwisseling tussen Kuyle en Ter Braak, die op dat moment ook met
Kuyle als uitgever in onderhandeling is over de uitgave van zijn filmessays in het fonds van
De Gemeenschap, laat echter wel zien dat een zeer verschillende positionering qua
levensbeschouwelijke richting en qua literatuur- en kunstopvatting een samenwerking en zelfs
een fusie niet in de weg hoefde te staan in de jaren twintig. Het lijkt erop dat enig
opportunisme hieraan niet vreemd is.
Verantwoording 1928
De spanning tussen de genoemde polariteiten (vorm-inhoud, kunst-leven, esthetiek-ethiek)
houdt de redactie voortdurend bezig. Ook in de slechts veertig regels tellende verantwoording
van 1928 herhaalt de redactie nog maar eens waar ze voor staat:
Voor ons komen - dit zij nogmaals gezegd – niet de artistieke idealen in de eerste
plaats, maar de Katholieke. Doch daar de kunstenaar zijn katholieke beleving in het
kunstwerk uit, of liever nog zijn kunstwerk als vanzelf uit zijn Katholieke beleving
voortkomt, trachten wij ons te uiten door middel van het kunstwerk, van het eigen
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handwerk, en niet door het schrijven van predicaties en tractaten, waarvoor wij niet
geroepen zijn.
Tenslotte gelooven wij, dat het doel van een kunstenaar of van een tijdschrift niet moet
zijn de gevoelens en opinies van de massa weer te geven, noch haar te stijven in het
verkeerde, omdat het grootste gemeene deel der menschheid dit voetstoots accepteert,
maar liever te behooren tot het kleine getal van hen, die hun idealen zóó hoog stellen,
dat deze mogelijk wel onverwezenlijkt blijven, maar ten minste beantwoorden aan de
plicht welke aan allen gesteld is: te streven naar volmaaktheid. Altijd en in alles.
Het is opvallend dat de drie eisen die Maritain in zijn artikel in De Gemeenschap van februari
1925 aan het kunstwerk stelde, in dit citaat van drie jaar later nog precies terug te vinden zijn:
het kunstwerk moet volmaakt (1) zijn, voor zichzelf spreken (2) en religieus zijn (3). Die visie
van de redactie blijft onveranderd. Het is derhalve niet overdreven te stellen dat de kunst- en
literatuuropvattingen van de redactie van De Gemeenschap in de periode 1925-1930
grotendeels door Jacques Maritain bepaald zijn.
Een nieuw redactielid
In januari 1929 verschijnt voor het eerst geen verantwoording en dit is op zijn zachtst gezegd
opmerkelijk omdat de redactie, die vanaf november 1925 ongewijzigd was gebleven, voor het
eerst weer versterkt wordt met een nieuw redactielid: Anton van Duinkerken. Bovendien keert
Albert Kuyle na een afwezigheid van anderhalf jaar terug als redactiesecretaris en verschijnt
in deze jaargang voor het eerst de polemische rubriek ‘Hagel’. Al met al een aantal
wijzigingen dat een verantwoording gerechtvaardigd zou hebben.
Helman suggereert in zijn memoires dat de komst van Van Duinkerken er zelfs de oorzaak
van zou zijn dat de verantwoording voor het eerst ontbrak: “Zijn stem woog zwaar. Ook dit
droeg in hoge mate ertoe bij dat over een ‘Verantwoording’ of programma voor de vijfde
jaargang (1929) geen eensgezindheid bereikt kon worden bij de in feite tot zeven man
aangegroeide leiding van het tijdschrift.” 202
De komst van Anton van Duinkerken gold als een enorme versterking van de strategische
positie van de redactie van De Gemeenschap. Daarbij speelden verschillende factoren een rol.
De belangrijkste daarvan vormen het feit dat Van Duinkerken losgeweekt werd uit de
gelederen van de grootste concurrent Roeping, ten tweede de intellectuele capaciteiten die hij
met zich meebracht en ten derde het netwerk dat hij vertegenwoordigde, waarbij zijn
Brabantse relaties en zijn redacteurschap van de kunstredactie van het katholieke dagblad De
Tijd vanaf november 1929 voor de meeste nieuwe contacten zorgden, mede omdat hij vanaf
dat moment in Amsterdam woonde, een plaats waar de voornamelijk uit Utrechters bestaande
redactie alleen nog via Helman vertegenwoordigd was.
Net als alle redactieleden van De Gemeenschap was ook Van Duinkerken – een
schrijverspseudoniem, zijn eigen naam was Willem Asselbergs – een zoon van een
middenstander, in dit geval een bierbrouwer uit Bergen op Zoom. 203 In tegenstelling tot de
andere redactieleden had Van Duinkerken als priesterstudent op het kleinseminarie in
Ginneken en op het grootseminarie in Hoeven een uitgebreide scholing genoten, zodat hij het
intellectuele niveau van de redactie op een hoger peil bracht, iets wat in de jaargang 1929 in
een aantal beschouwingen van zijn hand al meteen merkbaar is. Niet onwaarschijnlijk is dat
dit een strategische keuze was van de redactie. De belangrijkste redacteuren van de grootste
concurrenten Roeping (Knuvelder, Molenaar) en De Vrije Bladen (Marsman, Binnendijk,
Kelk) hadden allemaal gestudeerd. Dat gold niet voor Engelman en Kuyle zoals we in de
eerste paragraaf van dit hoofdstuk gezien hebben.
Toen in 1923 Van Duinkerkens eerste in een humanitair-expressionistische stijl geschreven
gedichten in Roeping geplaatst waren, kreeg hij al gauw problemen met zijn superieuren die
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niet gediend waren van zijn vrijmoedige verzen. In februari 1925 wordt hem door de president
van het seminarie op last van het bisdom zelfs een schrijfverbod opgelegd en moet hij een
keuze maken voor het priesterschap of voor de literatuur. Nadat hij in oktober 1926 besloten
heeft het seminarie te verlaten, wordt hij door zijn literaire vrienden, onder wie Gerard
Knuvelder, goed opgevangen. Hij wordt gevraagd voor de redactie van Roeping en in
augustus 1927 wordt hij ook medewerker van het katholieke dagblad De Tijd , waarvoor hij
tweewekelijks literaire recensies schrijft, voornamelijk over Franse literatuur. In hetzelfde jaar
verschijnt zijn eerste gedichtenbundel Onder Gods ogen bij uitgeverij Stols in Maastricht.
Vanaf april 1927 publiceert hij ook af en toe gedichten in De Gemeenschap en probeert Jan
Engelman hem over te halen van Roeping over te stappen naar de redactie van De
Gemeenschap. In het daaropvolgende jaar voeren ze gesprekken en wisselen brieven, waarin
zij veelvuldig polemiseren over beide bladen. Engelman vindt dat Roeping nog te veel
concessies doet aan de esthetische kwaliteit van de bijdragen. Tegen deze achtergrond moet
ook zijn kritische bespreking van Onder Gods ogen gelezen worden, een nogal opmerkelijke
recensie 204, gezien hun vriendschappelijke relatie en het feit dat van Van Duinkerken twee
gedichten uit deze bundel in De Gemeenschap waren voorgepubliceerd. Engelman vindt dat
het eerste criterium artisticiteit moet zijn en niet of het wel een goed katholiek vers is. Hij
vindt Roeping bovendien te braaf, te provinciaal. Van Duinkerken verdedigt ‘zijn’ blad, dat
zijn eerste gedichten publiceerde en hem het literaire podium verschafte waarnaar hij toen zo
snakte. Overigens lijkt deze polemiek meer op een regionaal bepaalde, speelse concurrentie
gebaseerd (Utrecht versus Brabant) dan op een diepgaande principiële tegenstelling.
Engelman publiceert immers ook in Roeping en Van Duinkerken in De Gemeenschap.
Hetzelfde geldt voor andere medewerkers als Bernard Verhoeven, Willem ten Berge en
Gerard Wijdeveld, die in beide tijdschriften publiceren.
De relatie tussen De Gemeenschap en haar belangrijkste concurrent Roeping is in de eerste
periode 1925-1930 bijzonder gecompliceerd. Steeds opnieuw komen we voorbeelden tegen
van het ambivalente karakter van de verhouding tussen beide katholieke tijdschriften,
voorbeelden waarin tegelijkertijd sprake is van concurrentie en fusieplannen, van polemiek en
vriendschappelijke relaties, van afzetten tegen en samenwerken met.
De Gemeenschap is breder van opzet dan Roeping, niet alleen literair en cultureel, maar ook
politiek en maatschappelijk. Het tijdschrift stelt zich ook open voor andersdenkenden. Van
Duinkerken leest en bewondert de verzen van Marsman en Slauerhoff. Deze open, brede
opstelling trekt hem enorm aan. In de loop van 1928 vertrekt hij na meningsverschillen met
hoofdredacteur Knuvelder uit de redactie van Roeping, waaraan hij overigens als medewerker
verbonden blijft. In het najaar van 1928 neemt hij een besluit. Op een zaterdag moet hij in
Utrecht zijn en blijft hij logeren bij Jan Engelman. In zijn Brabantse herinneringen noteert
hij: 205
Wij gingen de volgende ochtend samen naar de augustijnenkerk op de Oude Gracht,
waar ik naast Cornelis Vos kwam te zitten. Na de gezongen mis ontmoetten de
utrechtse jongeren iedere zondag elkaar in het café van het Jaarbeursgebouw. Vos
dronk er zijn amer picon, Engelmans vrouw kwam ons afhalen, doch bleef eten. Kuyle
parodieerde mijn brabanderschap op zijn geestigst. Ik vertrouwde mijn gezelschap toe,
dat ik verliefd was. Wij namen op dit heugelijke feit een versnapering. Toen ik naar de
trein ging, was beklonken, dat ik met ingang van januari 1929 redacteur zou zijn van
De Gemeenschap.
Wederom fusieplannen
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Er zijn veel voorbeelden te halen uit de kolommen van zowel De Gemeenschap als van
Roeping waarin de redacties van beide tijdschriften zich tegen elkaar afzetten. Sanders 2002
laat dit zien zoals ik al eerder opgemerkt heb. 206 Wat hij niet laat zien, is dat er tegelijkertijd
voorbeelden zijn waarin de redacties van beide tijdschriften de samenwerking met elkaar
zoeken. We zagen het in 1926 en we zien het opnieuw drie jaar later.
Blijkens een in het Gemeenschap-archief van het Letterkundig Museum in Den Haag
aanwezig ongedateerd document met de titel “Ontwerp van een fusieplan tussen de
tijdschriften Roeping en De Gemeenschap”, zijn er, vermoedelijk in de loop van 1929,
opnieuw plannen geweest om vergaand samen te werken. Het betreft drie getypte A-4
velletjes met een programma van 25 punten die tot nu toe in de literatuur over De
Gemeenschap nog nauwelijks beschreven zijn. 207
Punt één van het programma luidt dat het gaat om een nieuw tijdschrift met een nieuwe naam,
de oude bladen houden op te bestaan. Uit de andere punten blijkt dat het zal gaan om een
tijdschrift “sociaal, godsdienstig, artistiek en wetenschappelijk van aard”, een katholiek
tijdschrift, dus “dientengevolge” met bisschoppelijke censor. Het nieuwe tijdschrift zal
“categorisch op Groot-Nederlandsch standpunt” staan. De uitgave gaat over in handen van de
“Vennootschap onder firma De Gemeenschap, uitgevers te Utrecht”. Hendrik Moller (die, zo
valt hier uit op te maken, met eigen geld in Roeping participeerde) en uitgeverij Gianotten
worden schadeloos gesteld. Knuvelder en Kuyle worden de redactiesecretarissen. Over een
voorzitter van de redactie wordt niet gerept.
Het document is ongedateerd, maar op basis van de inhoud ervan en de historische context
dateer ik het op 1929. 208 In punt 17 van het programma wordt namelijk voorgesteld dat
namens Roeping in de redactie Gerard Knuvelder en pater M. Molenaar zullen plaatsnemen,
van de zijde van De Gemeenschap wordt voorgesteld Jan Engelman, Anton van Duinkerken,
Henk Kuitenbrouwer, Albert Kuyle en Lou Lichtveld te benoemen. Het feit dat Van
Duinkerken genoemd wordt vanuit De Gemeenschap betekent dat het fusieontwerp niet van
vóór 1929 kan zijn, en de aanwezigheid van Jan Engelman geeft als laatst mogelijke datum
december 1930 aan. Om verschillende redenen denk ik dat de besprekingen die tot dit
document geleid hebben, in de loop van 1929 gedateerd moeten worden. In 1928 had Gerard
Knuvelder het hoofdredacteurschap van Roeping overgenomen van Hendrik Moller. Daarmee
werd de weg vrijgemaakt voor een wat radicalere koers, waardoor de profilering van beide
bladen dichterbij elkaar zou komen liggen. Roeping zou nog meer dan in de tijd van de oudere
Moller een blad van de jong-katholieken worden. De strategische positie van een nieuw
tijdschrift van de katholieke jongeren ten opzichte van de concurrerende literaire en culturele
bladen zou bij een samengaan van beide bladen flink versterkt worden. Ook al hadden
Knuvelder en Van Duinkerken een jaar eerder wat meningsverschillen gehad, Knuvelder was
toch ‘on speaking terms’ gebleven met Van Duinkerken. Diens overstap van Roeping naar De
Gemeenschap, die hij zeer betreurd had, maakte samenwerking ineens een stuk
gemakkelijker. In 1929 waren er, zoals we in hoofdstuk 7 nog uitvoerig zullen tegenkomen,
allerlei financiële problemen bij De Gemeenschap, een gegeven dat fusie ook om die reden
aantrekkelijk maakte omdat het aantal abonnees fors zou toenemen bij samenvoeging van
twee bestanden. Ook de inhoud van beide tijdschriften doet vermoeden dat de
fusiebesprekingen in 1929 plaatsgevonden hebben en niet in 1930. Begin dertig staan er in
Roeping immers flinke tirades van de Nijmeegse medewerkers Henri Bruning en Ernest
Michel tegen de “gearriveerde” schrijvers Kuyle, Helman en Engelman, van wie betwijfeld
wordt of zij wel echt katholiek zijn. En ook Knuvelder uit zich op 11 maart 1930 in
soortgelijke bewoordingen in het katholieke dagblad De Morgen in zijn bespreking van het
nieuwe tijdschrift De paal, waarvan hij de oprichting ziet als een reactie “tegen het proces van
verburgerlijking, van arrivisme dat zich in de kring van De Gemeenschap aan ‘t voltrekken
is.” 209 Even later wordt de eenheid in het katholieke kamp door de Nolens-affaire ernstig
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verder verstoord waardoor er voor fusieplannen geen tijd en waarschijnlijk ook geen behoefte
meer is. Vrijwel zeker zijn al deze gebeurtenissen er de oorzaak van geweest dat de fusie
uiteindelijk niet doorgegaan is. Officieel is die reden niet bekend. De notulen van de
redactievergaderingen zijn verloren gegaan, in correspondentie wordt er voor zover mij
bekend niet op ingegaan, de memoires van betrokkenen als Knuvelder, Engelman, Van
Duinkerken en Helman zwijgen er in alle talen over en ook in de secundaire
wetenschappelijke literatuur over De Gemeenschap ben ik er niets over tegengekomen.
Eerste lustrum
Op 18 januari 1930 viert De Gemeenschap haar eerste lustrum. Het feest wordt op grootse
wijze gevierd met een diner voor genodigden in het restaurant van Hotel des Pays Bas aan het
St. Janskerkhof te Utrecht. Niet alleen bestuursleden, redactieleden en de belangrijkste
medewerkers zijn aanwezig, maar ook een aantal relevante personen uit het politiekmaatschappelijke netwerk zoals Paul Brand, uitgever te Hilversum, Clemens Meuleman,
directeur van het St. Bernulphushuis in Amsterdam en belangrijke opdrachtgever voor de
vervaardiging van moderne kerkelijke kunst, en de Amsterdamse politici en latere senatoren
Piet Witteman en Gijsbert Kropman. Ook Menno ter Braak en Dick Binnendijk maken
“namens de redactie van De Vrije Bladen” hun opwachting om de jubilaris te feliciteren en te
wijzen op “de goede samenwerking tusschen beide tijdschriften”. 210 Rond dit jubileum
worden ook enkele tentoonstellingen en lezingen georganiseerd o.a. in Nijmegen, Utrecht en
Maastricht. 211
In het lustrumjaar 1929 had de redactie bovendien de ‘Dom-prijs voor Poëzie’ ingesteld met
als jury de dichters Bloem, Marsman en Gijsen. 212 Het geldbedrag, 250 gulden, was
bijeengebracht door een Erecomité ter gelegenheid van het eerste lustrum, onder leiding van
dr. J.P. Fockema Andreae, burgemeester van Utrecht, en vele andere notabelen, onder wie de
strafrechtgeleerde en tevens voorzitter van stichting De Gemeenschap prof. dr. Willem
Pompe, de verzamelaar en mecenas Radermacher Schorer, de kunstenaar Leo Brom, de
priester J.H. Meijer, de hoofdredacteur van het Utrechts Dagblad P.H. Ritter, architect en
redactielid Willem Maas, allen uit Utrecht, de taalkundige prof. dr. Th. Baader uit Nijmegen,
uitgever Paul Brand uit Hilversum, meesterdrukker Charles Nypels uit Maastricht, de
fotograaf Paul Huf, de politici Gijsbert Kropman en Piet Witteman, de schrijver Willem
Nieuwenhuis en Clemens Meuleman, allen uit Amsterdam. 213 De namenlijst is interessant
omdat hij inzicht geeft in het netwerk van de redactie van De Gemeenschap. Dit zijn de
mensen waarvan de redactie meent dat de namen geld voor de Dom-prijs kunnen genereren.
Wat dan opvalt, is dat de meeste leden uit Utrecht en Amsterdam komen, een enkeling uit
andere steden, waarbij Brabant ontbreekt. Het zijn vooral wetenschappers, politici en
kunstenaars, het aantal vertegenwoordigers van het bedrijfsleven is klein en het aantal
kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders blijft beperkt tot één, kapelaan Meijer, censor van De
Gemeenschap op dat moment.
De eerste keer ging de Dom-prijs naar Anthonie Donker voor zijn bundel Kruistochten en in
1930 kreeg Theun de Vries de prijs van de jury, waarin Gijsen vervangen was door Van
Duinkerken, voor Westersche nachten. De prijs werd beide keren door een niet-katholieke
dichter in de wacht gesleept. 214 De instelling en uitreiking van de Dom-prijs droeg daarmee
bij aan de profilering als open katholiek tijdschrift. Beide bekroonde bundels werden door
uitgeverij De Gemeenschap gepubliceerd.
Uitgever Kuyle kondigde per advertentie aan dat de tijdschriftjaargang van 1930 zou zijn:
“Veranderlijk als het weer, glimlachend als een lentemorgen, sarcastisch als een ijsvogel,
scherp als een gillette, eerlijk als het kerkportaal en onbevangen als een straatjongen.” Het
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aantal abonnees liep op naar 1500. De Gemeenschap ging ogenschijnlijk onbezorgd en vol
zelfvertrouwen haar nieuwe jaargang in! 215

Individu en gemeenschap
In de verantwoording bij de nieuwe jaargang van 1930 komt de redactie terug op het thema
van de verhouding tussen individu en gemeenschap, zoals dat ook in januari 1926 al
besproken was. Opnieuw erkent zij dat de gemeenschapsidee minder vruchtbaar bleek te zijn
dan de aanvankelijke schijn wel deed geloven. Inmiddels was de redactie er wel achter dat de
gemeenschapsgedachte alleen dan van daadwerkelijke invloed op het geestelijk leven kon
zijn, “wanneer zij vormend inwerkt op het leven van ieder individu”. De redactie is ervan
overtuigd dat de geloofs- en zedenleer van de rooms-katholieke kerk hiertoe de weg openstelt,
maar gelooft niet dat deze strijd haar enige roeping is. De katholieke overtuiging kán een
inspiratiebron zijn tot kunst, maar zij moet dat niet per se zijn.
Kwalijk kunnen wij dan ook deelen de opvatting van hen, die het heil der
Nederlandsche dichtkunst geheel afhankelijk stellen van de mate der religieuze
getourmenteerdheid bij de dichters. […] In de letterkundige kritiek van ons tijdschrift
laten wij ons door deze inzichten leiden. Kunst beoordeelend, zullen wij ons
onthouden van een misplaatste levenskritiek. Sprekend over menschelijke handelingen
zullen wij integendeel niet schromen om ons te blijven verzetten tegen
persoonlijkheden, wier daden onzes inziens geheel in strijd zijn met de waarachtige
belangen der gemeenschap. De rubriek “Hagel” zal niet uit ons tijdschrift verdwijnen.
Achteraf bezien vormt deze strijdbaar geformuleerde verantwoording reeds een
vooraankondiging van de problemen die in de loop van het jaar zouden ontstaan. In het
conflict Kuyle–Engelman speelt “levenskritiek” in de beoordeling van elkaars artistieke werk
wel degelijk een belangrijke rol. 216 En de laatste twee zinnen van het citaat dragen reeds de
kiem in zich van wat slechts een maand later als de Nolens-affaire de geschiedenis in zal
gaan.
In de bladformule, waarop ik in hoofdstuk 3 uitvoerig zal ingaan, komt een kleine wijziging
zoals blijkt in de aansluitende alinea:
Maakten wij het vorige jaar een noodzakelijk onderscheid tusschen deze rubriek en
onze kroniek, dit jaar hopen wij de laatste uit te breiden door een breeder aandacht
voor sommige verschijnselen, die tot heden vaak te zeer verwaarloosd werden. Wij
bedoelen hiermee op de eerste plaats de belangrijke gebeurtenissen op tooneel- en
filmgebied. Ook aandacht-vragende publicaties zullen wij in deze kroniek uitvoeriger
beschouwen dan de “boekbespreking” toelaat.
2.6 Spanningen en conflicten in de redactie in 1930
In 1922 is in Italië Mussolini aan de macht gekomen. In Nederland sympathiseren
aanvankelijk verschillende katholieke auteurs als Jan Engelman en Albert Kuyle en nietkatholieke schrijvers als Marsman 217 en Ter Braak 218 met zijn opvattingen. Henri Bruning
formuleert de geest van die tijd in retrospectief als volgt:
De aanwezigheid in de wereld van het fascisme was voor ons een, zij ’t verre, prettige
achtergrond; ergens althans was er een beweging die de verstarring, de
verburgerlijking en het politiek verval doorbrak en die dit deed op een vrolijke,
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onbevreesde, overmoedige manier, naar het ons leek. Zonder bloedvergieten was
ineens in een bepaald land de democratie definitief, zoals we dachten, opgeruimd. Dat
leek ons zoiets als een kwinkslag van de geschiedenis, maar wat er verder met het
fascisme aan de hand was ontging ons 20-jarig, opgeruimd gemoed, of juister: dat
interesseerde ons bar weinig. 219
Naarmate Mussolini radicaler wordt, nemen Engelman, Marsman en Ter Braak meer afstand
terwijl anderen, onder wie Henk Kuitenbrouwer en Albert Kuyle, meer en meer in de ban van
zijn beweging raken.
Dit leidt ook binnen de redactie van De Gemeenschap tot spanningen, met name tussen Jan
Engelman en Albert Kuyle. Tussen hen ontstaan zowel persoonlijke tegenstellingen als
verschillen in kunstopvatting. Het evenwicht tussen artistieke vrijheid en literaire esthetiek
enerzijds (Engelman) en een radicaal, sociaal engagement vanuit een katholieke levensvisie
anderzijds (Kuyle), tot dan toe de kracht van de formule van De Gemeenschap, komt onder
grote druk te staan. Maar voordat deze spanningen eind 1930 tot een uitbarsting komen,
ontstaan er eerst nog problemen met de bisschoppelijke censuur.
De Nolens-affaire
Sinds 1929 was er namens het episcopaat bij De Gemeenschap een censor aangesteld. De
katholieke media waren nogal pluriform samengesteld. Er waren in de jaren twintig tientallen
katholieke dagbladen en tijdschriften die allemaal zelfstandig waren. Om enige greep op de
inhoud van de publicaties te houden stelde het episcopaat bij elke katholieke krant en bij elk
tijdschrift een censor aan. 220 Deze censor, altijd een geestelijke, was verplicht, als het
desbetreffende blad tenminste het predikaat ‘katholiek’ wilde blijven voeren. 221 De censor
had als opdracht om toe te zien op het katholieke karakter van de teksten. Als de inhoud niet
spoorde met de katholieke leer en moraal, had hij de bevoegdheid het artikel te weigeren of er
een commentaar aan toe te voegen. Normaal gesproken vroeg een uitgever of de redactie van
een blad bij de oprichting een censor aan. De Aartsbisschop van Utrecht kwam er pas na
enkele jaren achter dat dat in het geval van De Gemeenschap nooit gebeurd was. Hij schreef
een brief aan de redactie waarin hij vroeg “waarom wij nooit een censor hadden aangevraagd
en [hij heeft] er meteen maar een op ons dak gestuurd”, zoals Engelman schrijft in zijn
Gemeenschap-memoires. 222
In het eerste jaar dat aan De Gemeenschap een censor verbonden was, had dat nooit tot enige
moeilijkheid geleid. 223 Na de plaatsing echter in het februarinummer van 1930 van het hekeldicht ‘De Droom van Nolens’ van Gerard Wijdeveld op de toenmalige fractieleider van de
Roomsch-Katholieke Staatspartij, Mgr. Nolens, komt daar verandering in. 224 In dit gedicht
wordt Nolens “de sluwe priester van de Opportuniteit” genoemd, die “tusschen uw gedaas,
sigaren, glazen wijn” verantwoordelijk wordt gesteld voor het feit dat de “bruine man” niet
gedoopt kan worden. Hij had namelijk geweigerd in het parlement voor een motie te stemmen
om artikel 177 van de Wet op de Staatsinrichting van Nederlandsch-Indië te wijzigen of te
schrappen. In dit artikel werd bepaald dat missie- en zendingswerkzaamheden niet zonder
voorafgaande toestemming van de gouverneur-generaal mochten plaatsvinden. De verbreiding
van het katholieke geloof zou hierdoor mogelijk belemmerd worden, in ieder geval
afhankelijk gemaakt worden van politieke goedkeuring.
Door de plaatsing van het hekeldicht ontstaat commotie in de kringen van kerkelijke en
politieke hoogwaardigheidsbekleders. Wijdeveld, die spijt heeft van zijn fors geformuleerde
veroordeling, laat een verklaring in het volgende nummer van De Gemeenschap opnemen,
waarin hij het gedicht betreurt en zijn beschuldiging tegen Nolens herroept. De redactie
schaart er zich niet achter en wil een eigen verklaring plaatsen, maar de censor, die het
oorspronkelijke gedicht nota bene had laten passeren, verbiedt dit onder druk van het
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Nederlands episcopaat. De redactie buigt, maar slechts ten dele, want via de achterdeur (van
de uitgeverij) wordt de verklaring, waarin de redactie op haar beurt de verklaring van
Wijdeveld betreurt, alsnog uitgegeven in een aparte brochure. 225
Wisselingen in de redactie
De affaire Nolens leidt intern in de redactie tot allerlei veranderingen. Willem Maas, oprichter
en redactielid vanaf het eerste uur, besluit uit de redactie te stappen vanwege drukke
werkzaamheden als architect. Of is hij bang dat de geladen sfeer rondom De Gemeenschap
zijn katholieke opdrachtgevers zal afschrikken, zoals Albert Helman achteraf suggereert? 226
Een suggestie die niet zo waarschijnlijk is, omdat Maas gelijktijdig toetreedt tot het bestuur
van Stichting De Gemeenschap. Maas wordt opgevolgd door Chris de Graaff, dichter en
redacteur van het Algemeen Handelsblad, oorspronkelijk van protestantsen huize maar in de
jaren twintig tot de katholieke kerk toegetreden. 227
Behalve de opvolging van Maas door De Graaff is er nog een tweede belangrijke wijziging in
de redactie: Albert Kuyle treedt per 1 oktober 1930 voor het eerst tot de redactie toe. Vanaf
dat moment heeft hij dus een dubbelfunctie: directeur van de uitgeverij en redacteur van het
tijdschrift, kortom hij heeft vanaf dat moment ook formeel een flinke machtspositie. Helman
noteert hierover, let wel voortdurend in retrospectief, in zijn memoires: “Kuyle, die zich met
zijn natuurlijke agressiviteit en scherpte juist beveiligd voelde door de censuur en toch wel
door de mazen van het net dacht te kunnen sluipen, in welke opvatting hij gesteund werd door
zijn broer, verlangde nu ook in de redactie te worden opgenomen om zijn belangen en
inzichten beter te kunnen verdedigen tegen de vrijer denkende kameraden.” 228 Vos neemt het
redactiesecretariaat van hem over.
Helman, die elders al vaker problemen met de censuur had ondervonden, 229 en Chris de
Graaff, ook al is hij nog maar net redacteur, dreigen met aftreden als de redactie hun voorstel
niet overneemt om van De Gemeenschap een neutraal tijdschrift te maken. Hoewel het
voorstel niet gesteund wordt, treden Helman en De Graaff pas ruim een jaar later uit de
redactie, als het episcopaat opnieuw de plaatsing van een aantal artikelen verhinderd heeft 230
en weigert in te gaan op het uitdrukkelijke verzoek van de redactie om de preventieve censuur
op te heffen.
Waarom ketters?
In de loop van 1930 cumuleren de irritaties tussen Jan Engelman en Albert Kuyle, de op dat
moment leidende figuren bij De Gemeenschap. Kuyle ergert zich aan het liberale
liefdesleven 231 van Jan Engelman en de daarop geïnspireerde, in de ogen van Kuyle
inhoudsloze, klankgedichten. Engelman op zijn beurt stoort zich aan de dominante positie en
het “particulier schrikbewind” van Kuyle als redactiesecretaris en directeur van de uitgeverij
en aan de “larmoyante uitingen van ‘sociale deernis’” in zijn bijdragen aan De
Gemeenschap. 232
Eind 1930 ontstaat een nieuw conflict in de redactie. De directe aanleiding hiertoe vormt de
publicatie van het artikel ‘Waarom ketters?’ van Menno ter Braak 233 in De Vrije Bladen van
oktober 1930. Ter Braak reageert in zijn tekst rechtstreeks op het gedrag van de redactieleden
van De Gemeenschap inzake de Nolens-affaire, zonder overigens deze kwestie met name te
noemen. Ter Braak veroordeelt hun beslagleggen op de waarheid, hun geloofszekerheid, die
geen ruimte laat voor andersdenkenden. Hij verwijt hun dat ze wel kritisch zijn jegens de
kerkelijke autoriteiten, maar als het erop aankomt toch in hun schulp kruipen en toegeven aan
de eisen van de bisschoppelijke censuur: 234
Zij 235 permitteeren zich, bij alle voorkomende gelegenheden, tegen de kerkelijke
autoriteiten te keer te gaan, alsof zij zelf ketters waren; op de zonderlingste momenten
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trekken zij zich echter weer terug voor de bedreigingen van een censor, die met het
verkeerde been uit bed is gestapt, slikken hun stoute beweringen in en houden ons
ketters hun trouwe geloovigheid voor, die het hun mogelijk maakt, ongestraft
inconsequent en dubbelzinnig te zijn. Zij nemen verklaringen terug, die zij door een
achterdeurtje toch publiceeren, zij schelden op hun bisschoppen, maar verheerlijken
hen, als zij sterven, zij zijn kinderen der genade, maar gaan toch veel om met
onbegenadigden, die hen minder compromitteeren dan hun militante paters, kortom,
zij zijn wellicht de onbeholpenste wezens, die er tegenwoordig in Nederland
rondloopen.
[…]
Zij meenen het wereldgebeuren te moeten corrigeeren, door terug te keeren naar de
geloofseenheid der middeleeuwen; ook al past het niet bij hun moderniteit, om het met
deze terugkeer ernstig te meenen, zij putten er toch de kracht uit, ons te kapittelen over
het feit, dat wij aan de vergissing der Hervorming hebben meegedaan, door niet in
Limburg geboren te zijn. Zij maken indruk door steeds op te staan tegen hun hoofden,
en niettemin tegenover anderen zich op die hoofden te beroepen. Zij trachten te
imponeeren door in alles met ons mee te gaan en bij het hachelijkste punt, waarvoor
geen heeft terug te deinzen, stelling te nemen achter de rokken van den pastoor.
Het valt te begrijpen dat het artikel nogal wat commotie teweeg brengt in de Gemeenschapgelederen. De redactieleden voelen zich allemaal persoonlijk aangevallen en beraadslagen met
elkaar wie Ter Braak het beste namens hen allen van repliek kan dienen. Ze wijzen Anton van
Duinkerken aan als degene die namens de redactie in De Gemeenschap (en dus niet in De
Vrije Bladen) zal reageren op Ter Braaks aanval. Wat niemand op dat moment nog weet, is
dat Jan Engelman op persoonlijke titel reeds een reactie voor De Vrije Bladen op het artikel
van Ter Braak heeft geschreven. Als de redactie via Chris de Graaff van Engelmans solo-actie
hoort, neemt zij hem deze handelwijze bijzonder kwalijk en vraagt hem zijn artikel voor De
Vrije Bladen terug te trekken. “De redactie van ‘De Gemeenschap’ acht deze zaak van den
hoogsten ernst, en meent je niet als redacteur te kunnen handhaven, wanneer je dit schrijven
naast je legt”, laat Vos namens de redactie in een brief van 8 november 1930 aan Engelman
weten. 236 Deze reageert in een brief van 10 november 237 als volgt:
Het artikel tegen Ter Braak heb ik geschreven, omdat ik me door het zijne persoonlijk
aangetast gevoelde en ik zal van dit soort artikelen er zooveel schrijven als ik verkies,
omdat het m.i. duidelijk is dat men zijn mede-redacteuren niet kan verbieden in andere
bladen te schrijven wanneer en wat zij willen. […]
Het lijkt mij heelemaal niet ondienstig dat Van Duinkerken breedvoerig en namens
ons allen Ter Braak den nek omdraait, maar de heeren zullen moeten toestaan, dat de
copie die ik voor De Vrije Bladen opzend door de redactie van De Vrije Bladen wordt
beoordeeld.
Engelman trekt zijn artikel dus niet terug. Zijn bijdrage wordt geplaatst in het
novembernummer van De Vrije Bladen. Na een motto van Paul van Ostaijen en een
inleidende zin opent hij: 238
Ik beschouw het botte stuk ‘Waarom ketters?’van Menno ter Braak in de vorige
aflevering als een geringschatting die mij persoonlijk wordt aangedaan en die ik hem
dus ook persoonlijk kwalijk neem. Als ik hier tegen opponeer doe ik dit dan ook niet
namens een strooming of een groep, maar omdat ik mij persoonlijk door Ter Braak
gekleineerd acht in dingen die deze kleineering niet verdienen.
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Engelman, die er overigens een paar keer tussen de regels door van getuigt dat hij gewoonlijk
waardering heeft voor de stukken van Ter Braak (waarschijnlijk dat hij zich daarom nu zo
geraakt voelt), verwijt Ter Braak dat hij zich niet echt in de leer van het katholicisme verdiept
en dat hij zich bedient van “phraseologie”. Nadat hij hem wat gedachten en citaten
meegegeven heeft van katholieke denkers en wetenschappers, vervolgt hij:
Ik vlei mij natuurlijk niet met de hoop, met dit citaat een stap verder te zijn gekomen
tot een weerlegging van Ter Braak’s wezenlijke bezwaren. Men zou een zeer
omvangrijk debat over ken- en genadeleer moeten beginnen, om een weinig
toenadering te verkrijgen tusschen elkanders terminologie en standpunt. Het was mijn
doel alleen, Ter Braak te doen inzien, dat er over den aard en de vormen van het geloof
door katholieken wel eens is … gedacht. Dat de geldigheid van het verstandsbegrip
ons lief is, als dit verstand maar geneigd is zijn eigen beperktheid te blijven inzien.
Maar ik vrees soms, dat het verstand van Ter Braak een hydra is, welke men
onmogelijk genoeg koppen kan afslaan…
In een kort naschrift schrijft Ter Braak:
[…] Jan Engelman maakt zich in dit protestartikel (het enige, en, ik wil het gaarne
erkennen, het beste, dat een levende katholiek van zijn groep kan schrijven) opnieuw
schuldig aan de goedbedoelde truc, die ik in mijn opstel over van Duinkerken reeds
had te signaleeren: het listig verwisselen van de anti-redelijkheid van geloof en
openbaring, die wij het katholicisme verwijten, met de boven-redelijkheid, die zij er
apriori aan toekennen. […]
In de, gezien de beroering in de Gemeenschap-redactie, die Ter Braak natuurlijk maar al te
goed kende, vileine zin tussen haakjes in dit citaat, maakt Ter Braak het voor Van Duinkerken
bijna onmogelijk nog te reageren. Dat heeft deze overigens in rechtstreekse zin ook niet
gedaan. 239 In een brief aan C. Vos laat Van Duinkerken weten dat hij het procedureel volledig
met Engelman oneens is, maar inhoudelijk achter diens reactie staat. 240
De redactie van De Gemeenschap houdt onder aanvoering van Kuyle, die zijn pas verworven
positie als nieuw redactielid hier meteen te gelde kan maken, voet bij stuk en eist het vertrek
van Engelman. Deze accepteert de consequenties van zijn handelwijze. Met ingang van het
november-decembernummer 1930 maakt hij geen deel meer uit van de redactie van De
Gemeenschap. 241
De redactie betreurt zijn vertrek overigens wel: C. Vos laat hem als redactiesecretaris weten
zijn “heengaan als een onherstelbaar verlies voor De Gemeenschap” te beschouwen. 242
Je hebt als mede-oprichter en zonder eenigen twijfel een der meest leidende figuren
zóóveel voor het tijdschrift gedaan, dat je gemis steeds voelbaar zal blijven.
De redactie is je daarvoor grooten dank verschuldigd, welke ze je hierbij hartgrondig
betuigt. Zij wenscht oprecht, dat de omstandigheden, welke je tot ontslagname
noopten, zich zoo zullen wijzigen, dat je op je thans genomen besluit zult kunnen
terugkomen. Zeer gaarne zal de redactie je de plaats weer zien innemen, die je nu
helaas verlaten moest.
Het lijkt erop dat de kwestie van het artikel in De Vrije Bladen de belangrijkste oorzaak is
geweest van het vertrek van Engelman uit de redactie. Toch is dat, denk ik, niet zo; het was
slechts de aanleiding. Het voortdurende gestook van Kuyle in zijn persoonlijke levenssfeer,
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het verschil in visie over de artistieke koers van het blad en het gebrek aan steun van de
andere redactieleden maken dat Engelman eind 1930 teleurgesteld afhaakt. In zijn eigen
memoires noemt Engelman deze aanleiding zelfs helemaal niet meer en wijt hij zijn vertrek
volledig aan de “verschillende opvattingen over politiek, moraal, kerk- en leergezag en
kerkelijke jurisdictie” en “bemoeizucht” van Kuyle “voor dingen in mijn particuliere leven
die hem niet aangingen.” 243
Niet alleen in het selectieve geheugen van Engelman wordt de aanleiding 36 jaar na dato
vervangen door de oorzaak, ook Ruiter en Smulders, die het conflict van eind 1930 uitvoerig
beschrijven, noemen de aanleiding van het vertrek van Engelman helemaal niet en schrijven
dat Engelman de redactie verliet vanwege de controverse met Kuyle. “Engelman dolf het
onderspit. In 1930 verliet hij de redactie, terwijl Kuyle, die tot dan toe slechts
redactiesecretaris was geweest, tot redacteur werd gepromoveerd.” 244 Hier worden oorzaak en
gevolg door elkaar gehaald. Kuyle was kort tevoren al tot de redactie toegetreden en de
aanleiding helemaal niet meer noemen, gaat toch iets te ver. 245
2.7 Gevolgen van het vertrek van Jan Engelman voor het redactioneel beleid 1931-1933
Het zou niet vreemd geweest zijn als de verantwoording van 1931 een duidelijke breuk had
laten zien met het redactionele beleid van de jaren daarvoor. Immers twee van de oprichters
en voor de profilering van het tijdschrift belangrijke redactieleden waren vertrokken: Willem
Maas en Jan Engelman. Chris de Graaff was Maas opgevolgd en Albert Kuyle zat min of
meer op de plek van Engelman. Alle aanleiding dus voor een nieuwe koers.
Als met deze ogen naar de verantwoording van 1931 gekeken wordt, dan is de wijziging van
het redactionele beleid niet groot, maar wel degelijk aanwezig. De ‘Verantwoording’ lijkt
gezien de stijl – helder en polemisch – geschreven door Kuyle, maar wordt, zoals altijd,
ondertekend door de redactie. Allereerst wordt opnieuw de sterke relatie tussen ars en vita,
tussen kunst en leven, beklemtoond. Sterker dan ooit wordt aangegeven wat de lezer in de
komende jaargang te wachten staat. De redactie heeft “het ernstige voornemen om een zoo
groot mogelijke aandacht te besteden aan die religieuze en sociale zaken, welke een
noodzakelijke ondergrond moeten vormen van het goede hedendaagsche kunstwerk.”
De redactie vervolgt dan:
Een eenzijdige belangstelling voor de kunst ware immers even misplaatst als de eisch,
dat kunstenaars iets anders zouden moeten verrichten dan werk volgens hun staat en
roeping. Daar echter onze kunstwerken zich in een vrije, schier onbelemmerde
ontwikkeling mogen verheugen, en zelfs een betrekkelijke waardeering in breede
kringen genieten, is het overbodig daaraan een alles overheerschende aandacht te
besteden. Boeken en zelfstandige publicaties achten wij zeker doeltreffender.
Zonder dat de naam van Jan Engelman genoemd wordt – over zijn vertrek wordt niets gezegd,
ook niet bij de mededelingen! - , kan ik mij toch niet aan de indruk onttrekken dat hij in de
geciteerde alinea een veeg uit de pan krijgt en hier een wijziging in het redactionele beleid
aangekondigd wordt. Vrij geïnterpreteerd staat er: Engelman besteedde te veel aandacht aan
kunst in het tijdschrift; dat gaan we komend jaar anders doen.
Vervolgens laat de redactie weten dat instandhouding en eventuele hervorming van het
tijdschrift noodzakelijk is en dat zij daarbij vooral aan twee zaken het grootste belang hecht.
In de eerste plaats de volledige beleving en verwerkelijking van onze katholieke
levensbeginselen. Niet slechts naar de letter, maar ook naar de geest; niet slechts
volgens de landelijke eng-opportunistische interpretatie, maar volgens de groote,
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opvallend strakkere en tevens fellere richtlijnen welke het centrale gezag der Kerk
telkens opnieuw op zulk een eerbiedwekkende wijze aangeeft. […]
In de tweede plaats een zoo ruim mogelijk gebruik van ons recht tot kritiek,
interpellatie, waarschuwing en wederwoord, in alle kwesties welke volgens de huidige
democratische staatsvorm tot onze algemeene competentie of tot het bizonder
beoordeelingsgebied van bevoegde medewerkers behooren. Speciaal doelen wij hier
op sociale, politieke en artistieke vraagstukken.
Bijzonder opvallend in deze passage is de geformuleerde trouw aan de strakke richtlijnen van
de katholieke kerk. Ook dit kan als een koerswijziging aangemerkt worden, daar een jaar
eerder naar aanleiding van de censuur rondom de Nolens-affaire nog een discussie gevoerd
werd in de redactie over het voorstel van Helman en De Graaff om van De Gemeenschap een
neutraal tijdschrift te maken. Voor wie deze verantwoording goed leest, is al duidelijk dat
Helman en De Graaff met hun kritische standpunt geen poot aan de grond krijgen bij Kuyle
en Van Duinkerken, die voor de gekozen formulering zonder twijfel verantwoordelijk
gehouden moeten worden. Als er eind 1931 dan ook opnieuw problemen ontstaan met de
censor naar aanleiding van de plaatsing van de novelle Werkverschaffing van Kuyle, is voor
Helman en de Graaff de maat vol.
In de ‘Verantwoording’ wordt met geen woord gerept over literaire opvattingen van de
redactie. Een wijziging daarvan wordt met het vertrek van Engelman kennelijk niet opportuun
geacht.
Samenvattend kan gezegd worden dat in de redactionele verantwoording van 1931 gekozen
wordt voor een profilering met minder aandacht voor kunst en meer voor (kerkelijke) religie
en politiek-maatschappelijke onderwerpen.
De verantwoording van 1932 is een stuk korter. De redactie laat weten dat zij bij de
Aartsbisschop van Utrecht een verzoek heeft gedaan tot opheffing van de preventieve
censuur. In overleg met het voltallige Nederlandse episcopaat heeft de bisschop dat
geweigerd. Voor Chris de Graaff en Albert Helman werd dit een reden om ontslag te nemen.
“Zij meenden niet langer verantwoordelijk te kunnen blijven voor den inhoud van een
maandschrift, hetwelk, na door de redactie te zijn opgesteld, nog kans heeft te worden
gewijzigd. Deze meening kunnen wij voor het onderhavige geval niet deelen”, laten de
overgebleven redactieleden weten. 246
Nieuwe redactieleden
De Graaff en Helman worden opgevolgd door Ab van Oosten en, een jaar later, door Antoon
Coolen. Net als Chris de Graaff is Ab van Oosten een bekeerling. Oorspronkelijk van
reformatorischen huize behoort hij tot de protestantse jongeren die publiceren in Opwaartsche
Wegen. Ook in De Vrije Bladen en De Nieuwe Gids worden in de tweede helft van de jaren
twintig gedichten van hem geplaatst. Eind jaren twintig krijgt hij belangstelling voor het
katholicisme en in 1931 gaat hij over tot het katholieke geloof.
Van de redactie van De Gemeenschap was het vermoedelijk een strategische keuze om een
redacteur in de gelederen te blijven houden met een van origine protestantse achtergrond. Van
Oosten had veel contacten in de kring van het tijdschrift Opwaartsche Wegen, hij kende het
gedachtegoed en zorgde voor een brede samenstelling van de redactie, iets waar bewust naar
gestreefd werd en waarbij zowel rekening gehouden werd met geloofsachtergrond en
regionale spreiding als met diversiteit in interessegebieden. In de jaren twintig gingen veel
protestanten over tot het katholieke geloof en een bekeerling in de redactie maakte het blad
alleen maar aantrekkelijker voor andere geloofstwijfelaars.
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Ook de keuze van Antoon Coolen is zeker niet alleen tot stand gekomen omdat hij een van de
beste vrienden van Van Duinkerken was. 247 Dat was hij ook, maar de redactie heeft hem
ongetwijfeld mede bewust gevraagd, omdat hij in 1933 een zeer populaire romancier was en
tezelfdertijd naar Deurne verhuisde waar hij samen met Gemeenschap-medewerker Hendrik
Wiegersma, die daar al vele jaren woonde en een bekende arts/schilder was, ook de Brabantse
contacten kon onderhouden (de Brabander Van Duinkerken woonde immers al een paar jaar
in Amsterdam). Antoon Coolen was overigens van geboorte een Limburger, maar hij verhuist
reeds in 1899 op tweejarige leeftijd met zijn ouders naar het West-Brabantse Zevenbergen en
vier jaar later naar Deurne, waar hij het grootste deel van zijn jeugd doorbrengt. Na een
afgebroken opleiding op het kleinseminarie in Heeswijk wordt hij journalist en gaat na korte
dienstverbanden in Eindhoven, Maastricht en Utrecht aan de slag in Hilversum bij de Gooise
Post waarvoor hij raadszittingen verslaat en culturele evenementen. Ook verzorgt hij de
rubriek ‘Kunst en Letteren’. Na wat vingeroefeningen die bij het grote publiek nog niet echt
aanslaan, boekt hij zijn eerste successen in 1928 met de roman Kinderen van ons volk en in
1929 met Het donkere licht, waarvoor hij een jaar later de Van der Hoogt-prijs krijgt. Met
deze twee boeken breekt Antoon Coolen in de Nederlandse literatuur definitief door als eerste
modern-katholieke romancier, een van de belangrijkste motieven voor De Gemeenschap om
hem in de redactie te willen opnemen. Van Duinkerken vraagt hem eind 1931 toe te treden,
maar Coolen durft de stap niet te zetten uit vrees voor consequenties voor zijn baan, omdat
zijn baas Aleven absoluut niet gediend is van de kritische opstelling van het blad ten opzichte
van de katholieke kerk. 248 Met de autoritaire hoofdredacteur van de Gooise Post, Clemens
Aleven, kan Coolen het zeer slecht vinden, een van de redenen waarom hij een jaar later
ontslag neemt en voor het schrijverschap kiest. Hij besluit volledig van de pen te gaan leven,
keert terug naar Deurne en voelt zich dan onafhankelijk genoeg om het lidmaatschap van de
redactie van De Gemeenschap te aanvaarden.
Polemiek tussen Kuyle en Van Duinkerken over de betekenis van Engelman
In het kader van de profilering van De Gemeenschap is de jaargang 1932 vooral interessant in
verband met de polemiek tussen Albert Kuyle en Anton van Duinkerken over de betekenis
van Jan Engelman. Deze vormt in wezen reeds de vooraankondiging van het conflict waarin
Kuyle en Van Duinkerken een jaar later zullen geraken en de kern van de discussie betreft
opnieuw de spanning tussen vorm en inhoud, tussen ars en vita.
Het is eigenlijk een wonderlijke polemiek, omdat de twee belangrijkste redacteuren van dat
ogenblik, Albert Kuyle en Anton van Duinkerken, met elkaar in hun eigen tijdschrift in debat
gaan over de betekenis van de belangrijkste ex-redacteur Jan Engelman. Dat dit soort
artikelen gepubliceerd kon worden, zegt enerzijds iets over de open cultuur, die er in de
redactie heerste en anderzijds over het gebrek aan leiding. Het maakt duidelijk dat Anton van
Duinkerken de macht moest delen met Albert Kuyle en nog niet de hoofdredacteur met recht
van veto was die hij na 1934 met instemming van het stichtingsbestuur en de redactie zou
worden.
Kuyle reageert in het julinummer op Van Duinkerkens eerder ingenomen stelling: “Wat
Nijhoff’s wekroep tot “hernieuwd werkmanschap” geweest is voor de Nederlandsche
dichtkunst in het algemeen, dat beteekende Engelman’s voorbeeld voor ons, katholieken.”
Nadat hij Van Duinkerken een veeg uit de pan gegeven heeft naar aanleiding van zijn “lust
tot het ontijdig schrijven van onze letterkundige geschiedenis” benut Kuyle daarna vijf
pagina’s om zijn gal te spuwen over Engelman, van wie hij “slechts een zeer geringe invloed
[kan] ontdekken, en dan nog een die ik oprecht betreur.” Hij verwijt Engelman dat in zijn
poëzie “God slechts als begeleidverschijnsel van zelf-ontketende driften optreedt, zijn naam
meer ijdel, en minder welvoegelijk gebruikt wordt.” Zijn belangrijkste kritiek betreft het feit
dat Engelman buiten het katholieke, kerkelijke leven staat. “Hij is geen parochiaan, hij is op
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zijn best een geloovige.” Engelman promoot teveel het werk van niet-katholieken zoals “het
bloedarmoedig pogen van lieden als du Perron” en neemt stukken van Marsman op in De
Nieuwe Eeuw, “die hij zeker niet zou mogen laten gaan zonder bijschrift omdat ze voor een
katholiek niet te onderschrijven zijn.”
Engelman is ziedend over het artikel van Kuyle. In een brief van 16 augustus 1932 aan Anton
van Duinkerken schrijft hij dat het stuk van “een treurige leugenachtigheid” is, “ingegeven
door de duidelijkste persoonlijke rancune, vol van verdachtmaking en vol van dat misdadig
soort insinuatie waarvan hij het monopolie bezit.” 249 Iets verderop vervolgt hij:
Ik moet nu veronderstellen, òf dat de redactie van De Gemeenschap heeft zitten slapen
toen Kuyle zijn stuk overlegde, òf dat zij (althans in meerderheid) mij duidelijk te
kennen wil geven dat zij mij slecht is gezind en dat degenen die destijds, toen ik voor
het redacteurschap bedankte, den brief vol éloges onderteekenden, daar niets van
hebben gemeend. Het schijnt dat de invloed, de kwade en alles aantastende invloed, van
Kuyle op de redactie eerder is toegenomen dan afgenomen. Wat mij temeer verwondert,
omdat ik mij een uitlating van jou en van Lou Lichtveld van het vorig jaar herinner: we
hebben den verkeerde laten heengaan. Men kan Kuyle’s stuk toch niet beschouwen als
een willekeurigen aanval op een willekeurig schrijver. Het is een duidelijke
verloochening van de geschiedenis van ‘De Gemeenschap’, van een tijd die vijf jaar
heeft geduurd, waarin ik aan De Gemeenschap gaf het beste wat ik had te geven, onder
goedkeuring en aansporing van mijn mede-redacteuren, zonder protesten van Kuyle
(tenzij de gebruikelijke, die niet au sérieux zijn te nemen). Nu staat daar, als men goed
toeziet, zwart op wit en voor ieder te lezen, dat heel die tijd een jammerlijke vergissing
is geweest en ‘de’ redactie tolereert het. Wat moet men daarvan denken? Kan ik de
menschen, of enkele van de menschen, of jou, die dit hebt laten doorgaan, nog als mijn
vrienden erkennen?
Vervolgens wijst Engelman Van Duinkerken “op enkele van de pesterige kwaadwilligheden
van Kuyle”, “kwaadwilligheden die ik nooit zwart op wit zou kunnen richten tegen iemand
met wien ik vroeger bevriend was geweest, al had ik nòg zoo’n ernstig conflict met hem
gehad.”
Na een ruime opsomming “kwaadwilligheden” eindigt Engelman zijn brief met: “Ik zou het
op prijs stellen je zienswijze te vernemen, als je meent dat het nog eenigen zin heeft, dat ons
contact niet geheel verloren gaat. Het zou mij zeer spijten als ik jou als vriend verloor, maar je
kunt geen twee heeren dienen. De opzet van Kuyle is te duidelijk.”
Van Duinkerken antwoordt reeds de volgende dag. In een brief aan Jan Engelman van 17
augustus legt hij uit hoe de bespreking in de redactie over het artikel van Kuyle gelopen is en
verdedigt hij zijn eigen houding. Hij geeft aan dat Kuyle veel veranderd heeft na bespreking
in de redactie.
Maar ik vond geen reden de redactie te verlaten, al voel ik even goed als jij het pijnlijke
der situatie. Immers, dit artikel is bij al zijn insinuaties betrekkelijk ter zake, het geeft
dus vat aan den polemist en ik zal het ook beantwoorden. Nu blijft het een polemiek van
redacteuren in het maandblad. Anders was hij natuurlijk toch voor den dag gekomen, en
zonder den rem, dien hij nu had; en het was een algemeen relletje geworden, waar niets
bij gewonnen zou zijn. […]
Wat eindelijk onze vriendschap betreft: zoo lang ik leef heb ik nooit toegegeven aan de
zonderlinge Nijmeegsche gewoonte, iemand officieel ‘zijn vriendschap op te zeggen’,
als of een vriend: een dienstmeid was. Ik laat dat in je eigen handen: als je meent, je te
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compromitteeren in mijn gezelschap, zal ik je niet verplichten, het te zoeken. Maar als
je bij me aanbelt, ben je welkom. […]
Ik heb tegenover je niet gehandeld, zooals je graag zag. Ik had uit de redactie moeten
gaan. Maar als ik heb gehandeld zooals mijn geweten zei, dat goed is, ook voor jou,
want het is voor jouw toekomst als mensch niet van onbelang, dat ik tijdig een plaats
bezet houd, die rechtens de jouwe is. Ik bedoel niet het redacteurschap van ‘D.G.’ als
zoodanig, maar wat eraan vast zit. Jij bent daar, waar ik ben, altijd vertegenwoordigd,
omdat ik in je geloof.
Nog eens: dit alles lijkt op mystiek, eerder dan op realiteit, maar het leven is zulk een
vreemde koorts, en wij genezen daarvan zoo langzaam. Als we dood waren, zou alles
beter zijn, je begrijpt elkaar hier niet. Geloof nu maar, dat ik werkelijk overtuigd ben,
het goede te hebben gedaan: iemand kan dat toch niet zelf uitleggen, ofschoon ik ook
meen, dat Kuyle’s artikel in den grond niet slecht is, niet zoo gemeen als je denkt. Jullie
verstaan elkaar nooit meer. Dat is uit. Doch bij hem is talent en karakter zoo verweven,
dat je het ieder oogenblik in de gaten moet houden, met al zijn bewegingen; dan is er
veel moois en dit moois is bewust, het kwade zit hem aan als uit een andere wereld.
Telkens weifel ik, maar ik ben toch overtuigd, dat hij zeker geen ploert is, al zie ik de
zuiverheid zijner bedoeling niet altijd zoo onbesmet, als hij ze zich werkelijk voorstelt.
De ziel is zoo raar gebouwd bij ons allen.
Engelman antwoordt alweer op de volgende dag. In een brief van 18 augustus schrijft hij:
Je brief verklaart je houding voor mij grootendeels en ik dank je voor je intenties. Ik
zou waarschijnlijk zèlf anders gehandeld hebben, dat voel je. Je overgroote
zachtmoedigheid is voor Kuyle steeds aanleiding geweest om zijn minne behoefte tot
bot ridiculiseeren, die met literatuur of zedelijke overtuiging niet het geringste meer te
maken heeft, uit te vieren. Het is onze fout, dat wij hem vroeger niet tegen menig
slachtoffer hebben geremd (Herinner je zijn gezicht als er eens een aanval van hem
werd afgestemd). Nu treft het mij, morgen jou, als je hem in een gering detail
mishaagt. Er leven in dien jongen zeer kwade haat-instincten en vernietigingsdrang,
gevolg waarschijnlijk van een minderwaardigheidsgevoel (een afgunst jegens
intellectueel en maatschappelijk meerderen), dat hij, ondanks zijn ontzaglijke bek,
altijd behield.
Ook publiekelijk reageert Engelman op Kuyle. In het artikel ‘Achteraf, of Het kan verkeren,
of Het karakter van Albert Kuyle’ in De Nieuwe Eeuw van 18 augustus 1932 zet hij een aantal
citaten van Albert Kuyle over zichzelf achter elkaar, die van een dermate grote inconsequentie
blijk geven dat Kuyle er belachelijk uit naar voren komt en dat is natuurlijk precies de
bedoeling.
Van Duinkerken antwoordt op Kuyles stuk in De Gemeenschap van juli 1932 in de
daaropvolgende aflevering van augustus, eveneens in vijf pagina’s, met het artikel
‘Engelman’s beteekenis’: Engelman is degene geweest die de brave Godslyriek in Roeping
aan de kaak stelde, die wees op de gebrekkige vorm van de religieuze poëzie in dat tijdschrift
en die esthetische eisen aan een gedicht stelde. Hij heeft zelf gedichten geschreven, ook
religieuze, die aan deze eisen voldeden. En de parochiaan-opmerking pareert Van Duinkerken
met de woorden: “maar hij heeft dan ook er op gewezen, dat het geloof ruimer is dan de
parochie en de hemel hooger dan de kerktoren.”
De polemiek is hiermee beëindigd, maar hij smeult nog lang na, getuige de agendaaantekeningen van Anton van Duinkerken van 27 augustus, 24 september, 3 oktober en 10
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oktober waarin hij melding maakt van discussies in de redactievergadering van De
Gemeenschap en van gesprekken met Kuyle over de kwestie Engelman. 250
In 1933 zal blijken dat de woorden van Engelman “Nu treft het mij, morgen jou” profetisch
geweest zijn.
Oplopende spanningen
De verantwoording voor de jaargang 1933 opent met een verwijzing naar de ondertitel van de
eerste twee jaargangen: Maandschrift voor katholieke reconstructie. De redactie vervolgt dan:
[…] de berusting, waarmede wij dezen ondertitel prijsgaven, behoeven wij niet te
betreuren, zoolang wij de zaak liever behartigen, dan ons te tooien met het woord,
hetwelk haar noemt. Het wekken van verwachtingen valt lichter dan het houden van
beloften, en hierom was het, dat wij beter meenden te doen, wanneer wij ons tijdschrift
karakteriseerden door zijn inhoud, dan wanneer wij op het schutsblad de toezegging
deden van wat wellicht vergeefs in de bijdragen zou worden gezocht.
Uit dit citaat blijkt duidelijk dat de ondertitel niet vervallen is om zwaar inhoudelijke redenen.
Ook uit de rest van de drie bladzijden van de verantwoording blijkt dat De Gemeenschap
voortgaat op de weg die reeds vanaf het begin is ingeslagen.
De ontwikkeling der kunst zal ze blijven bevorderen. […] In het politieke zal zij zich
blijven verzetten tegen ziellooze verstelseling, in het sociale zal zij blijven strijden
voor het recht van den arme en voor de broederschap van allen in Christus, die het
Hoofd is. Zij zal de suprematie van het economische boven het spiritueele, en van het
politieke boven het cultureele blijven ontkennen.
Kortom: in deze laatste verantwoording vóór de splitsing in de redactie lijkt er niets nieuws
onder de zon.
In de loop van 1933 vinden echter zowel in Europa als in Nederland allerlei historische
gebeurtenissen plaats en er verschijnen in deze jaargang van De Gemeenschap diverse teksten
die het conflict in de redactie aan het eind van dat jaar reeds vooraankondigen.
In Duitsland wordt Hitler begin 1933 rijkskanselier. In augustus van dat jaar trekt hij alle
macht naar zich toe. Het anti-kapitalistische karakter van zijn beweging en het feit dat hij de
crisis bestrijdt en de werkloosheid fors inperkt, spreekt een aantal van de sociaal bewogen
medewerkers van De Gemeenschap aan. Maar een lidmaatschap van de in 1931 opgerichte
NSB is strijdig met hun katholieke levensovertuiging. In 1932 richten ze samen met anderen
de RK Stormtroepen op. Een groot aantal Gemeenschap-medewerkers, zoals de gebroeders
Kuitenbrouwer, Willem Maas, Ab van Oosten, Jan Derks en de voorzitter van het
Stichtingsbestuur Willem Pompe, sluit zich bij deze beweging aan. Geïnspireerd door de
pauselijke encycliek Quadragesimo Anno uit datzelfde jaar streeft de beweging naar de
bestrijding van het kapitalisme en het bijleggen van de klassenstrijd door verwezenlijking van
een in politiek opzicht christelijk staatsgezag en een in economisch opzicht corporatistische
bedrijfsvorm, waarin werkgevers en werknemers samenwerken aan een sociale
samenleving. 251 De beweging wordt ook gekenmerkt door een opvallend nationalisme,
waarbij de leden uitgaan van de Groot-Nederlandse gedachte dat Vlaanderen in het
Nederlandse verband getrokken dient te worden, een gedachte die overigens bij vrijwel alle
katholieke jongeren van die tijd populair was. In het openingsartikel van het meinummer van
De Gemeenschap van 1933 wordt de gedachte van de synthese van het sociale en het
nationale door Willem Pompe uitvoerig uitgewerkt.
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In dezelfde periode lijkt het erop dat Van Duinkerken, die aanvankelijk grote delen van het
bovenstaande gedachtegoed deelde, gematigder wordt. In zijn publicatie uit dat jaar
Credo,vivo. De Beweging der jongeren, neemt hij min of meer afscheid van het jongkatholiek
non-conformisme. Hij is natuurlijk feitelijk ook niet meer een jongkatholiek, in leeftijd niet,
maar ook niet wat betreft maatschappelijke positie: hij is redacteur bij De Tijd, schrijver en
samensteller van verschillende boeken en bloemlezingen, lid van de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde, redacteur van het literaire radioprogramma van de KRO, zit in tal
van commissies en besturen, kortom hij is een gearriveerd schrijver en journalist geworden.
Hij heeft niet alleen meer iets te winnen, hij heeft ook iets verliezen.
Wat betreft conflictueuze teksten in de jaargang 1933 laat vooral Henk Kuitenbrouwer zich
niet onbetuigd. Hij schiet zijn giftige pijlen op Engelman af, meestal zonder zijn naam te
noemen, maar door te spreken over “de redacteur van de rubriek ‘Kunst en Letteren’ van het
weekblad De Nieuwe Eeuw.” 252
In het julinummer schrijft hij een kwatrijn voor Jan Engelman met de titel ‘Poesie pure’:
Hij zingt zo elyseïes en onttogen,
Zijn klaar geluid kent duisternis noch logen.
Zie scherper toe: tussen de bloesems in
Hangt hij - hoe puur! – zijn vuile was te drogen.
Van Duinkerken neemt het, ook al heeft hij kritiek op de verdediging van Du Perron door
Engelman, opnieuw voor hem op, nu in een genuanceerd betoog over de verschillen in
opvatting tussen De Nieuwe Eeuw en De Gemeenschap over de waardering voor het tijdschrift
Forum. 253
Toch lijken er verder weinig redactionele problemen te zijn tussen Van Duinkerken en de
gebroeders Kuitenbrouwer. Althans ze blijken niet uit de teksten in De Gemeenschap, zelfs
niet in de laatste nummers als er buiten de kolommen van het tijdschrift wel degelijk
spanningen zijn, die zelfs zo hoog oplopen dat het in december 1933 tot een breuk komt.
2.8 Conflicten en een splitsing in de redactie in 1933
Voor de lezers van De Gemeenschap komt het conflict Van Duinkerken-Kuyle dus min of
meer als een verrassing. Maar voor wie inzage heeft in de briefwisseling tussen Van
Duinkerken en zijn mederedacteuren, zijn de oplopende spanningen goed te volgen. 254 Eind
1933 ontstaat een ingewikkeld conflict waarin zowel principiële meningsverschillen over de
koers van het tijdschrift en persoonlijke vetes als vermeende overtredingen van ongeschreven
redactionele afspraken over de lezing en beoordeling van de maandelijkse kopij een rol
spelen. 255 Feit is in ieder geval dat Anton van Duinkerken in een brief, gedateerd 15
november 1933, aan alle redactieleden een voorstel doet, waarbij hij dreigt met aftreden als
dit niet aangenomen wordt. 256 Uit deze brief blijkt dat hij ontevreden is over de gang van
zaken bij De Gemeenschap. Teveel medewerkers haken af omdat ze “beginselbezwaren
hebben te kennen gegeven tegen de huidige redactie”, de polemiek staat te veel in het teken
van de “persoonlijke animositeit” en er is te veel “gekrakeel” over minder belangrijke
kwesties. Van Duinkerken wil een aantal oude medewerkers terugwinnen “desnoods met
opoffering van huidige redactieleden”, de gemeenschappelijke idealen in ere herstellen, de
redactie decentraliseren buiten de stad Utrecht en vaster aansluiting zoeken bij de schrijvers
van Het Venster. Zijn plan komt er concreet op neer dat hij Jan Engelman en Louis de
Bourbon in de redactie wil halen om de eenheid van het katholieke schrijversfront te
herstellen. Van Duinkerken maakt zich over die eenheid behoorlijk zorgen. Jan Engelman
schrijft in zijn kunst- en literatuurrubriek in De Nieuwe Eeuw voortdurend positief en
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welwillend over het concurrerende Forum en is op dat moment bovendien in een ver
gevorderd stadium van onderhandeling om hoofdredacteur van De Vrije Bladen te worden 257
en Louis de Bourbon, 258 een 25-jarige, katholieke, pas afgestudeerde meester in de rechten en
dichter uit Nijmegen, vertegenwoordigt de Nijmeegse groep jong-katholieken rondom de met
De Gemeenschap concurrerende tijdschriften Het Venster en Roeping. 259
In een brief aan zijn vriend Sander Stols schrijft De Bourbon:
Ik heb zojuist een redacteurszetel in ‘Roeping’ aangenomen. Waarschijnlijk zullen
Engelman en ik daarin een nieuwe litteraire redactie vormen. Nu wil ik toegeven dat
het tijdschrift nooit hoog in mijn aandacht heeft gestaan, maar waar mij de
gelegenheid geboden wordt het letterkundig peil van een overigens eerlijk maar ietwat
aftands blad weer op te voeren en te vernieuwen meen ik niet verkeerd te hebben
gehandeld. 260
Die overstap van Engelman naar Roeping is niet doorgegaan, maar het citaat toont wel aan dat
het rommelt in de tijdschriftenwereld. De dreiging van de overstap van Engelman naar De
Vrije Bladen neemt Van Duinkerken in ieder geval serieus. Zowel De Vrije Bladen als Het
Venster richten zich niet specifiek op een katholieke doelgroep, maar beschikken wel over
katholieke medewerkers en De Vrije Bladen dreigde nu zelfs een katholieke hoofdredacteur te
krijgen. Voor de positie van De Gemeenschap acht Van Duinkerken het niet wenselijk dat
twee zulke belangrijke sleutelfiguren uit het katholieke literaire veld in het kamp van de
concurrent bivakkeren.
Van Duinkerken weet dat het voorstel om Engelman terug te halen in de redactie voor Kuyle
onaanvaardbaar is. Tussen Kuyle en Engelman is sprake van onverenigbaarheid van karakters
en visie en Van Duinkerken is hier goed van op de hoogte. Redactiesecretaris Ab van Oosten
beantwoordt de brief van Van Duinkerken reeds op 16 november en waarschuwt hem
daarvoor, na eerst zijn steun te betuigen: “Indien inderdaad de toetreding van katholieken tot
de redactie van ‘De Vrije Bladen’ op deze wijze kan worden voorkomen, ben ik bereid mijn
stem te geven aan een candidatuur Engelman-de Bourbon.” Vervolgens adviseert hij Van
Duinkerken de kandidatuur van Sassen 261 ook te honoreren om Kuyle geen argument in
handen te spelen bij zijn bestrijding van opname in de redactie van Engelman en De Bourbon.
“Misschien zit ik er te ver vanaf, 262 om dit juist te zien, maar het is mijn vaste meening, dat
Engelman-Kuyle in één redactie op het oogenblik nog niet mogelijk zijn. Louis zal, bij
aanvaarding van het voorstel, stellig heengaan.” Verder vindt hij het argument van Van
Duinkerken dat de kopij slechts door een deel van de redactie is gelezen, niet sterk: “het zal in
de best-geregelde organisatie eener redactie nog wel eens voorkomen!”
Van Duinkerken reageert dezelfde dag nog. Hij bedankt Van Oosten voor zijn steun en voor
het in hem gestelde vertrouwen, maar vervolgt: “Je aandrang op de handhaving van Sassen als
eventueel redactielid is echter strijdig met mijn program: decentralisatie. Daarenboven zijn
sedert de laatste vergadering tusschen Sassen en mij beslissende woorden gesproken. Ik had
daar alle aanleiding toe.”
De volgende dag reeds laat Van Oosten aan Van Duinkerken weten dat hij zijn steun voor de
kandidatuur van Sassen laat vallen en onverkort achter het program van Van Duinkerken
staat. Antoon Coolen stuurt Van Duinkerken een telegram: “Ga accoord met je voorstellen.
Juich onmiddellijke toetreding van Engelman toe.”263
De Kuitenbrouwers schrijven op 17 november, met steun van Vos, tot een compromis bereid
te zijn. Ze stellen voor dat Kuyle voorlopig voor een jaar uittreedt “om alle mogelijke
geprikkeldheden, gerechtvaardigde en niet gerechtvaardigde, te voorkomen” en dat Engelman
niet in de redactie wordt opgenomen. 264
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Van Duinkerken gaat niet akkoord en wordt daarbij gesteund door de meerderheid van de
redactie. De kwestie wordt aan het Stichtingsbestuur voorgelegd en als dit Van Duinkerken
steunt, zit er voor de Kuitenbrouwers niets anders op dan uit te treden. Binnen zeer korte tijd
richten zij een nieuw tijdschrift op: De Nieuwe Gemeenschap. Dit maandblad manifesteert
zich aanvankelijk zowel inhoudelijk als qua uiterlijke vormgeving op min of meer dezelfde
wijze als De ‘oude’ Gemeenschap. De redactie, die behalve uit de gebroeders Kuitenbrouwer
bestaat uit Jan Derks, Ad. Sassen, Gabriël Smit en A. den Doolaard, allen oud-medewerkers
van De Gemeenschap, zet zich heftig af tegen De ‘oude’ Gemeenschap die zij arrivisme en
gebrek aan bezieling verwijt, woorden die we in De ‘oude’ Gemeenschap veelvuldig
tegengekomen zijn, maar die toen gericht waren tegen de gevestigde katholieke orde van de
jaren twintig. Vanaf januari 1935 krijgt De Nieuwe Gemeenschap een duidelijk fascistische en
ook anti-semitische inslag. 265 Smit en Den Doolaard verlaten dan de redactie, het tijdschrift
blijft nog twee jaar bestaan.
Ruiter en Smulders menen dat de splitsing in het tijdschrift eind 1933 helemaal het gevolg
was van een inhoudelijk conflict tussen Van Duinkerken en Kuyle. “Eind 1933 bleek dat
opnieuw een coup in het tijdschrift had plaatsgevonden. Dit keer was het Van Duinkerken, die
Kuyle uit de redactie had gewerkt en meteen ook Engelman weer had binnengehaald. [...] De
gebroeders Kuitenbrouwer richtten onmiddellijk hun eigen blad op: De nieuwe gemeenschap
[...] In dit blad werd een proletarisch fascisme uitgedragen, dat nu door geen ‘redelijk
katholicisme’ meer kon worden geremd.” 266
Toch was de splitsing eind 1933 mijns inziens niet in eerste instantie het gevolg van
verschillen in politieke keuze tussen Van Duinkerken en Kuyle, de splitsing was eerder het
gevolg van een krachtig staaltje tijdschriftenpolitiek van Van Duinkerken waarmee hij
voorkwam dat de eenheid in het katholieke kamp verstoord werd. Dat hij daarvoor als prijs de
concurrentie van De Nieuwe Gemeenschap moest dulden, was voor hem waarschijnlijk,
gezien de oplopende politieke spanningen in de redactie, die op de achtergrond natuurlijk wel
meespeelden, onvermijdelijk.
2.9 Gevolgen van het vertrek van Albert Kuyle voor het redactionele beleid vanaf 1934
De Gemeenschap gaat verder met een redactie die flink van samenstelling veranderd is. Het
Stichtingsbestuur heeft ter voorkoming van nieuwe conflicten Anton van Duinkerken
aangesteld als zijn vertegenwoordiger in de redactie met recht van veto. 267 De redactie kiest
hem ook met algemene stemmen tot haar voorzitter. Ab van Oosten wordt in dezelfde
vergadering tot redactiesecretaris benoemd. 268 Samen met Jan Engelman en C.Vos, die als
uitgever alle redactievergaderingen bijwoont, vormen zij de kern van de redactie, 269 die met
ingang van de nieuwe jaargang 1934 ook versterkt wordt met Louis de Bourbon.
De verantwoording in het januarinummer is kort en krachtig.
De Gemeenschap wijzigde haar redactie, niet haar program. Alleen in de wijze,
waarop dit program wordt uitgewerkt, zal men wellicht verandering kunnen bemerken.
Het maandblad blijft strijden tegen de puriteinsche levens-vrees, vóór de katholieke
levensaanvaarding, tegen het moordende negativisme, vóór de reconstructie der
samenleving in katholieken zin, tegen de vaagheid, vóór het dogma, tegen het steriele
schrijverskrakeel, vóór de schoonheid. Dien strijd zal zij voeren door den lezer het
werk voor te leggen van kunstenaars en critici, die wenschen mede te arbeiden aan de
verlevendiging van het idealisme, den werkelijkheidszin en den goeden smaak onder
onze landgenooten.
Het redactioneel beleid blijft dus ongewijzigd. Ook hieruit blijkt dat het laten vallen van
Kuyle niet in eerste instantie door een inhoudelijk verschil van mening was veroorzaakt.
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Alleen de bladformule behoeft “wellicht” enige aanpassing. De zaken waarvoor De
Gemeenschap blijft staan zouden in de formulering van Kuyle nauwelijks anders geluid
hebben. Alleen het “vóór de schoonheid” zou hij waarschijnlijk zijn pen niet uitgekregen
hebben en verder had er vast minstens één keer het woord “Kerk” in de tekst gestaan.
Mogelijk is aan deze beide verschillen de terugkeer van Jan Engelman af te lezen.
Opvallend is dat met geen woord gerept wordt over het conflict met de gebroeders
Kuitenbrouwer en de oprichting van De Nieuwe Gemeenschap. De redactie beperkt zich tot
een enkele mededeling aan het slot van het januarinummer van 1934: “Tengevolge van een
noodzakelijke reorganisatie der redactie van “De Gemeenschap” maken, met ingang van 1
Januari, de heeren H. Kuitenbrouwer en Albert Kuyle geen deel meer uit van de redactie.”
Ook in de volgende afleveringen zal de redactie er geen woord aan vuil maken. Dit is des te
opvallender omdat de gebroeders Kuitenbrouwer zelf in een maar liefst tien pagina’s tellend
overzicht uitgebreid ingaan op alle problemen en conflicten in de redactie in de laatste
maanden van 1933. 270 In de kolommen van De Gemeenschap wordt De Nieuwe Gemeenschap
in de drie jaar van haar bestaan volledig doodgezwegen.
De redactie zal, blijkens de ‘Verantwoording’, het redactionele beleid niet veranderen. Dit
versterkt, zoals gezegd, de opvatting dat het bij de breuk in de redactie niet om de zaak ging,
maar om de persoon. Dit moge dan waar zijn, maar onder de persoonlijke controverse tussen
Kuyle en Engelman ging wel degelijk een conflict over de inhoud schuil. Zowel Kuyle als
Engelman stond namelijk ergens voor en het probleem van Van Duinkerken was dat hij voor
beiden respect had, maar ook moest accepteren dat de twee niet konden samenwerken en dat
hij dus een keuze moest maken. In Kuyle waardeerde hij de trouw aan het katholieke geloof
en aan de Kerk en zijn sociale betrokkenheid bij de armen en werklozen in de samenleving.
Ook persoonlijk stond hij dichtbij Kuyle, die net als hij een groot gezin had, van gezelligheid
hield en een goed glas wijn schonk. Waar hij steeds meer moeite mee kreeg waren Kuyles
radicale opvattingen over kapitalisme en democratie. Eerder had hij deze gesteund, maar hij
was gematigder geworden. 271 Echt problemen had hij met Kuyles reactionaire ideeën over
feminisme en zijn onverdraagzaamheid jegens mensen die zijn opvattingen niet deelden. Hij
ergerde zich aan Kuyles aanvallen op de poëzie van Engelman, aan zijn veroordeling van het
privé-leven en de geloofsbeleving van Engelman die er vriendinnen op nahield en niet
kerkelijk was.
In Engelman waardeerde hij de belezen letterkundige, de man die verstand had van beeldende
kunst, architectuur en muziek, de estheet, die zich sterk maakte voor oorspronkelijke
katholieke kunst en zich verzette tegen de roomse kitschcultuur van schone schijn en brave
namaak. Ook Van Duinkerken had moeite met Engelmans opvattingen over huwelijkse trouw,
maar hij achtte dat een persoonlijke keuze en een individuele verantwoordelijkheid, die een
samenwerking niet in de weg hoefde te staan.
Het liefst zou Van Duinkerken het sociale engagement van Kuyle verbonden hebben met de
artistieke ontwikkeling van Engelman, een verbintenis die tenslotte ook in de eerste vijf jaren
van De Gemeenschap de basis van het succes van het tijdschrift vormde, maar in de loop van
de jaren dertig werd het steeds duidelijker dat een samenwerking er niet meer in zat, vooral
niet nadat Kuyle, die in 1932 een van de oprichters was van de RK Stormtroepen, op politiek
terrein steeds verder radicaliseerde. Van Duinkerken wist in november 1933 welke keus hij
moest maken.
Redactioneel beleid in de periode 1934-1941
Na 1934 ondergaat de redactie van De Gemeenschap geen belangrijke wijzigingen meer.
In het najaar van 1934 zijn er getuige de notulen van de redactievergadering van 5 november
van dat jaar nog fusiebesprekingen met Het Venster, maar ook deze fusieplannen gaan niet
door.
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Op 23 februari 1935 wordt, na alle gebeurtenissen rondom de splitsing in De Gemeenschap
met minder enthousiasme dan vijf jaar eerder, het tweede lustrum gevierd met een diner in de
Dietsche Taveerne op het Oudkerkhof in Utrecht. Behalve een groot aantal bestuursleden,
redacteuren en literaire en artistieke medewerkers waren aanwezig de politicus Piet Witteman,
Clemens Meuleman, de censor R.F. Hegge, prof. dr. Verbeek en de Leidse hoogleraar en
Java-deskundige prof. dr. C.C. Berg. Ook nu zijn er ter gelegenheid van het tienjarig bestaan
weer tentoonstellingen van uitgaven van het Gemeenschap-fonds en zogenaamde
Gemeenschap-avonden met lezingen van verschillende redacteuren. 272
Sommige medewerkers van De Gemeenschap zijn met de gebroeders Kuitenbrouwer
overgestapt, anderen bleven hun tijdschrift trouw. Er waren er ook die in beide tijdschriften
publiceerden. Dat zit de redactie helemaal niet lekker, maar pas na anderhalf jaar probeert ze
aan die praktijk een einde te maken. In de notulen van de vergadering van zaterdag 8 juni
1935, gehouden bij Antoon Coolen in zijn huis in Waalre, staat te lezen: “Na bespreking werd
besloten onze medewerkers, zooveel mogelijk in persoonlijk gesprek, voor de keus te stellen
tusschen medewerking aan ons tijdschrift en het periodiek De Nieuwe Gemeenschap.”
In 1936 komen de Vlamingen Marnix Gijsen en Jan Vercammen de redactie versterken.
Jan Vercammen, als pedagoog werkzaam in het onderwijs en voormalig redacteur van het
humanitair-expressionistische Vlaamse tijdschrift voor kunst en letteren De Tijdstroom (19301934), laat op 25 oktober 1935 aan Louis de Bourbon weten dat hij zijn redactielidmaatschap
aanvaardt 273:
Waarde vriend,
We laten DE TIJDSTROOM dood.
HET VENSTER is zijn roeping ontrouw geworden, naar ik meen.
FORUM het enige Vlaams-Nederlandse tijdschrift verdwijnt.
In Vlaanderen is er geen tijdschrift van enige betekenis tenzij Dietsche Warande en
Belfort, dat echter niet ver doordringt.
Dat alles doet me besluiten, dat het nu het ogenblik is, om ernstig over ons plan na te
denken, en het uit te werken.
Ik kom dus bij U.
[…]
Van Vercammen worden regelmatig gedichten geplaatst en hij bespreekt op gezette tijden de
stand van zaken in de moderne Vlaamse poëzie. Af en toe is hij ook aanwezig op de
redactievergaderingen.
Marnix Gijsen zal gedurende de hele periode van zijn redactielidmaatschap vrijwel niets aan
het tijdschrift bijdragen.274 Ook op redactievergaderingen is hij niet aanwezig. Zijn
redacteurschap moet dus vrijwel zeker als een strategische zet beschouwd worden in het
gecompliceerde schaakspel met de concurrentie. Zijn naam in de redactie kan als een
duidelijke provocatie richting Forum opgevat worden, een tijdschrift waarmee De
Gemeenschap veelvuldig polemiseerde. 275 Forum was eind 1935 in de problemen geraakt. De
Vlaamse redacteuren onder leiding van Marnix Gijsen verzetten zich tegen plaatsing van de
novelle Virginia, een verhaal over de relatie van een jonge vrouw en een dorpspastoor, van
Victor Varangot, een zwager van Ter Braak. Gijsen meende publicatie van dergelijke lectuur
vanuit katholiek standpunt niet te kunnen verantwoorden. Omdat Forum een ten opzichte van
elkaar autonome Nederlandse en Vlaamse deelredactie kende, weigerde Ter Braak als leider
van de Nederlandse redactie de inbreuk op deze autonomie te accepteren. Dat betekende het
einde van Forum. De onmiddellijke opname van Gijsen in de redactie van De Gemeenschap,
zonder dat hij daar veel activiteit tegenover stelde, mag, meen ik, als een bewuste actie
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opgevat worden om Forum met terugwerkende kracht een hak te zetten en was waarschijnlijk
eveneens bedoeld om de Belgische abonnees van Forum over te halen zich te abonneren op
De Gemeenschap.
Opvallend is dat er na 1934 geen redactionele verantwoordingen meer gepubliceerd worden.
De ontwikkeling in het redactionele beleid moet uit de teksten in De Gemeenschap zelf
gereconstrueerd worden. Vanaf 1934 groeit het aantal politiek-maatschappelijke artikelen, 276
geschreven door Van Duinkerken, maar bijvoorbeeld ook door Willem Pompe, de voorzitter
van het Stichtingsbestuur, die, ook al sympathiseerde hij begin jaren dertig met de
nationalistische ideeën van Kuyle, De Gemeenschap trouw was gebleven.
Met name Anton van Duinkerken heeft in de tweede helft van de jaren dertig een aantal
antifascistische artikelen onder eigen naam en onder de schuilnaam Ch. André Leffens
geschreven, waaruit de nieuwe, meer politiek gerichte profilering is af te leiden. In de
decemberaflevering van 1934 protesteert hij tegen de afzetting, onder druk van de NSDAP,
van de progressieve Duitse theoloog Karl Barth aan de universiteit van Bonn. In de
januarinummers van 1936 tot en met 1939 schrijft hij onder titels als ‘Mentaliteit 1936’, ‘De
keuze’ en ‘Praefascisme in Nederland’ programmatische essays waarin hij duidelijk positie
kiest tegen de totalitaire bewegingen van Hitler, Mussolini en Franco.
Als de NSB-leider Mussert zich ergert aan zijn opstelling en in Volk en Vaderland
laatdunkend spreekt over “den zich katholiek noemende Van Duinkerken”, schrijft hij in
december 1935 zijn beroemd geworden hekeldicht ‘Ballade van den katholiek’ 277:
Jawel, mijnheer, ik noem mij katholiek.
En twintig eeuwen kunnen ’t woord verklaren
Aan u en uw opgewonden kliek,
Die blij mag zijn met twintig volle jaren,
Als onze God u toestaat te bedaren
Van ’t heilgeschreeuw, geleerd bij de barbaren,
En als uw volksbeweging haar muziek
Toonzetten leert op ònze maat der eeuwen.
De roomsen hebben in de politiek
Iets meer gedaan dan onwelluidend schreeuwen.
Daarom, mijnheer, noem ik mij katholiek!
Zo fulmineert hij zes coupletten lang tegen Mussert en de zijnen.
Joseph Roth heeft het gedicht in het Duits vertaald, een vertaling die in oktober 1937 in De
Gemeenschap werd afgedrukt
Ook Jan Engelman draagt af en toe een politiek artikel bij. In juli 1934 (p. 484-485) schrijft
hij in De Gemeenschap een tekst, voorzien van een toepasselijke spotprent van Lambert
Simon, onder de titel ‘In Duitschland’:
De gebeurtenissen in Duitschland, waar politici elkander slachten als vee, hebben den
Nederlander één ding te leeren: dat wij leven naast een half barbaarsch volk, dat de
zoetsappigste romantiek bemint en vlak daarop een wreedheid verheerlijkt die aan het
Nibelungenlied doet denken. […] Hitler en Goering echter hebben de publieke zaak
zóó waanzinnig vereenzelvigd met hun parvenuachtigen caesaren-waan, het recht met
hun persoon, dat alleen de kogel op-stel-en-sprong uitkomst kan brengen als iemand er
een afwijkende meening op na houdt. Niemand twijfelt er aan, of zij zullen zelf
sterven door het zwaard dat zij hanteeren.
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Om deze en andere teksten in De Gemeenschap is Engelman in de oorlog een korte tijd
gedwongen geweest onder te duiken.
Vanwege hun antifascistische en antinazistische standpunten worden Anton van Duinkerken
en Jan Engelman in 1936 gevraagd lid te worden van het nationale Comité van
Waakzaamheid, een onder andere door Menno ter Braak en Jan en Annie Romein opgerichte
club van intellectuelen van verschillende politieke en godsdienstige overtuiging, die door
middel van publicaties, het vormen van lees-, vak- en studiegroepen en het houden van
vergaderingen een dam willen opwerpen tegen het opkomend fascisme. 278
De opname van Van Duinkerken en Ter Braak in één en hetzelfde Comité van Waakzaamheid
is een mooi voorbeeld van de gecompliceerdheid van het begrip ‘profilering’. In hun
polemiek die zij met elkaar voeren in geschriften, boeken en in hun respectievelijke
tijdschriften De Gemeenschap en Forum doen zij er alles aan zich van elkaar te onderscheiden
en tegelijkertijd werken zij gebroederlijk in één Comité samen om het fascisme een halt toe te
roepen. Een van de redenen waarom Van Duinkerken Ter Braak later zijn beste vijand zal
noemen.
Er blijft in De Gemeenschap ook na 1934 veel interesse voor poëzie en proza (o.a. delen van
de roman Bint van Ferdinand Bordewijk worden gepubliceerd) en met Engelman is de
aandacht voor beeldende kunst teruggekeerd. Sybold van Ravesteyn schrijft over architectuur,
Wouter Paap over muziek en Janus van Domburg reageert onder het pseudoniem Close-up op
de nieuwste films.
Met de terugkeer van Jan Engelman verschijnt er ook weer volop poëzie van niet-katholieke
dichters in De Gemeenschap: J.C. Bloem, Adriaan Roland Holst, Martinus Nijhoff en vele
anderen. 279
Ab van Oosten schrijft over crisis, werkloosheid en allerlei andere politiek-maatschappelijke
onderwerpen. Er is veel aandacht voor de Spaanse Burgeroorlog, waarbij de redactie,
overigens op kritische en genuanceerde wijze, sympathiseert met de Republikeinen, in
tegenstelling tot de katholieke kerk en de katholieke media die de zijde van Franco kiezen. 280
Vanaf 1936 nemen Engelman, Van Duinkerken en de Oostenrijkse immigrant Joseph Roth
steeds duidelijker stelling tegen nationaal-socialisme en antisemitisme.
In de notulen van de redactievergadering van 23 december 1935 valt te lezen dat in navolging
van het in augustus 1930 verschenen Zuid-Limburgnummer ook speciale afleveringen
voorbereid worden voor Vlaanderen, Brabant en Amsterdam. Het Vlaanderennummer,
samengesteld door Vercammen met hulp van Gijsen, verschijnt daadwerkelijk in november
1937. Van een speciaal Brabant- en een Amsterdamnummer is het nooit gekomen, evenmin
als van het in de notulen van maart 1938 gememoreerde Volendamnummer. Ook al zijn deze
laatste speciale nummers nooit verschenen, de informatie is toch wel van belang omdat het
een licht werpt op de gebieden waar De Gemeenschap vermoedelijk veel abonnees had.
Opnieuw de censor
Met de standpuntbepaling van de Gemeenschap-redactie ten opzichte van nationaalsocialisme en fascisme heeft de censor geen problemen, althans uit de notulen van de
redactievergaderingen blijkt dit nergens. Eerder integendeel: in de notulen van 24 januari
1935 wordt “door een van de redacteuren erop gewezen dat een bijdrage over de Dinasobeweging in ons tijdschrift eventueel tot moeilijkheden aanleiding zou kunnen geven,
aangezien de Bisschop van Haarlem deze vereeniging tot de verbodene verklaarde te
behooren. Deze kwestie zal nader onder het oog worden gezien.”
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De enige andere keer dat er van december 1933 tot augustus 1939 281 in de notulen nog over
een ingreep van de censor wordt gerept, is in de vergadering op 14 maart 1935: “Vervolgens
werd door Vos meedeling gedaan van een bericht van den Censor, dat hem van hoogerhand
gewezen was op de verschijning van het vers ‘Gebed’ onder de Hagel-rubriek in ons Januarinummer, als zijnde de publicatie daarvan minder gewenscht geweest. In verband daarmede
meende hij thans zijn toestemming niet te kunnen geven voor een ander vers van Joep
Romme, dat voor een der volgende nummers was bestemd.”
Het feit dat er verder niets over censuur genotuleerd is, betekent overigens nog niet dat de
censor geen andere ingrepen heeft gedaan. In een brief d.d. 16 juli 1935 laat censor R.F.
Hegge weten dat hij het artikel ‘Onzindelijken” niet kan goedkeuren. “Het streven naar
verbetering van de openbare zeden bij het baden en zwemmen verdient alle steun van ons
katholieken; het werken van de comités voor hetzelfde doel behoort in ieder geval niet
belachelijk gemaakt te worden; trouwens de manier waarop dit alles bespottelijk wordt
gemaakt in het artikel, is erg goedkoop en gemakkelijk.”
Maar zoals zo vaak, het artikel is dan al geplaatst.
Het einde van De Gemeenschap
In de jaargangen 1940 en 1941 wordt nauwelijks op de politieke actualiteit ingegaan. Dat is
verstandig, want de Duitse bezetter kijkt over de schouder van de redactie mee. 282 In de eerste
twee strofen van het gedicht Inkeer van Louis de Bourbon (februarinummer van 1940) klinkt
het als volgt:
Daarbuiten gieren de stormen,
er staat tusschen oosten en westen
een schaduw met grillige vormen,
en brand woedt in vele gewesten.
Laat mij van de binnenkameren
de deuren en ramen sluiten,
mijn oude boeken verzamelen
en niets meer vernemen van buiten.
In september 1941 verschijnt het laatste nummer van het tijdschrift De Gemeenschap. Het
oktobernummer wordt nog wel gedrukt, maar niet meer verspreid. 283 Het blad wordt door de
Duitse bezetter verboden. 284
2.10
1.

2.

Samenvatting en conclusies
De redactie van De Gemeenschap beoogde met het tijdschrift een breed redactioneel
beleid vorm te geven: ze wilde culturele, levensbeschouwelijke en politiekmaatschappelijke doelen realiseren, waarbij de nadruk, zeker in de verantwoordingen
van de eerste twee jaargangen, op de levensbeschouwelijke en politiekmaatschappelijke doelen lag. Hierin onderscheidde het tijdschrift zich van haar naaste
concurrenten Roeping en De Vrije Bladen (en later Forum), die alleen een cultureel
profiel nastreefden en geen politiek-maatschappelijk oogmerk hadden.
Literatuur en kunst zijn in de opvatting van de redactie van De Gemeenschap
ondergeschikt aan de hogere doelen die met het (katholieke) geloof en de maatschappij
te maken hebben. Kunst (schoonheid) moet dienstbaar zijn aan de (katholieke)
boodschap. De inhoud is belangrijker dan de vorm, de waarheid hoger dan de leus.
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De redactie wilde De Gemeenschap profileren als een algemeen cultureel tijdschrift 285
op katholieke grondslag. Ze wilde daarbij niet alleen voor eigen parochie prediken. Ze
maakte structureel gebruik van de inbreng van niet-katholieke auteurs.
In de naoorlogse beeldvorming, zoals beschreven in hoofdstuk 1, is dit beeld pas vanaf
Scholten 1978 naar voren gebracht, waarbij het algemeen culturele aspect pas vanaf
Ruiter en Smulders 1996 toegevoegd is.
De redactie van De Gemeenschap profileert zich in hoge mate met de opvattingen over
levensbeschouwing, maatschappij, kunst en literatuur van de Franse cultuurfilosoof
Jacques Maritain. Zij maakt daarbij doelbewust gebruik van zijn internationale positie
en autoriteit. De Gemeenschap sluit daarmee aan bij het Renouveau Catholique, een
moderne stroming binnen het internationale katholieke cultuurleven.
Met betrekking tot de beeldvorming in de bestaande literatuur over De Gemeenschap
staat Helman 1978 alleen met zijn standpunt dat Maritain geen grote invloed op het
gedachtegoed van De Gemeenschap heeft gehad. Zowel auteurs vóór hem (Scholten
1978) als na hem (Ruiter en Smulders 1996 en Sanders 2002) denken daar anders
over. Een interessant voorbeeld van hoe herinneringen van iemand die erbij geweest
is, kunnen afwijken van conclusies van wetenschappers die later bronnenonderzoek
doen.
In het redactionele beleid is na het tweede jaar een verandering in de profilering te
constateren: de keuze vóór de gemeenschapszin en tegen het individualisme wordt
gerelativeerd en genuanceerd. De gemeenschap wordt niet meer in alle gevallen boven
het individu gesteld. De ondertitel ‘Maandschrift voor katholieke reconstructie’
verdwijnt. De nieuwe profilering wordt doorgetrokken naar de literatuur- en
kunstopvatting: het esthetische wordt niet langer ondergeschikt gemaakt aan het
ethische: het kunstwerk moet aan beide eisen voldoen. Het ethische blijft overigens
primair.
In de bestaande literatuur over De Gemeenschap wordt deze verandering van
profilering niet vermeld, ook niet in Scholten 1978 die elke jaargang en elke
verantwoording uitvoerig analyseert. Ook het verdwijnen van de ondertitel wordt door
hem niet gesignaleerd of geproblematiseerd. Bijvoet e.a. 1986 noemt beide aspecten
wel, maar gaat er verder niet op in.
Na het conflict in de redactie en de breuk met Jan Engelman eind 1930 worden in het
redactionele beleid twee wijzigingen in de profilering geformuleerd: minder aandacht
voor kunst en meer voor religie en politiek-sociale vraagstukken. In de literatuur- en
kunstopvatting komt het accent weer iets meer op het ethische te liggen. In het ‘ars en
vita-debat’ weer iets meer nadruk op vita.
Na het conflict in de redactie en de breuk van eind 1933, het vertrek van de gebroeders
Kuitenbrouwer en de terugkeer van Jan Engelman, worden door de nieuwe redactie
geen wijzigingen geformuleerd voor het redactionele beleid vanaf 1934. Er worden
geen redactionele verantwoordingen meer gepubliceerd. Wel verschijnt er een groot
aantal politiek-maatschappelijke artikelen op de plek waar normaal de
‘Verantwoording’ staat (openingsartikel van de nieuwe jaargang). Met name uit de
bijdragen van Anton van Duinkerken en Ab van Oosten aan De Gemeenschap kan een
meer politiek-maatschappelijk gerichte profilering afgeleid worden.
De algemeen culturele profilering van De Gemeenschap weerspiegelt zich nauwelijks
in de samenstelling en de achtergrond van de redactieleden. Het is niet zo dat de
redactie bestond uit verschillende kunstdisciplines en afkomstig was uit de culturele
bovenlaag. Zij zijn vrijwel zonder uitzondering afkomstig uit de katholieke
middenstand, hebben overwegend niet gestudeerd en oefenen vrijwel allemaal het
beroep van journalist uit. Met uitzondering van Willem Maas zijn zij allemaal literaire
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9.

10.

auteurs en geen kunstenaars. Bij de uitbreiding van de redactie wordt wel steeds gelet
op spreiding van interessegebieden (literatuur, beeldende kunst, architectuur, muziek)
en regionale spreiding (Utrecht, Amsterdam, Brabant, Limburg, Vlaanderen). In de
redactie hebben nooit politici, wetenschappers, ondernemers of theologen een plaats
gekregen. Er werd wel voor gezorgd dat deze groepen (en ook de kunstenaars) in het
medewerkersbestand en in het politiek-maatschappelijk netwerk vertegenwoordigd
waren. Dat netwerk was reeds vanaf het begin van haar bestaan enorm groot en vormt
een van de belangrijkste verklaringen voor het succes van De Gemeenschap met
betrekking tot de groei van het aantal abonnees en de aandacht in de media.
In de bestaande literatuur over De Gemeenschap is tot op heden nog weinig
gepubliceerd over netwerken in relatie tot dit tijdschrift en haar redacteuren. Wel heeft
Sanders (2004, respectievelijk 2006) de netwerken rondom Maritain en rondom Van
der Meer de Walcheren in kaart gebracht. In paragraaf 4.3 kom ik nog uitvoerig op
netwerken rondom De Gemeenschap terug.
De Gemeenschap had een ambivalente houding richting tijdschriften van een zelfde
godsdienstige signatuur (Roeping) of met een onafhankelijke profilering (De Vrije
Bladen). Enerzijds werkte zij er mee samen (uitwisseling van medewerkers,
samenwerking en zelfs fusieplannen), anderzijds zette zij zich er in haar kolommen
heftig tegen af om de eigen positionering scherp te houden. Op tijdschriften met een
afwijkende godsdienstige of politieke richting (Opwaartsche wegen, Links richten)
reageerde zij niet of nauwelijks en ze werkte er niet mee samen.
In Ruiter en Smulders 1996 wordt wel het hybridische karakter van de teksten in De
Gemeenschap aangegeven, maar nergens wordt in de bestaande literatuur over De
Gemeenschap uitvoerig ingegaan op de hybridische houding ten opzichte van De Vrije
Bladen en Roeping. Knuvelder 1953 plaatst De Gemeenschap dichtbij Roeping,
Oversteegen 1969 dichtbij De Vrije Bladen, Scholten 1978 weer dichterbij Roeping en
Sanders 2002 weer wat dichterbij De Vrije Bladen. De feiten wijzen uit dat nu eens het
een, dan weer het ander aan de orde was en dat De Gemeenschap en ook de
individuele redacteuren nu eens voor het ene tijdschrift en tegen het andere kozen, en
later weer omgekeerd, al naar gelang het hun op dat moment het beste uitkwam.
In de jaren dertig zet de redactie van De Gemeenschap zich vooral af tegen Forum,
maar ook dan zijn er verschillende medewerkers die aan beide bladen bijdragen
leveren, onder wie Jan Engelman, Louis de Bourbon, Man Arnet, Dick Binnendijk en
de dichter J.J. van Geuns.
Ook richting de politieke en kerkelijke instituties nam de redactie van De
Gemeenschap een ambivalente houding in. Enerzijds koos zij er bewust voor een
katholiek tijdschrift te zijn en de censor die daarbij vanaf 1929 hoorde, te accepteren,
anderzijds, liet zij niet na voortdurend met de censor in discussie te gaan, hem als het
kon, om de tuin te leiden en in ieder geval nauwelijks te laten merken dat zij er
rekening mee hield. Met betrekking tot de politiek is het niet anders: enerzijds
voortdurend kritisch richting de RK Staatspartij, maar anderzijds regelmatig gebruik
maken van het netwerk van katholieke politici.
Ten opzichte van de bestaande beeldvorming over De Gemeenschap heb ik in dit
hoofdstuk laten zien dat de classificatie van De Gemeenschap als een katholiek literair
tijdschrift de werkelijkheid simplificeert. De Gemeenschap is zowel literair als
artistiek, zowel levensbeschouwelijk als politiek-maatschappelijk georiënteerd. Het is
katholiek, maar zet het zich af tegen de RKSP en het episcopaat. Het accepteert de
censor en probeert hem tegelijkertijd te misleiden. Het concurreert met Roeping en De
Vrije Bladen en werkt tegelijkertijd fusieplannen met de redacties van deze
tijdschriften uit. Het is in vele opzichten modern, maar tegelijkertijd anti-modern.
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Hoofdstuk 3
De bladformule van tijdschrift De Gemeenschap
3.1 Algemene introductie
Het redactionele beleid geeft de intentie van de redactie weer met betrekking tot de profilering
van het tijdschrift. Die intentie heb ik onderzocht op de traditionele literair-historische manier
door programmatische artikelen, correspondenties e.d. te bestuderen. Het is natuurlijk ook van
belang te onderzoeken wat er van die intentie in de praktijk terecht kwam. Werd het beleid in
de praktijk ook waargemaakt? Daarvoor heb ik onderzoek gedaan naar de bladformule. Dat
heb ik gedaan door een kwantitatief onderzoek te doen naar de verschillende rubrieken en
tekstsoorten in De Gemeenschap.
Op de volgende vragen wil ik in dit hoofdstuk antwoord proberen te geven. Hoe vertaalde de
redactie de gewenste profilering in de bladformule van het tijdschrift? Wat waren de aard en
de functie van de verschillende tekstsoorten en van de verschillende rubrieken? Hadden de
veranderingen in het redactionele beleid en de personele wijzigingen in de redactie ook
consequenties voor de bladformule en wat betekende dat voor de profilering? Ik sluit het
hoofdstuk af met een aantal conclusies.
De doelen en opvattingen van de redactie leiden tot het redactionele beleid, dat vervolgens
vertaald wordt in een bladformule. Onder bladformule versta ik het geheel van de
verschillende rubrieken van het tijdschrift, die ik zal beschrijven met inbegrip van het aantal
en de soort artikelen en het percentage dat ze in het totaal van de jaargangen
vertegenwoordigen. Als er in de loop van de jaren geen rubrieken verdwijnen of worden
toegevoegd, dan is er sprake van een vaste bladformule, als er wel nieuwe rubrieken worden
geïntroduceerd of bestaande geëlimineerd, dan is er sprake van een wijziging van de
bladformule. Ik spreek ook van verandering van de bladformule als er een aanzienlijke
vergroting of verkleining van het aantal artikelen of het aantal bladzijden binnen een rubriek
plaatsvindt. 286
In dit hoofdstuk presenteer ik de resultaten van het kwantitatieve onderzoek naar de teksten in
De Gemeenschap. In deze eerste paragraaf zoom ik bij wijze van algemene introductie in op
de eerste jaargang van De Gemeenschap om op deze manier eerst een globaal idee te geven
van de inhoud van het tijdschrift.
De Gemeenschap presenteert zich in de eerste jaargang conform de door de redactie
geformuleerde doelstellingen als een breed levensbeschouwelijk, maatschappelijk en cultureel
georiënteerd blad. Naast de reeds genoemde artikelen van Jacques Maritain bevat de eerste
jaargang bijdragen van o.a. Willem Nieuwenhuis, Gerard Knuvelder en Albert Kuyle over
levensbeschouwelijke en maatschappelijke onderwerpen. Vanaf het begin is er veel aandacht
voor een breed palet aan (moderne) kunstuitingen: artikelen van Jan Engelman en Willem
Maas over moderne architectuur (De Klerk, Violet le Duc, Berlage, Rietveld en Van
Ravesteyn), Lou Lichtveld over eigentijdse kerkmuziek, Erik Satie en over jazz (‘De zwarte
muze’), Jan Engelman over moderne beeldende kunst (Otto van Rees en Henk Wiegersma) en
L.J. Feber over modern toneel (Claudel). Samen met de poëzie van Wies Moens, Karel van
den Oever, Marnix Gijsen, Henk Kuitenbrouwer en Jan Engelman, met het proza van Albert
Kuyle en Albert Helman en met de literaire kritieken van o.a. Henk Kuitenbrouwer is het
aandeel cultuur in die eerste jaargang ruim vertegenwoordigd.
Van meet af aan kijkt de redactie van De Gemeenschap verder dan de landsgrenzen; zij denkt
Europees en publiceert werk van diverse buitenlandse, vooral Franse en Belgische, schrijvers.
Behalve de reeds genoemde Vlaamse poëzie van Moens, Van den Oever en Gijsen bevat de
eerste jaargang bijdragen van Jacques Maritain, Charles Albert Cingria, Jean Cocteau en Max
Jacob (allemaal in het Frans), van Duitstalige auteurs als Ude, Stratmann en Wellesz (allemaal
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religieus-politiek-maatschappelijke artikelen in het Duits) en een Engelstalige tekst van
Hermon Ould over theater.
De Gemeenschap stelt zich ook open voor kunstenaars die niet van katholieken huize zijn. Zo
maken de architecten Gerrit Rietveld en Sybold van Ravesteyn omslagen voor de eerste
jaargangen en publiceren Hendrik Marsman en Theun de Vries er hun verzen in. 287
3.2 Verantwoording van het kwantitatief onderzoek naar de teksten in De Gemeenschap
Om te onderzoeken of De Gemeenschap voornamelijk een literair dan wel een cultureel,
levensbeschouwelijk of politiek-maatschappelijk tijdschrift is, heb ik niet gekozen voor de
traditionele methode om op basis van globaal onderzoek een indruk te geven, maar om op
basis van tellingen van alle teksten van het tijdschrift tot conclusies te komen. Ik heb
kwantitatief onderzoek gedaan naar aard en functie van de verschillende tekstsoorten in dit
tijdschrift. Onder aard versta ik in mijn onderzoek de tekstsoort/het genre (verhalend proza,
beschouwend proza, poëzie of toneel) en onder functie versta ik de maatschappelijke werking,
het doel van de tekst. 288 Ik onderscheid een creatief-literaire functie, een religieuze functie en
een politiek-maatschappelijke functie. Alle reclameteksten heb ik apart geïnventariseerd.
Deze hebben in eerste instantie een commercieel-economische functie.
Met betrekking tot de literaire teksten heb ik poëzie, verhalend proza en toneel allemaal
ingedeeld bij de creatief-literaire functie. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze geen
levensbeschouwelijke en/of politiek-maatschappelijke betekenis hebben. Dat hebben ze
regelmatig ook, maar ik heb deze teksten ingedeeld naar hun dominante functie. Om dezelfde
reden is het beschouwend proza ingedeeld naar levensbeschouwelijke en politiekmaatschappelijke functie, terwijl het natuurlijk ook een creatief-literaire betekenis heeft. Maar
dat is niet de dominante doelstelling ervan. Bovendien is het zo dat ik mij, als ik gedichten,
verhalend proza en toneel ga indelen naar levensbeschouwelijke en/of politiekmaatschappelijke functie, wel op zeer glad ijs ga begeven. Bij beschouwend proza is
persoonlijke interpretatie soms al onvermijdelijk, maar bij de andere literaire genres zijn
interpretatieproblemen helemaal niet meer te vermijden. Neem als voorbeeld de roman Bint
die in 1934 in vijf afleveringen in De Gemeenschap voorgepubliceerd wordt. Door de meeste
lezers wordt deze als een literaire tekst ervaren, maar er zijn verschillende recensenten en/of
letterkundige wetenschappers die menen dat de politieke functie (Bint is zelfs als een
fascistische tekst bestempeld) of juist de maatschappelijke (pedagogisch-didactische in dit
geval) functie van deze korte roman dominant is. 289
Daar waar het relevant is, zal ik overigens niet schromen toch ook iets over de
levensbeschouwelijke en/of politiek-maatschappelijke functie van poëzie en verhalend proza
te zeggen (zie bijvoorbeeld mijn opmerkingen over het sociaal-realistische karakter van het
proza en de poëzie van respectievelijk Kuyle en Van Oosten naar aanleiding van tabel 3.2).
Indeling tabel teksten
Van elke aflevering van De Gemeenschap heb ik elke tekst in een database (Access)
ingevoerd en ingedeeld in een tabel met elf verschillende kolommen. 290 In totaal gaat het om
177 afleveringen met 3597 teksten verdeeld over 10.233 bladzijden en over zeventien
jaargangen (1925-1941). 291
In de tabel worden de volgende kolommen onderscheiden:
Kolom 1
Kolom 2
Kolom 3
Kolom 4

nummer van de tekst (dit is een automatisch volgnummer)
jaar van uitgave
maand van uitgave
genre van de literaire tekst met een onderverdeling in:
verhalend proza
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Kolom 5

Kolom 6

Kolom 7

Kolom 8
Kolom 9
Kolom 10
Kolom 11

poëzie
toneel
onderwerp van de beschouwende teksten over kunst en literatuur met een
onderverdeling in:
beeldende kunst
architectuur/ toegepaste kunst
toneel/theater
muziek
film/fotografie
literatuur
onderwerp van de overige beschouwende teksten: religie/levensbeschouwing
(R) of politiek/maatschappij (PM) of een combinatie daarvan (RPM). Ook als
er een combinatie met kunst en literatuur is, wordt dat aangegeven (KRPM, de
zogenaamde ‘brede’ teksten).
overzicht van de vaste rubrieken in De Gemeenschap
Kroniek
Hagel
Boekbespreking
Met een tweede codeletter wordt ook van al deze teksten aangegeven of ze
over literatuur, kunst, religie/levensbeschouwing of politiek/maatschappij
gaan.
overzicht van de reclameteksten
naam van de auteur
taal waarin de tekst geschreven is
aantal bladzijden van de tekst

Het verschil tussen de teksten van kolom 5 en kolom 7 is formeel gemakkelijk aan te geven
(ze staan nl. wel of niet in de vaste rubriek), maar inhoudelijk niet. In beide kolommen gaat
het om beschouwende teksten over kunst, literatuur, levensbeschouwing of politiek. Het
verschil is dat het in kolom 5 vrijwel altijd gaat om langere, meer essayistische artikelen en in
kolom 7 om kortere, meer op de actualiteit toegespitste bijdragen. In kolom 5 staat
bijvoorbeeld een opstel over gregoriaanse muziek en in kolom 7 een bespreking van een
concert. Soms zijn de resultaten van beide kolommen opgeteld om een wijziging in de
bladformule duidelijk te maken. Dit wordt dan natuurlijk altijd expliciet vermeld.
In kolom 11 is een correctie toegepast voor de teksten van de vaste rubrieken. Deze worden
namelijk 17 jaar lang in een kleiner lettertype afgedrukt. Op basis van een aantal
proeftellingen zijn deze teksten in de eerste twee jaargangen met de factor 2 vermenigvuldigd
en in de jaargangen 3 t/m 17 met de factor 1,5. Deze correctie geeft een evenwichtiger beeld
van bijvoorbeeld het aandeel van de verschillende tekstsoorten of van het belang van de
diverse auteurs.
Sommige teksten pasten niet in dit schema omdat ze bijvoorbeeld zo breed geschreven waren
dat ze bij twee of meer categorieën (kunst, literatuur, religie en/of politiek-maatschappij)
tegelijkertijd ingedeeld konden worden. Deze teksten kregen in kolom 6 en 7 de code ‘breed’
of KRPM mee. Bijvoorbeeld de ‘Verantwoordingen’ en een flink aantal artikelen van Anton
van Duinkerken vallen onder deze categorie, die vaak teksten bevat die de koers van het
tijdschrift bepalen.
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Per tekst heb ik gemiddeld zes gegevens ingevoerd, in totaal bevat de tabel teksten dus 3597 x
6= ruim 21.000 data. Deze data zijn op cd-rom beschikbaar in de Universiteitsbibliotheek van
de Universiteit van Amsterdam en in de bibliotheek van de afdeling Nederlands bij de
Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Slechts een deel van
de gegevens is in dit hoofdstuk verwerkt. Ik beperk me tot wat in relatie tot mijn
onderzoeksvragen relevant is.
Periodisering
Een verandering van profilering en bladformule is vooral te verwachten als er sprake is van
conflicten in de redactie en daarmee samenhangende personele wisselingen en breuken in het
redactionele beleid. Dergelijke conflicten en breuken hebben zich in de geschiedenis van De
Gemeenschap twee keer voorgedaan zoals we in hoofdstuk twee gezien hebben. De indeling
die Scholten 1978 (zie hoofdstuk 1.2.9) voor het eerst maakt, is door alle onderzoekers na
hem geaccepteerd en vormt daarom ook voor mij uitgangspunt voor de ordening en de
presentatie van mijn onderzoeksgegevens. Door deze ordening kan ik in dit hoofdstuk ook
onderzoeken of de conflicten en de breuken in de redactie van De Gemeenschap van
respectievelijk eind 1930 (Kuyle-Engelman) en eind 1933 (Kuyle-Van Duinkerken) gevolgen
hebben gehad voor het redactionele beleid en de bladformule van het tijdschrift en daarmee
voor de profilering en de latere beeldvorming ervan.
3.3 Resultaten van het kwantitatieve onderzoek naar de teksten van De Gemeenschap
3.3.1 Verdeling in hoofdcategorieën
Om te bepalen of De Gemeenschap kwantitatief gezien een literair, een cultureel, dan wel een
levensbeschouwelijk of politiek-maatschappelijk tijdschrift is, heb ik alle teksten van alle
afleveringen van het tijdschrift in categorieën ingedeeld en geteld.
In de categorie literatuur zijn opgeteld alle primaire teksten met betrekking tot de genres
poëzie, verhalend proza en toneel en alle secundaire teksten met betrekking tot beschouwend
proza over literatuur.
De categorie kunst bevat alle teksten over architectuur, beeldende kunst, muziek, film, en
toneel, inclusief de teksten over deze onderwerpen in de vaste rubrieken.
In de categorie religie/politiek/maatschappij zijn alle teksten over deze onderwerpen geteld,
inclusief de zogenaamde ‘brede’ teksten die over een combinatie van de aspecten
literatuur/kunst, levensbeschouwing of politiek/maatschappij gaan en inclusief de teksten
hierover in de vaste rubrieken.
De categorie reclames/diversen bestaat uit de advertenties, het colofon, de inhoudsopgaven
per jaargang, de rubriek ‘ontvangen boeken’, de verantwoordingen en de mededelingen van
de uitgeverij en/of van de redactie.
De telling leidt tot de volgende overzichtstabel:
Periodes

Kunst

1925-1930

Literatuur
primair +sec.
45%

Reclames/diversen

15%

Religie/
Politiek/Maatschappij
22%

1931-1933

55%

12%

19%

14%

1934-1941

57%

8%

23%

12%

18%

Tabel 3.1 Percentuele verdeling van alle teksten over de hoofdcategorieën

99

Om ook visueel een snel overzicht van de stijging/daling per periode en de onderlinge
verhouding te laten zien, presenteer ik dezelfde gegevens nog een keer in een lijngrafiek.

Verdeling van de teksten over de hoofdcategorieën
60
Literatuur (primair +
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Uit het redactionele beleid van De Gemeenschap zoals beschreven in hoofdstuk 2 blijkt dat de
redactie het tijdschrift wilde profileren als een algemeen cultureel tijdschrift. Aan tabel 3.1 is
te zien dat de redactie een bladformule hanteerde waarin deze intentie ook tot uitdrukking
kwam. Qua evenwichtigheid was die profilering in de eerste periode het sterkst. In de tweede
en derde periode neemt het aandeel literatuur toe en het aandeel kunst af waardoor het
evenwicht minder wordt.
Vastgesteld kan worden dat het aandeel literaire teksten in alle periodes het grootst is. Dit is,
met de samenstelling van de redactie die voornamelijk uit schrijvers bestond, waarschijnlijk
ook de verklaring voor het feit dat het tijdschrift door de literatuurhistorici in de periode van
de jaren veertig tot halverwege de jaren negentig voornamelijk gezien werd als een literair
tijdschrift. Op basis van de tabel kan vastgesteld worden dat de teksten over kunst en over
religie en politiek-maatschappij in alle periodes van het bestaan van De Gemeenschap een
substantieel deel uitmaken van het totale corpus zodat met recht gesproken kan worden van
een algemeen cultureel tijdschrift.
Wanneer we iets nader inzoomen op de uitkomsten van de tabel zijn nog de volgende
opmerkingen te maken.
In het eerste prospectus van eind 1924 en in de eerste verantwoording van 1925 (zie
hoofdstuk 2.3) hebben we gezien dat de redactie vooral een levensbeschouwelijk en
maatschappelijk programma had en niet in eerste instantie literaire en artistieke doelstellingen
verwoordde. In de praktijk van de maandelijkse bladformule komt dat in die eerste jaargang
niet tot uitdrukking. Bij telling van het aantal bladzijden in de eerste jaargang blijkt dat het
aantal culturele bladzijden ruim twee keer zo groot is als het aantal levensbeschouwelijke en
politiek-maatschappelijke tekstpagina’s. Hieruit blijkt dat een redactie in haar redactioneel
beleid wel de intentie kan hebben zich vooral als levensbeschouwelijk en politiekmaatschappelijk tijdschrift te profileren, maar dat dat nog niet hoeft te betekenen dat dit beleid
in de praktijk van de invulling van het blad ook waargemaakt wordt. Kwantitatief onderzoek
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naar de bladformule van een tijdschrift geeft in deze zin een belangrijke relativering of
nuancering op onderzoek dat alleen gebaseerd is op een kwalitatieve analyse van het
tijdschrift zoals Scholten in zijn proefschrift uit 1978 gedaan heeft.
De categorie literatuur neemt in de loop van de periodes steeds toe. Deze toename wordt
vooral veroorzaakt door het genre poëzie, zoals we in tabel 3.2 zullen zien.
De categorie kunst neemt in periode twee af. Deze ontwikkeling heeft alles te maken met het
vertrek van Jan Engelman na de breuk in de redactie eind 1930 en komt overeen met de
wijziging van het redactionele beleid op dit punt in de verantwoording van 1931. In de derde
periode, als Engelman terugkeert in de redactie, zou een herstel van deze categorie verwacht
mogen worden. Dit gebeurt niet. De verklaring hiervoor is dat de redactie in de
‘Verantwoording’ van januari 1934 aangeeft dat zij het redactionele beleid niet verandert. De
reden hiervoor zou kunnen zijn dat de vernieuwingen in de kunst inmiddels zijn gestopt. De
economische recessie en de grote werkloosheid als gevolg van de beurskrach in de Verenigde
Staten in 1929 zijn er vanaf 1930 ook in Nederland de oorzaak van dat er geen geld en minder
belangstelling is voor het uitgeven van artistiek verzorgde boeken en voor het kopen van
kunst. Politiek en maatschappelijk gezien is er sprake van een retour à l’ordre. Ook in de
kunst is minder aandacht voor experiment en vernieuwing en gaat de voorkeur weer uit naar
de meer traditionele, klassieke kunst. 292 Het expressionisme maakt plaats voor het realisme,
soms in de vorm van hyperrealisme of surrealisme, een stroming in de kunst waarmee
Engelman iets minder affiniteit had dan met het expressionisme. Een andere mogelijke
verklaring is dat Van Duinkerken, die vanaf 1934 als hoofdredacteur in een tamelijk
dominante positie zit, meer interesse heeft in levensbeschouwing, politiek en literatuur dan in
beeldende kunst, muziek en architectuur.
3.3.2 Religieuze en politiek-maatschappelijke teksten
Als we tabel 3.1 nader beschouwen op de religieuze en politiek-maatschappelijke teksten in
de verschillende periodes, dan valt op dat deze categorie in periode twee eerst afneemt en
daarna weer toeneemt in periode drie.
Uit onderliggende cijfers, waarbij religieuze en politiek/maatschappelijke teksten ook apart
geteld zijn, blijkt dat artikelen over religie in de eerste periode vooral veel voorkomen in de
eerste en tweede jaargang. Ze bestrijken een breed terrein aan onderwerpen en zijn
geschreven door verschillende auteurs. Daarna komen ze minder voor, in de jaargang 1927
zelfs vrijwel niet. Er lijkt een directe relatie van deze ontwikkeling met het verdwijnen van de
ondertitel ‘Maandschrift voor katholieke reconstructie’ en de wijziging in het redactionele
beleid met ingang van de derde jaargang, waar we in de ‘Verantwoording’ gezien hebben dat
het primaat meer op het cultureel individualisme komt te liggen in plaats van op het sociaalkatholieke gemeenschapsideaal.
Pas in de derde periode loopt het aantal religieuze teksten weer op, vooral in de periode 19381941. De dreiging van het uitbreken van de tweede wereldoorlog, waardoor een toenemende
behoefte aan oriëntatie op het geloof ontstaat, is hier mogelijk een verklaring voor.
De eerste jaargang bevat veel politiek-maatschappelijke teksten, daarna een stuk minder. Ook
deze wijziging van de bladformule sluit aan bij de wijziging van het redactionele beleid (zie
paragraaf 2.5).
Politiek-maatschappelijke teksten lopen onder invloed van de politieke actualiteit in de derde
periode op, met name vanaf 1938 tot het uitbreken van de oorlog in 1940.
Opvallend is dat in de tweede periode waarin op grond van de wijziging van het redactionele
beleid en de profilering (zie paragraaf 2.7) meer religie en politiek-maatschappelijke teksten
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verwacht mochten worden, er juist minder zijn. Hier zijn redactioneel beleid en bladformule
dus opnieuw aantoonbaar niet met elkaar in overeenstemming.
Een verklaring ligt mogelijk hierin dat de relatie tussen de redactie en de censor meer
gespannen is geworden door de Nolens-affaire. Omdat de mogelijkheden om zich kritisch uit
te laten over kerk, episcopaat en Rooms-Katholieke Staatspartij een stuk kleiner waren
geworden, schreef de redactie wellicht liever minder over religie en politiek dan de censor
welgevallige stukken te publiceren.
Een tweede verklaring kan zitten in de keuze van de redactie om zich niet alleen in de rubriek
‘Hagel’ in het debat te storten (met het risico door de censor teruggefloten te worden), maar
ook via verhalend proza en poëzie. Deze verklaring wordt ondersteund door het feit dat het
aandeel primaire literatuur in periode twee stijgt, terwijl het aandeel literatuur in beschouwend
proza daalt. In de poëzie van Ab van Oosten drong de maatschappij luid en duidelijk door in
de kolommen van De Gemeenschap met sociaal bewogen gedichten als ‘Gebed voor de arme
dienstmeisjes’, ‘Loonsverlaging’ en ‘Directie-order 705’. 293 Kuyle schreef in diezelfde
periode begin jaren dertig een roman en een novelle waarin hij duidelijk maatschappelijk
stelling nam en de tragische gevolgen van de economische crisis laat zien. Het gaat om de
roman Harten en brood, waarvan fragmenten ook in De Gemeenschap voorgepubliceerd zijn,
en om de novelle Werkverschaffing. Deze literaire teksten zijn door mij in de categorie
literatuur geteld, zoals ik in hoofdstuk 3.2 verantwoord heb, maar ze hebben duidelijk ook een
politiek-maatschappelijke strekking. De censor kreeg dit overigens ook door, want in het
februarinummer 1932 deelt de redactie mee dat laatst genoemde novelle door wisseling van
censor per ongeluk door de censuur is gekomen. Bij een normale gang van zaken zou de tekst
niet doorgelaten zijn, had de aartsbisschop schriftelijk laten weten. 294
De categorie reclames/diversen neemt steeds verder af. De belangrijkste verklaring hiervoor is
de economische recessie waardoor er vanaf 1930 steeds minder advertenties in het tijdschrift
geplaatst worden. In de krantenwereld zien we hetzelfde verschijnsel. 295
3.3.3 Literaire genres
Periodes

Poëzie

Verhalend Proza Toneel

1925-1930

18%

7%

1%

Totaal literatuur
Primair
26%

1931-1933

29%

9%

3%

41%

1934-1941

36%

6%

1%

43%

1925-1941

28%

7%

2%

37%

Tabel 3.2 Literaire genres in percentage van teksten
In tabel 3.2 is het beschouwend proza (secundaire literatuur) niet meegenomen in de telling.
Vandaar dat het percentage van de totaalkolom ook niet aansluit op het totaal van de kolom
literatuur van tabel 3.1.
Om ook visueel een snel overzicht van de stijging/daling per periode en de onderlinge
verhouding te laten zien, presenteer ik dezelfde gegevens nog een keer, maar nu in een
staafdiagram.
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Het genre poëzie lijkt op basis van deze tabel dominant. Omdat gedichten echter vaak slechts
één pagina beslaan en verhalend proza en toneel soms tientallen pagina’s, geef ik hieronder
dezelfde tabel, maar nu in bladzijden. Daarin is goed te zien dat poëzie, hoewel in aantal
teksten groter, in aantal bladzijden veel kleiner is dan verhalend proza en soms dan toneel en
dat de aandacht voor de verschillende genres evenwichtiger is dan op basis van tabel 3.2. lijkt.
Periodes

Poëzie

Verhalend Proza Toneel

1925-1930
12%
18%
1931-1933
13%
22%
1934-1941
16%
18%
1925-1941
13%
19%
Tabel 3.3 Literaire genres in percentage van bladzijden

7%
15%
3%
8%

Totaal literatuur
primair
37%
50%
37%
40%

Poëzie
Het genre poëzie is in alle zeventien jaargangen vertegenwoordigd. Geconstateerd kan
worden dat het percentage poëzie elke periode toeneemt. Ook binnen de periodes stijgt het
aandeel poëzie steeds tot en met de laatste jaargang 1941 waarin maar liefst 42% van de
teksten en 17% van de bladzijden uit poëzie bestaat, terwijl dit aandeel in de eerste jaargang
van 1925 respectievelijk 11% en 9% was. De bladformule is dus gewijzigd, maar heel
langzaam in een continu proces. Er is geen relatie met de conflicten en breuken in de redactie
van eind 1930 en eind 1933. Ook al is het aandeel poëzie in de tweede periode veel groter dan
in de eerste, dit heeft niets met het verdwijnen van Jan Engelman te maken. Het bewijs
hiervoor is dat poëzie ook in de derde periode, als Jan Engelman weer teruggekeerd is in de
redactie en Albert Kuyle is vertrokken, de poëzie opnieuw toeneemt. De toenemende
aandacht voor poëzie in De Gemeenschap is dus een continue trend. 296 Er kan geen relatie
met het redactioneel beleid gelegd worden. In geen enkele ‘Verantwoording’ wordt het
voornemen geuit om meer aandacht aan poëzie te besteden. Het is opvallend dat er in de
verschillende ‘Verantwoordingen’ überhaupt nauwelijks literaire doelstellingen of
beleidswijzigingen geformuleerd worden.
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Verhalend proza
Voor het genre verhalend proza geldt niet dat het steeds toeneemt. Ook dit genre komt in alle
jaargangen voor, maar het aandeel verhalend proza is in de tweede periode het grootst, in de
eerste en de derde is het precies gelijk. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat dit binnen de
periode zelf zeer grillig verdeeld is. In de eerste jaargang van 1925 is 9% van de bladzijden
gewijd aan verhalend proza terwijl in de jaargang 1926 maar liefst 32% van de bladzijden,
verspreid over verschillende afleveringen, voor verhalend proza is ingeruimd, bijvoorbeeld
van Albert Helman (58 bladzijden Zuid-Zuid-West) en Wim Snitker (24 bladzijden Het
verhaal van broeder Sigmond).
Het aandeel verhalend proza neemt in de tweede periode met 4% toe. Dit is geen trend want
in de derde periode daalt het weer met 4% naar het niveau van de eerste periode. 297 De
verklaring hiervoor kan mogelijk gezocht worden in de belangstelling van Kuyle voor
verhalend proza en dan met name voor de short story in de stijl van de nieuwe zakelijkheid. 298
Het is vooral door zijn toedoen dat naast verhalen van hemzelf, verhalen van Helman en de
romans Bint en Knorrende beesten van Bordewijk in afleveringen in De Gemeenschap
gepubliceerd worden in de tweede periode.
Toneel
De toneelteksten zijn nog veel grilliger verdeeld over de jaargangen. In de eerste periode komt
toneel bijvoorbeeld helemaal niet voor in de jaargangen 1925,1926 en 1930, terwijl het in
1927 maar liefst 35% van het aantal bladzijden uitmaakt doordat in deze jaargang in drie
afleveringen van samen 97 bladzijden het toneelstuk Genesius van Henri Ghéon opgenomen
is. Ook in 1937 is helemaal geen toneel opgenomen, in de overige jaargangen varieert het
aandeel heel sterk.
In relatie tot de breuk in de redactie eind 1930 valt de grotere aandacht voor toneel in de
tweede periode op. In jaargang 1930 is geen enkele bladzijde toneel opgenomen. In het
breukjaar 1931 ineens 118 bladzijden. Lange toneelteksten van o.a. Willem Nieuwenhuis
(Dans der uren), Albert Helman (Triangel), beide in ieder vier afleveringen gepubliceerd in
1931, van Jan Derks (Oordeel) in 1932 en Jacques Schreurs (De Hemelsche Twistappel) in
1933 zorgen daarvoor. Vanaf 1934, als Kuyle vertrokken is, wordt het aantal toneelteksten
weer minder. De breuk is hier zeker een verklaring voor. Immers, als Kuyle eind 1933 uit de
redactie moet vertrekken, neemt hij een aantal van zijn vrienden mee en daartoe behoren Jan
Derks en Jacques Schreurs die beiden aan De Nieuwe Gemeenschap gaan meewerken.
Beschouwend proza over literatuur
Uit onderliggende tellingen blijkt dat het aandeel beschouwend proza over literatuur
gedurende alle periodes van De Gemeenschap tamelijk constant blijft. Als de zelfstandige
beschouwingen wat groter in aantal zijn, dan neemt de aandacht in de vaste rubrieken weer
wat af en omgekeerd. De conflicten en breuken in de redactie hebben er weinig invloed op.
Ook de redactionele verantwoordingen kondigen op dit punt nergens wijzigingen aan en in de
bladformule wordt dat weerspiegeld.
Voor de zelfstandige beschouwingen is een grote groep medewerkers verantwoordelijk (o.a.
Van Duinkerken, Kuyle, Kuitenbrouwer, Engelman, Coolen, Verhoeven en Helman), alleen
Van Duinkerken springt er uit. Hij schrijft verreweg de meeste essays over literatuur.
In de vaste rubrieken komt beschouwend proza over literatuur in alle drie de rubrieken voor:
de literaire boekbesprekingen zijn verreweg voor het grootste deel van Henk Kuitenbrouwer.
Andere redacteuren schrijven er af en toe een. Na 1933 neemt vooral Ab van Oosten zijn rol
over. Maar boekbesprekingen gaan regelmatig ook over kunstboeken, of over boeken met
politiek-maatschappelijke of religieuze onderwerpen. Ook de thema’s van de rubrieken
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‘Kroniek’ en ‘Hagel’ zijn voortdurend breed zodat we ook hier zien dat de profilering op het
gehele gebied van kunst, literatuur, religie en politiek/maatschappij in tact blijft.
3.3.4 Beschouwend proza over kunst: de artistieke genres
Architectuur
Het onderwerp architectuur is prominent aanwezig in de eerste jaargang. Dit wordt met name
veroorzaakt door een serie van zeven artikelen ‘Gedachten over architectuur’ die Jan
Engelman en Willem Maas samen schrijven en enkele artikelen van Sybold van Ravesteyn.
Vanaf de tweede jaargang daalt het aantal teksten tot de categorie in 1935 zelfs vrijwel geheel
verdwijnt. Dit laatste heeft met het vertrek van Sybold van Ravesteyn te maken, die
verantwoordelijk was voor de meeste artikelen over architectuur en voor wie geen opvolger
wordt aangetrokken door de redactie. Een relatie tussen de verminderde aandacht voor
architectuur en de breuken in de redactie van 1931 en 1934 kan niet gelegd worden. Eigenlijk
is de grote aandacht voor architectuur al na de tweede jaargang verdwenen. Er bestaat een
directe relatie met de uiterlijke vormgeving van het tijdschrift want de omslagen die de
architecten Maas, Van Ravesteyn en Rietveld ontwierpen, worden ook vrijwel allemaal in de
eerste twee jaargangen afgedrukt.
Beeldende kunst
Bij het onderwerp beeldende kunst zien we aanvankelijk een soortgelijke ontwikkeling. In de
eerste jaargangen schrijft Jan Engelman regelmatig over beeldende kunst, met name over een
aantal jonge, moderne, expressionistische kunstenaars als Henk Wiegersma, Otto van Rees,
Henri Jonas en Jozef Cantré. Ook hier geldt, net als bij architectuur, dat deze artikelen vooral
gepubliceerd worden in de eerste twee jaargangen en daarna nog maar sporadisch. Het is niet
gemakkelijk om hiervoor een verklaring te vinden. Er is geen relatie met het redactionele
beleid, eerder integendeel. Wat dat betreft had er immers op basis van de verantwoording van
de derde jaargang wat meer nadruk op het individuele mogen liggen, dus er is beleidsmatig
alle ruimte voor persoonlijke artikelen over architectuur en beeldende kunst. De enige reden
die ik ervoor heb kunnen vinden, zit in de persoonlijke motivatie van Engelman zelf. In zijn
memoires schrijft hij hierover:
In ieder geval, niet lang na het geestdriftige begin, begon in mij de ‘clubgeest’ al te
verzwakken; goed beschouwd had ik mede-redacteuren en ook medewerkers die mij
niet helemaal lagen. Zeker is, dat ik in 1926 al met Marsman en Gerard Bruning heb
gesproken over een ‘nieuw’ tijdschrift. 299
Als Engelman eind 1930 vertrekt, wordt er in de jaargangen 1931-1933 helemaal geen enkel
artikel over beeldende kunst meer geplaatst. Deze bladformulewijziging was in de
‘Verantwoording’ van 1931 ook aangekondigd. De Gemeenschap wilde zich minder met
kunst profileren. In 1934 stijgt het aandeel beeldende kunst weer. De verklaring hiervoor moet
zonder twijfel gezocht worden in het feit dat Jan Engelman in januari 1934 terugkeert in de
redactie en opnieuw over beeldende kunst gaat schrijven. Niet alleen over expressionistische
kunstenaars als Kruyder, Kogan, Van Dongen en Munch, maar ook over op dat moment
moderne realisten als Dick Ket, Carel Willink en Pyke Koch.
Kortom, met betrekking tot het verloop binnen de rubriek beeldende kunst is wel een
duidelijke relatie met de breuken in de redactie te leggen.
Muziek
Ook over muziek wordt in de eerste twee jaargangen veel geschreven, vooral als Lou
Lichtveld de redactie in oktober 1925 komt versterken. Naast Lichtveld levert ook de
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componist Hendrik Andriessen 300 af en toe bijdragen over moderne (kerk)muziek. Ook in de
derde jaargang van 1927 en vooral in 1928 wordt een aantal artikelen over muziek
gepubliceerd. Daarna wordt het minder. Dit heeft niets met de breuk in de redactie te maken,
maar wel met het feit dat Lichtveld, die als muziekrecensent is begonnen, zich inmiddels
onder het pseudoniem Albert Helman tot een succesvol literator heeft ontwikkeld en minder
tijd heeft voor zijn passie muziek. Dr. A.C. Ramselaar 301 en Wouter Paap 302 nemen zijn werk
af en toe over in de jaren dertig, maar het aandeel muziek komt toch nooit meer op het niveau
van de eerste vier jaargangen.
Film
Over het onderwerp film zijn in De Gemeenschap nauwelijks zelfstandige beschouwingen
verschenen. Met een of twee artikelen in de jaargangen 1927, 1933 en 1937 is alles wel
genoemd. Wel verschijnen er vanaf 1930 regelmatig filmrecensies en reacties in de rubrieken
‘Kroniek’ (67 teksten) en ‘Hagel’ (12 teksten), afwisselend geschreven door Janus van
Domburg (Close-up) 303 en door Ab van Oosten. Het betreft een wijziging in de bladformule
die in de ‘Verantwoording’ van 1930 reeds aangekondigd was. Van Domburg en Van Oosten
nemen samen 49 van de 67 teksten over film in ‘Kroniek’ (24 om 25) voor hun rekening.
Hoewel Kuyle zeer geïnteresseerd was in film (hij schreef filmscenario’s, was bij filmstudio
Hinfilm betrokken en was lid van het bestuur van de Utrechtse afdeling van de Filmliga),
schreef hij zelf zelden over film in De Gemeenschap. Waarschijnlijk komt dit doordat
schrijven over film in de taakverdeling aan de vaste filmmedewerker Janus van Domburg en
binnen de redactie aan Ab van Oosten was voorbehouden. Uit een voorstel voor de redactie
van Ab van Oosten d.d. 26 januari 1936 blijkt in ieder geval dat in de redactie dit soort
afspraken gemaakt werden. 304
Toneel
Net als over film worden ook over toneel weinig grote beschouwingen geschreven. In de
eerste twee jaargangen vinden we nog wel enkele artikelen, daarna, op een enkel artikel in de
jaargangen 1934, 1937 en 1939 na, vrijwel niets meer. Daar staat tegenover dat er wel
regelmatig aandacht voor toneel is in ‘Kroniek’. Diverse medewerkers (Henk Kuitenbrouwer,
Albert Helman, Chris de Graaff, Anton van Duinkerken, Ab van Oosten, Antoon Coolen en
Gert Schreiner) schrijven samen 45 besprekingen over toneel in deze rubriek. Een vaste
medewerker voor toneel is er eigenlijk niet. Chris de Graaff levert met 8 besprekingen tussen
1930 en 1936 nog de meeste bijdragen. De toneelrecensies zijn tamelijk gelijkmatig over de
drie periodes verdeeld. In mijn onderzoeksgegevens is geen relatie met de breuken in de
redactie te ontdekken.
Kunst
Het aandeel kunst is – als alle kunstgerelateerde genres opgeteld worden - relatief het grootst
in jaargang 1 en 2. 305 Dit is des te meer opmerkelijk omdat, zoals we in hoofdstuk 2.2 gezien
hebben, in de wervingsprospectus en in de redactionele verantwoordingen van 1925 en 1926
juist de nadruk wordt gelegd op de levensbeschouwelijke en maatschappelijke doelstellingen
en niet op het artistieke programma. Vanaf de derde jaargang loopt het aandeel kunst terug.
Kunst in de eerste twee jaargangen gaat vooral over architectuur, beeldende kunst en muziek.
Toneel is minder in beeld en de aandacht voor film ontstaat pas vanaf 1930.
In de tweede periode loopt het aandeel kunst nog verder terug, zoals op basis van de
‘Verantwoording’ van 1931 ook verwacht mag worden. In deze periode, waarin Jan
Engelman afwezig is, wordt zelfs helemaal niets over beeldende kunst geschreven.
In de derde periode vanaf 1934 neemt het aandeel kunst weer toe en met name beeldende
kunst. Dit is opmerkelijk want in de ‘Verantwoording’ van 1934 wordt expliciet gemeld dat
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De Gemeenschap haar programma niet zal wijzigen. Het is vooral Jan Engelman die, net als
in de eerste periode, vanaf 1934 opnieuw veel over beeldende kunst schrijft. Het is dan ook
vooral in de categorie kunst dat de gevolgen van de breuk in de redactie het beste te zien zijn.
Uit de kwantitatieve gegevens blijkt dat personele wisselingen invloed hebben op de
bladformule en daarmee op de profilering van het tijdschrift.
3.3.5 Vaste rubrieken
De Gemeenschap heeft in de zeventien jaargangen van haar bestaan drie vaste rubrieken
gehad. Slechts één ervan heeft ook daadwerkelijk zeventien jaar in het tijdschrift gestaan
onder de naam ‘Kroniek’. Van 1925 tot en met 1935 bestond ook de rubriek
‘Boekbespreking’. De derde rubriek is ‘Hagel’. Deze verscheen van 1929 tot en met 1939 en
bevatte vooral pittige, op de actualiteit geschreven reacties op artikelen in de dagbladpers en
tijdschriften. Het is vooral met deze rubrieken dat De Gemeenschap zich naar buiten
geprofileerd heeft als luis in de pels van de katholieke kerk en de katholieke pers. “Dáár kon
een ieder zich uitleven in spot en sarcasme; de grinnikende redactie was tolerant.” 306
In deze rubrieken schrijven de redactieleden ironische commentaren op artikelen in
concurrerende tijdschriften als Roeping en De Vrije Bladen, kritische recensies van pas
verschenen boeken en films en scherpe reacties op artikelen uit kranten, waarbij vooral de
belangrijkste katholieke dagbladen als De Tijd, De Maasbode en De Morgen het moeten
ontgelden. Vooral de polemische bijdragen van Kuyle doen regelmatig stof opwaaien. Hij had
ontegenzeggelijk de scherpste pen van de verschillende redactieleden.
In 1925 werd ook gestart met een rubriek ‘Ontvangen boeken’. In het eerste jaar verscheen
deze nog min of meer regelmatig, maar daarna kwam er snel de klad in. Incidenteel verscheen
nog een halve of een hele pagina ‘Ontvangen boeken’, maar dit was toch zo onregelmatig dat
het geen vaste rubriek genoemd kan worden.
In 1933 startte C. Vos een nieuwe rubriek ‘Nieuws van De Gemeenschap’, waarin hij als
directeur informatie over de uitgeverij publiceerde. Deze rubriek verscheen echter
onregelmatig en na 1934 helemaal niet meer.
Ten slotte werden in de loop van de jaren nog enkele keren ‘Mededelingen van de redactie’
afgedrukt, maar ook dit gebeurde zo onregelmatig dat niet van een vaste rubriek gesproken
kan worden.
Van mannen voor mannen
De Gemeenschap heeft nooit een aparte rubriek gekend voor ‘de vrouw’, een publieksgroep
die in dezelfde periode voor het eerst ontdekt werd door de dag- en weekbladpers. “Door deze
rubrieken kregen ook vrouwelijke journalisten de kans om bij de krant te werken, andere
redactionele taken werden tot na de Tweede Wereldoorlog niet of nauwelijks door vrouwen
vervuld”, schrijft Nel van Dijk in haar onderzoek naar de kunstkritiek in de Nederlandse
dagbladpers tijdens het interbellum. 307 De vrouwenpagina’s in de kranten en weekbladen
werden o.a. gevuld met berichten over mode en koken, met knippatronen en recepten. Deze
onderwerpen zijn voor een wat elitairder cultureel tijdschrift als De Gemeenschap niet zo voor
de hand liggend, maar een vaste rubriek over bijvoorbeeld opvoedkunde, modeontwerpers of
culinaire genoegens in Vlaanderen of Frankrijk had heel wel in de bladformule gepast. Niets
van dat al, integendeel. Met name Albert Kuyle schreef in de ‘Kroniek’ een reeks tamelijk
reactionaire stukjes over vrouwen onder de titel ‘Les femmes savantes’ en Anton van
Duinkerken schreef in de Gemeenschap-brochure Wij en de politiek uit 1930 nog: “Wij
hebben het vrouwenkiesrecht. Ik laat het in het midden, of dit een benijdenswaardig bezit
is.” 308
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De Gemeenschap heeft nooit een vrouw in de redactie gehad en telde nauwelijks vrouwen
onder de medewerkers. Bij de concurrerende bladen Roeping, De Vrije Bladen en Forum was
dit trouwens niet anders. 309 Henriëtte Roland Holst was de eerste vrouwelijke auteur die in De
Gemeenschap publiceerde (drie gedichten en één toneelbijdrage tussen 1926 en 1928), zij was
ook de enige gevestigde naam. De andere vrouwelijk auteurs waren allemaal jong en nog
relatief onbekend toen ze in De Gemeenschap debuteerden: To Hölscher (zeven gedichten
tussen 1927-1934), Hans van Zijl (vier gedichten tussen 1928-1931), Marie Gijsen (verhalend
proza in september 1934), Clara Eggink (twee gedichten in 1935), Marie Koenen (verhalend
proza in 1936), Marianne Philips (verhalend proza in 1939), Hélène Nolthenius (vijf
gedichten in jaargang 1940 en 1941) en nog een drietal onbekendere namen met een of twee
bijdragen. Voorts nog een drietal Duitse schrijfsters Hilde Schneider, W. Hulshoff-Poll en
Irmgard Keun en twee Vlaamse auteurs Gabriëlle Demedts en Blanka Gijselen. Al met al 16
vrouwen op een totaal van ongeveer 316 schrijvers (ongeveer 5%). 310
Illustraties van vrouwelijke kunstenaars zijn er relatief wat meer: voor de grootste productie
tekenen Elsa van Hagendoren (15 illustraties), Judy van Kessenich (11), Catherine van Rees
(6), Germaine Krull (7 foto’s) en Angelina Beloff (5 houtsneden). Verder nog illustraties van
Karin Eijck, Marie Vassilief, Eva Besnyö, Mies Blomsma, Nelly Degouy, Alice Frey,
Suzanne Nicolas, Mies van Oppenraay en Charley Toorop. In totaal veertien vrouwen op 155
kunstenaars die aan De Gemeenschap meegewerkt hebben, dat is dus bijna 10%.
Ook al heb ik geen publieksonderzoek kunnen doen en is er helaas geen
abonnementenadministratie meer, ik kan mij toch niet aan de indruk ontrekken dat De
Gemeenschap een blad was ‘van mannen voor mannen’.
Ik beperk mij in mijn onderzoek verder tot de drie vaste rubrieken ‘Kroniek’,
‘Boekbespreking’ en ‘Hagel’.
Een verdeling van alle teksten van deze drie vaste rubrieken over de hoofdcategorieën laat het
volgende beeld zien:
Periodes

Literatuur Kunst

Religie-PolitiekTotaal teksten
Maatschappij-Breed
Rubrieken
1925-1930
16%
10%
15%
41%
1931-1933
12%
10%
14%
36%
1934-1941
10%
6%
14%
30%
Tabel 3.4 Het totaal aantal teksten van de rubrieken ‘Kroniek’, ‘Boekbespreking’ en ‘Hagel’
in percentage van teksten per periode.

Op basis van deze tabel kan met één oogopslag gezien worden dat de rubrieken in De
Gemeenschap een substantieel deel van de maandelijkse afleveringen uitmaken. De
Gemeenschap profileert zich zo ook in de bladformule meteen als een tijdschrift dat veel
ruimte geeft aan discussie en actualiteit want dat is wat de inhoud van de diverse rubrieken
kenmerkt.
Na deze algemene introductie is het goed om per rubriek eens naar de inhoud ervan te kijken.
De rubriek ‘Kroniek’
‘Kroniek’ heeft altijd bestaan. In het eerste jaar bevatte de rubriek 61 teksten en in het laatste
jaar 12. Gemiddeld bevatte de ‘Kroniek’ 36 teksten per jaar.
Uit onderliggende cijfers blijkt dat in de eerste periode 1925-1930 in de rubriek ‘Kroniek’
meer over kunst geschreven wordt dan over literatuur.311 De genres beeldende kunst en
muziek scoren binnen de categorie kunst het hoogst.
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In de tweede periode zien we dat er ondanks minder aandacht voor beeldende kunst en
muziek toch in totaal meer aandacht is voor kunst vanwege het feit dat er meer over
architectuur, film en toneel geschreven wordt. Het eerste gegeven heeft natuurlijk alles met
het vertrek van Jan Engelman te maken, die in de eerste vijf jaar voor de artikelen over
beeldende kunst verantwoordelijk was, en met het vertrek van Lou Lichtveld eind 1931 als
eerst verantwoordelijke voor de muziekartikelen. De toename van architectuur in de tweede
periode kan vooral aan Sybold van Ravesteyn toegeschreven worden. Deze stopt in 1935 en
wordt niet opgevolgd, waardoor er vanaf dat jaar nauwelijks nog over dat onderwerp
gepubliceerd wordt. Voor film en toneel zijn verscheidene medewerkers verantwoordelijk
zoals we eerder geconstateerd hebben.
Vanaf 1934 wordt er weer meer geschreven over beeldende kunst en muziek. Jan Engelman is
terug en de rol van Lichtveld is overgenomen door Wouter Paap.
De Gemeenschap besteedt in vergelijking met de dagbladpers weinig tot geen aandacht aan de
verschillende nieuwe vormen van vermaak die in jaren twintig populair zijn bij het grote
publiek zoals film, operette, cabaret, variété en revue. 312 Dat is natuurlijk niet zo vreemd
omdat de dagbladpers nog veel meer dan een maandelijks tijdschrift moet inspelen op de
actualiteit. Toch zegt het, denk ik, ook iets over het elitaire karakter van De Gemeenschap
want ook achtergrondartikelen over deze vormen van volksvermaak bleven achterwege en
ook voorstellingen die wat langer in het theater bleven staan, werden niet of nauwelijks
gerecenseerd. Een uitzondering kan gemaakt worden voor de film, want dat was wel degelijk
een nieuw medium waarvoor de redactie veel belangstelling aan de dag legde. In de periode
1925-1930 was het aantal bladzijden over film in de ‘Kroniek’ 6 per jaargang, in de periode
1931-1933 was dat 23. In de derde periode, na het verdwijnen van filmliefhebber Kuyle, liep
het weer terug naar 11 per jaargang. Deze filmbesprekingen gingen overigens meestal niet
over de grote publieksfilms, maar juist over de avant-gardistische films van de Filmliga,
waarvan Kuyle in Utrecht ook bestuurslid was.
Artikelen met religie, politiek-maatschappij of zgn. ‘brede’ teksten beslaan in de eerste
periode evenveel pagina’s als de categorie kunst. Het is duidelijk dat de ‘brede’ artikelen het
meest voorkomen. Dit sluit heel goed aan bij het redactionele beleid in die jaren.
De aandacht voor religieuze en politiek-maatschappelijke onderwerpen verdwijnt in de
tweede periode uit de ‘Kroniek’. Dit komt doordat deze vanaf 1929 in de nieuwe rubriek
‘Hagel’ terecht zijn gekomen.
In de derde periode bestaat er meer aandacht voor religie en politiek-maatschappelijke
onderwerpen. 313 Tabel 3.1 liet deze ontwikkeling ook al zien, die verklaard kan worden door
de toenemende politieke spanningen vanaf 1936 en de daarmee gepaard gaande toenemende
behoefte aan oriëntatie op het geloof. Ook de rubriek ‘Kroniek’ bevestigt de politieke
profilering die we eerder zagen.
De rubriek ‘Boekbespreking’
De ‘Boekbespreking’ bestond vanaf het begin, maar is in 1935 gestopt. De rubriek heeft dus
11 jaar bestaan. Toen deze verdween, betekende dat niet dat er nooit meer een boek besproken
werd. Af en toe verscheen er een recensie in de rubriek ‘Kroniek’. Ook voor de rubriek
‘Boekbespreking’ geldt dat er vooral in de eerste jaargang veel besprekingen voorkomen (57).
Het gemiddelde over alle elf jaargangen is 17 recensies per jaargang.
In de eerste jaargang bestrijken ze het brede terrein van literatuur, kunst, religie en/of
politiek/maatschappij, daarna gaan ze vrijwel allemaal over literatuur. In periode twee neemt
het aantal boekbesprekingen over religie, politiek en maatschappij toe. In de derde periode
heeft de rubriek slechts twee jaar (1934-1935) in het tijdschrift gestaan.
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De rubriek ‘Hagel’
Ook de rubriek ‘Hagel’ verscheen elf jaar lang met gemiddeld 37 ‘Hageltjes’ per jaargang.
Dat lijkt een hoog gemiddelde, maar het gaat vaak om korte en puntige stukjes, “waarin
bittere spotlust en niet langer te verkroppen ergernis een uitweg konden vinden. Het is deze
rubriek die, naar mijn overtuiging, de ergste steen des aanstoots voor de ‘klerezij’ (de clergé)
is geweest, want hier werd een ongewone toon, de toon van hardnekkige opstandigheid
aangeslagen. Voor de tegenpartij kwam het er niet op aan wát er gezegd werd, maar des te
meer hóe ‘deze brutale jongelieden’ het zeiden. En in dit opzicht deed de een nauwelijks
onder voor de ander”, schrijft Helman in zijn memoires. 314
In 1930 was er een enorme toename van de rubriek ‘Hagel’ vanwege de Nolens-affaire. In de
periode 1931-1933 gingen de ‘Hageltjes’ regelmatig over crisis, werkloosheid en antikapitalisme. Kuyle en Van Oosten zijn meestal de schrijvers van deze stukjes.
Vanaf 1936 gaan veel ‘Hagels’ over Spanje en tégen Franco en vanaf 1938 ook regelmatig
over en tégen Hitler en het nationaal-socialisme. Deze laatste stukken verschijnen vaak
anoniem of onder pseudoniem (Van Duinkerken als Ch. André Leffens) omdat het vanwege
de oorlogsdreiging te gevaarlijk wordt onder eigen naam te publiceren. Vanaf 1939 loopt het
aantal bijdragen terug omdat het riskant is over deze onderwerpen te schrijven. Als de
Duitsers ook Nederland binnen zouden vallen, konden anti-nazi teksten de auteur duur komen
te staan. 315 Met ingang van 1940 wordt zelfs besloten met de rubriek te stoppen. De
profilering van De Gemeenschap als antifascistisch politiek-maatschappelijk discussieforum
verdwijnt dan vrijwel geheel, temeer daar we dezelfde ontwikkeling ook al zagen bij de
politiek-maatschappelijke teksten in de rest van het tijdschrift (zie paragraaf 3.3.1).
3.4 Samenvatting en conclusies
1. De Gemeenschap is geen specifiek literair tijdschrift, maar een algemeen
levensbeschouwelijk, politiek-maatschappelijk en cultureel georiënteerd tijdschrift. 316
In de secundaire literatuur wordt De Gemeenschap tot op heden door de meeste
wetenschappers ingedeeld bij de literaire bladen (Knuvelder 1954, Kapteijns 1964,
Scholten 1978, Knuvelder 1982, Bakker 1985, Bijvoet e.a.1986, Anbeek 1990).
Uit mijn onderzoeksgegevens blijkt overtuigend dat dit een te beperkte opvatting is, die
waarschijnlijk ingegeven is door het feit dat gemiddeld ruim de helft van het aantal
teksten literatuur betreft en door de letterkundige achtergrond van de meeste leden van de
redactie. Het redactionele beleid en de bladformule laten nadrukkelijk een andere, veel
bredere, profilering zien.
2. De relatie tussen het redactionele beleid en de bladformule in het tijdschrift De
Gemeenschap is niet altijd één op één duidelijk terug te vinden.
In de periode 1925-1930 beoogde de redactie in haar tijdschrift het accent te leggen op
levensbeschouwelijke en politiek-maatschappelijke teksten. In de bladformule is dit terug
te vinden, maar het aandeel literatuur en kunst is in de eerste periode groter dan op basis
van de verantwoordingen in de eerste jaargangen verwacht mocht worden.
In de tweede periode 1931-1933 wilde de redactie meer aandacht besteden aan
(kerkelijke) religie en politiek-maatschappelijke onderwerpen. Tabel 3.1 en 3.4 laten zien
dat dit streven in de bladformule niet terug te vinden is. De cijfers laten juist een
verminderde aandacht zien. Hierbij moet wel aangetekend worden dat de inhoud van de
primaire literatuur in deze periode sterk gekoppeld is aan religieuze en politiekmaatschappelijke thema’s.
In de derde periode wil de redactie niet veel veranderen in het redactionele beleid. In de
bladformule blijkt echter duidelijk een grotere aandacht voor politiek-maatschappelijke
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onderwerpen. In de programmatische beschouwingen van Anton van Duinkerken die toch
als een soort van redactionele verantwoordingen beschouwd kunnen worden, wordt dit
later wel ondersteund.
Het conflict en de breuk van eind 1930 hebben aantoonbare gevolgen gehad voor de
bladformule van het tijdschrift. De aandacht voor literatuur (en daarmee de creatiefliteraire functie) is aantoonbaar toegenomen en de inhoud ervan heeft een ethischer
karakter gekregen. Crisis, werkloosheid en armoede zijn thema’s die in het verhalend
proza van Kuyle en in de poëzie van Van Oosten regelmatig aan de orde komen. Ook
religie en kerk met haar feesten en heiligen vormen regelmatig terugkerende thema’s en
motieven van de lyriek, epiek en dramatiek in deze periode. Verder is de belangstelling
voor beeldende kunst aantoonbaar afgenomen. De aan- of afwezigheid van Jan Engelman
in de redactie heeft hier een bepalende invloed op. Dat blijkt met name als vanaf 1934 het
aandeel beeldende kunst weer toeneemt. Het tijdschrift profileert zich meer als een
religieus en politiek-maatschappelijk blad.
Ook het conflict en de breuk van eind 1933 hebben een belangrijke consequentie gehad
voor de bladformule van het tijdschrift. De politiek-maatschappelijke functie van de nonfictie-teksten in De Gemeenschap wordt in de jaren vanaf 1934 steeds belangrijker. Na de
breuk met Kuyle heeft en neemt Van Duinkerken de ruimte om steeds vaker kritische
beschouwingen te wijden aan het opkomend nazisme en fascisme en steun te betuigen aan
de republikeinse strijd tegen Franco.
Na 1934 zijn er geen redactionele verantwoordingen meer. Uit de grote hoeveelheid
politiek-maatschappelijke artikelen valt een meer politiek gerichte profilering af te leiden.
De religieuze functie blijft redelijk stabiel, maar neemt vooral in de laatste vier jaar toe.
Dit heeft geen relatie met de breuk in de redactie, maar heeft mogelijk te maken met de
dreiging van het opkomend fascisme waardoor het steeds moeilijker wordt om over
politiek te schrijven en angst en onzekerheid doen teruggrijpen naar het veilige en
vertrouwde houvast van het geloof.
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Hoofdstuk 4 Inzet van medewerkers en deelname aan internationale netwerken.
4.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wil ik antwoord geven op de volgende vragen. Welke auteurs werden door de
redactie van het tijdschrift ingezet om het tijdschrift te profileren? Daarbij is ook van belang
in welke internationale netwerken de redactie van De Gemeenschap zich bewoog, wie hierbij
de intermediairs waren en hoe deze netwerken ingezet werden om een positie te verwerven in
het literaire circuit en om de gestelde doelen te verwezenlijken. Ook zal ik aandacht besteden
aan de gevolgen van personele wisselingen in de redactie op de medewerking van andere
auteurs en daarmee op de profilering van het tijdschrift.
4.2 Medewerkers van het eerste uur
In het eerste wervingsprospectus van De Gemeenschap van november 1924 worden door de
redacteuren Jan Engelman, Henk Kuitenbrouwer en Willem Maas de volgende namen
vermeld van personen die hun medewerking reeds hebben toegezegd: Max Jacob, Jacques
Maritain, Hermon Ould, Karel van den Oever, Wies Moens, Karel Mengelberg, prof. dr. F.
Roels, Pater C.A. Terburg, ir. L.J.Feber, Willem Nieuwenhuis, Pieter van der Meer de
Walcheren, Bernard Verhoeven, Gerard Knuvelder, Gerard Bruning, Henri Bruning, A.J.N.
Boosten, Henri Jonas, Joep Nicolas, Jan Bruna, Gerard Panhuysen, Albert Kuyle en C.Vos.
Vanuit het oogpunt van profilering valt op dat de lijst begint met vijf buitenlandse auteurs,
waarmee de redactie meteen duidelijk maakt ook internationale aspiraties te hebben. Ook de
richting van de buitenlandse oriëntatie wordt meteen gegeven: twee Franse auteurs uit de
kring van het Renouveau Catholique, een moderne Engelse toneelschrijver en twee Vlaamse
auteurs die afkomstig zijn uit de humanitair-expressionistische hoek van het tijdschrift
Ruimte.
Verder is opvallend dat de Nederlandse vertegenwoordigers een breed scala te zien geven van
wetenschappers, literaire auteurs en journalisten, geografisch gespreid over Utrecht,
Nijmegen, Maastricht en Amsterdam. Knuvelder is de enige Brabantse vertegenwoordiger.
Het aantal medewerkers uit de beeldende kunsten is nog heel beperkt, er is alleen een
Limburgse vertegenwoordiging met de architect Boosten en de kunstenaars Jonas en Nicolas.
Als de intenties van de redactie naast de realiteit van de eerste jaargang gelegd worden, dan
valt een aantal dingen op. Van de genoemde groep medewerkers hebben prof. dr. F. Roels,
Henri Bruning en Gerard Panhuysen in de praktijk nooit een bijdrage aan De Gemeenschap
geleverd. Lou Lichtveld ontbreekt in het lijstje van medewerkers van het eerste uur, omdat hij
zich, zoals we in hoofdstuk 2.2 gezien hebben, pas de dag nadat het wervingsprospectus was
verstuurd, bij de redactie kwam melden. De bijdrage van Ould bleef beperkt tot één artikel
over modern toneel in het eerste nummer, evenals die van Karel Mengelberg (één losse
muziekbijlage in het novembernummer). De overige auteurs hebben allemaal meerdere
bijdragen geleverd, maar er zitten grote verschillen in de mate waarin. Meer dan tien
bijdragen zijn er alleen van de schrijvers Willem Nieuwenhuis en Bernard Verhoeven, van de
journalist Jan Bruna en natuurlijk van Albert Kuyle.
In de loop van de eerste jaargang volgt nog een flink aantal andere medewerkers, van wie in
relatie tot de internationale oriëntatie vooral Jean Cocteau en Charles Albert Cingria genoemd
moeten worden (zie verder hoofdstuk 4.5). In verband met de profilering in de Nederlandse
context is met name het Gemeenschap-debuut van Hendrik Marsman in december 1925 van
belang. Over zijn betekenis voor De Gemeenschap heb ik al geschreven in hoofdstuk 2.
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Jonas en Nicolas versieren het eerste nummer met hun houtsneden; de architect Sybold van
Ravesteyn voegt zich vanaf het tweede nummer reeds als illustrator bij hen, vanaf aflevering 7
gevolgd door Otto en Catherine van Rees. In oktober levert Jozef Cantré zijn eerste illustratie
en een maand later Hendrik Wiegersma. Het omslag van de novemberaflevering is van de
voor de profilering van De Gemeenschap belangrijke Gerrit Rietveld. Op de uiterlijke
vormgeving kom ik uitvoerig terug in hoofdstuk 6.
4.3 Netwerken van De Gemeenschap in Nederland
In deze paragraaf wil ik proberen de netwerken in kaart te brengen waarin de medewerkers
van De Gemeenschap zich in de verschillende perioden bewogen. Onder ‘netwerk’ versta ik
een contact dat iemand gebruikt bij het realiseren van zijn doelen. Bij het gebruik maken van
een netwerk gaat het dus om het strategisch inzetten van mensen. 317 Een netwerk is niet
hetzelfde als een vriendenkring. Dat neemt niet weg dat je ook een vriend kunt gebruiken als
netwerkcontact. Dat gebeurt bijvoorbeeld als een auteur zijn vriend, die ook schrijver is of
illustrator, aanbeveelt bij zijn uitgever of als een journalist aan zijn collega vraagt een recensie
te schrijven over de nieuwste film van een regisseur met wie hij bevriend is. Kortom, vrienden
kunnen in bepaalde gevallen of omstandigheden als netwerkcontact gebruikt worden.
4.3.1 Netwerken in de periode 1925-1930
De verschillende redactieleden en de redactiesecretaris nemen bij de start van het tijdschrift al
diverse sleutelposities in in het Nederlandse culturele veld. Jan Engelman en Albert Kuyle
hebben vanwege hun journalistieke achtergrond veel contacten in de wereld van de literatuur
en de beeldende kunst. Ze schrijven erover in Het Centrum, de krant waaraan ook de
Gemeenschap-medewerkers Bernard Verhoeven en M. Bruna verbonden waren. Diens broer
Jan Bruna, een zeer actief medewerker met name in het eerste jaar, 318 was op zijn beurt weer
journalist bij het Handelsblad en redacteur van De Nieuwe Eeuw. 319 Naast Het Centrum
waren er in de jaren twintig in Nederland nog twee grote katholieke kranten, De Tijd en De
Maasbode. De invloed van de redactie van De Gemeenschap op het wat intellectueler
ingestelde dagblad De Tijd zou pas eind jaren twintig zijn beslag krijgen, maar bij De
Maasbode had de redactie reeds halverwege de jaren twintig goede contacten; Gemeenschapmedewerker Willem Nieuwenhuis had tot 1932 de leiding over de Amsterdamse redactie van
De Maasbode en zijn jongere broer Jan Nieuwenhuis was kunstredacteur op de Rotterdamse
redactie. Ook Kuyle schreef af en toe als freelance medewerker in De Maasbode. 320
Kuyles aandacht gaat behalve naar literatuur ook uit naar vormgeving en typografie. Mede
daarom wordt hij eind 1925 ook directeur van de uitgeverij De Gemeenschap. Via zijn vriend
Piet van Rossum kent hij de wereld van de uitgeverij een beetje, want de firma Van Rossum
heeft behalve een eigen uitgeverij ook het eigendom over uitgeverij Dekker en Van de Vegt
en Van Leeuwen, met filialen in Utrecht en Nijmegen. Dit contact had een jaar eerder geleid
tot de verschijning van Kuyles debuutbundel Seinen bij deze uitgeverij.
Kuyle, en ook andere Gemeenschap-medewerkers, hadden eveneens uitstekende contacten in
de wereld van de avantgarde film. Vanaf het begin was hij betrokken bij de oprichting van de
Utrechtse afdeling van de Filmliga. Sybold van Ravesteyn was de initiatiefnemer en werd bij
de oprichting in 1927 voorzitter van de afdeling, Gerrit Rietveld was secretaris en René
Radermacher Schorer penningmeester. 321 Kuyle was lid van het bestuur en dit contact leidde
behalve tot diverse besprekingen van Ligafilms in de kolommen van De Gemeenschap twee
jaar later ook tot de uitgave van de bundel opstellen over film, Cinema Militans, van Menno
ter Braak, die secretaris was van het bestuur van de Amsterdamse afdeling van de Filmliga.
Jan Engelman heeft behalve voor poëzie veel interesse in beeldende kunst. Hij schrijft
daarover niet alleen in De Gemeenschap, maar ook in Roeping, Opgang en De Vrije Bladen
(en later Forum). Hij had een bijzondere positie binnen de context van de culturele
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tijdschriften in het interbellum omdat hij zich vooral manifesteerde als een intermediair tussen
de verschillende bloedgroepen, met name de katholieke en de vrijzinnige, waartussen hij de
tegenstellingen voortdurend probeerde te overbruggen. 322 Zijn strategische positie in het
culturele veld wordt behoorlijk versterkt als hij in 1926 redacteur wordt van de rubriek ‘Kunst
en Letteren’ van het progressief-katholieke opinieblad De Nieuwe Eeuw, dat zijn standplaats
had in het Brabantse Helmond, maar dat landelijk opereerde. Ook vanuit dit blad kon hij zijn
rol als intermediair tussen de katholieke en vrijzinnige tijdschriften met verve spelen, met
name omdat het wekelijks uitkwam, waardoor hij beter op de actualiteit kon reageren.
Vos heeft niet alleen veel culturele contacten door zijn werk voor de Utrechtsche Courant en
De Groene Amsterdammer, maar heeft door zijn langdurig verblijf in Limburg ook een
uitgebreid netwerk opgebouwd in Maastricht waartoe onder andere de drukker en vormgever
Charles Nypels en de kunstenaar Henri Jonas behoren. Dit contact leidde vanaf het begin tot
hun medewerking aan De Gemeenschap. Door zijn enorme kennis van de Franse taal en
literatuur, heeft hij ook goede relaties met diverse Franstalige auteurs, onder wie Blaise
Cendrars en Charles Albert Cingria. 323
Een centrale figuur in het katholieke netwerk van de jaren twintig is Pieter van der Meer de
Walcheren. In 1921 start hij zijn medewerking aan de rubriek ‘Kunst en Letteren’ van De
Nieuwe Eeuw. Deze rubriek wordt een soort tijdschrift in een tijdschrift en gaat het imago van
het Helmondse weekblad in belangrijke mate bepalen. Van der Meer de Walcheren besteedt
veel aandacht aan de moderne Nederlandse en Franse letterkunde, met name aan de
volgelingen van het Renouveau Catholique. Hij introduceert voor het eerst de denkbeelden
van Bloy en Maritain in Nederland en zet zich af tegen de conservatieve toon in de vrome
boekbesprekingen van pater Gielen in Boekenschouw. Hij stimuleert de katholieke jongeren in
Roeping en De Gemeenschap en wijst hen op inspirerende voorbeelden. Hij is het ook die de
kunstenaar Otto van Rees in 1923 onderbrengt in de buurt van Helmond gelegen Deurne,
waar deze vier jaar blijft wonen en de basis legt voor het artistieke klimaat dat ontstaat
rondom de schilder-arts Hendrik Wiegersma. Ik kom daar uitvoeriger op terug in paragraaf
6.3.1 waarin het gaat over de uiterlijke vormgeving van De Gemeenschap, waarvoor zowel
Van Rees als Wiegersma zeer belangrijk zijn geweest.
In mei 1924 vertrekt Van der Meer vanuit Helmond naar Amsterdam om daar redacteur te
worden van het culturele weekblad Opgang. Dit katholieke tijdschrift bevatte meestal
minstens één kunsthistorische beschouwing en een of meer proeven van literair proza en/of
poëzie. Daarnaast stonden er korte berichten uit de muziek-, toneel- en filmwereld in en vaste
rubrieken met kunstberichten en nieuws over boeken en schrijvers. Voor de ontwikkeling van
de katholieke jongeren is het tijdschrift in de jaren twintig van groot belang. Enerzijds omdat
zij er voor het eerst in publiceren, zoals bijvoorbeeld Lou Lichtveld, die eigenlijk medewerker
voor muziek is, maar er ook zijn eerste literaire proza in publiceert, ten behoeve waarvan Van
der Meer het pseudoniem Albert Helman bedenkt. 324 Anderzijds omdat zij daarin opnieuw
kennismaken met de denkbeelden van invloedrijke katholieke denkers als Jacques Maritain,
wiens Art et Scolastique in een Nederlandse vertaling van pater Terburg in verschillende
vervolgafleveringen in Opgang wordt gepubliceerd. Het is ook via de bemiddeling van Van
der Meer de Walcheren dat Albert Helman tot de redactie van De Gemeenschap toetreedt.
Van der Meers woning op het Daniël Willinkplein in Amsterdam wordt druk bezocht door
een grote groep katholieke jongeren: Henri Bruning, Gerard Knuvelder, Jan Engelman, Albert
Helman, Anton van Duinkerken, Gerard Wijdeveld en Albert Kuyle. Zij allen beklimmen
regelmatig de trap naar het bovenhuis van Van der Meer om hun ideeën over kunst en
literatuur aan zijn inzichten te toetsen. In maart 1929 gaat Van der Meer bij Opgang weg en
vertrekt hij, na een uitbundige afscheidsbijeenkomst, waarbij veel Gemeenschapmedewerkers van de partij zijn, naar Parijs om daar de leiding op zich te nemen van het
Franse filiaal van de Belgische uitgeverij Desclée de Brouwer.
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Lichtveld is niet alleen als medewerker verbonden aan het kunstweekblad Opgang, hij is ook
organist in de katholieke kerk bij het Oosterpark in Amsterdam, hij geeft muziekgeschiedenis
op de nieuwe muziekschool in Utrecht en is muziekrecensent van De Maasbode en De
Telegraaf. Hij beschikt daardoor over een groot aantal contacten in de muziekwereld zoals
Willem Maas dat heeft in de wereld van de architectuur. Deze is bevriend met de architecten
Sybold van Ravesteyn en Gerrit Rietveld, die op hun beurt weer allerlei contacten hebben in
de wereld van de architectuur (De Stijl, De 8 en Opbouw, het Nieuwe Bouwen). Het contact
met Maas leidt concreet tot de medewerking van Van Ravesteyn en Rietveld aan De
Gemeenschap. Beiden zijn ook actief in het cultureel genootschap de Utrechtse Kunstkring en
kunstenaarsvereniging Kunstliefde. Van Ravesteyn is, evenals Engelman en Marsman, goed
bevriend met de Utrechtse bibliofiel en mecenas René Radermacher Schorer. Radermacher
Schorer was directeur van een grote verzekeringsmaatschappij in Utrecht en beschikte over
een groot inkomen. Hij liet Van Ravesteyn in 1927 zijn woning aan het Wilhelminapark
verbouwen en inrichten. Van hem is ook bekend dat hij regelmatig handschriften van auteurs,
onder wie Engelman en Marsman, kocht waarmee hij gedeeltelijk in het onderhoud van deze
schrijvers voorzag. 325
Een belangrijk contact voor De Gemeenschap vormt de meester-drukker Charles Nypels,
enerzijds omdat hij directeur is van de Maastrichtse uitgeverij Leiter-Nypels, die in de
beginjaren typografisch adviseur is van het tijdschrift en drukker van een groot aantal boeken
van de uitgeverij, anderzijds omdat Nypels een belangrijke spil is in het Limburgse netwerk
van De Gemeenschap. 326 Een flink aantal Maastrichtse schrijvers en kunstenaars ontmoet
elkaar aan de borreltafel van Café Suisse aan het Vrijthof: de schilders Henri Jonas, Han
Jelinger, Jan Bakhoven en Edmond Bellefroid, de beeldhouwer Charles Vos, de architect
Alphons Boosten en de schrijvers Mathias Kemp en Vic Reinders. Ze hebben er hun vaste
stamtafel en noemen zich ‘De Bende van de Suisse’. Na sluitingstijd wordt het samenzijn om
de hoek aan de Grote Staat voortgezet in de woning van Nypels, ontmoetingsplek voor de late
uurtjes. Daar treffen zij Cornelis Vos en Jan Engelman, die regelmatig vanuit Utrecht naar het
zuiden reizen om hun Limburgse collega’s te zien en te spreken. Daar worden plannen
gesmeed voor nieuwe boeken en bijdragen voor teksten en illustraties besproken voor de
kolommen van De Gemeenschap. 327 Dat heeft ook geleid tot concrete publicaties: op Jelinger
na hebben alle hierboven genoemde Limburgse kunstenaars een of meer keer teksten of
illustraties gepubliceerd in De Gemeenschap. Een hoogtepunt daarbij vormde het dubbeldikke
Limburgnummer uit 1930.
Leiter-Nypels was niet de enige belangrijke uitgeverij en drukkerij in Maastricht voor de
schrijvers en kunstenaars van De Gemeenschap. Maastricht kende nog een tweede
prestigieuze uitgeverij, nl. Boosten en Stols, die onder leiding stond van de typograaf
Alexander Stols. Hij gaf in de jaren twintig en dertig diverse boeken uit van Gemeenschapauteurs als Albert Kuyle, Bernard Verhoeven, Jan Engelman, Anton van Duinkerken, Hendrik
Marsman, Louis de Bourbon, Willem ten Berge en Gabriël Smit. Hij liet verschillende boeken
uit zijn fonds illustreren door Willem Maas, Henri Jonas, Joep Nicolas, Charles Eijck en
Hubert Levigne, die allemaal ook voor De Gemeenschap illustreerden. 328
Ook Hendrik Marsman is in deze periode een belangrijke figuur in het netwerk van de
Gemeenschap-redactie. Hij is de belangrijkste verbindingspersoon naar het tijdschrift De Vrije
Bladen, niet de enige overigens, want behalve Marsman werken ook Anthonie Donker, A. den
Doolaard, Jan Jacob Slauerhoff, Jan Engelman, Chris de Graaff en Theun de Vries aan beide
tijdschriften mee.
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Vanaf april 1927 komt Anton van Duinkerken als medewerker het netwerk van De
Gemeenschap versterken. Hij is een van de verbindingsmannen met Roeping, waarvoor hij
eveneens blijft publiceren en hij is contactpersoon voor de katholieke jongeren op de RK
Leergangen in Tilburg, waar hij in datzelfde jaar een studie M.O.-Nederlands begint. Hij is
actief in de Studentenvereniging St. Leonardus, waarvan de schrijver Jos Panhuysen, die in
1927 een enkel gedicht in De Gemeenschap publiceert, in die tijd voorzitter is. 329 Ook andere
Gemeenschap-medewerkers blijven overigens in Roeping publiceren (Jan Engelman, Bernard
Verhoeven, Albert Helman, Willem ten Berge, Gerard Wijdeveld, Louis de Bourbon, Ab van
Oosten) zodat deze netwerken, ondanks het feit dat het concurrerende bladen zijn, in de
praktijk behoorlijk over elkaar heen schuiven. Van Duinkerken brengt in 1930 ook de
verbinding van de Gemeenschap-redactie met de KRO tot stand, voor welke omroep hij vanaf
dat jaar in de literaire commissie zit en enige tijd later ook boekbesprekingen houdt. 330
Een grotendeels witte vlek in het netwerk van De Gemeenschap is Nijmegen, een stad waarin
kort tevoren, in 1923, de eerste en enige katholieke universiteit gevestigd werd als een
bekroning van de katholieke emancipatie. Voor de redactie van De Gemeenschap was het om
die reden strategisch van groot belang om in die studentenstad een redacteur te vinden die
voor de verbinding kon zorgen met de katholieke jongeren van ‘het noorden’. De leider van
de katholieke jongeren in Nijmegen was Gerard Bruning, een scherpzinnig, radicaal,
tegendraads journalist. 331 Ook hij behoorde tot de kring van jongeren rondom Pieter van der
Meer de Walcheren en schreef regelmatig bijdragen over kunst en cultuur voor diens
weekblad. Ook aan Roeping werkte hij in de aanvangsfase mee. Hij was een van de oprichters
van het radicaal-katholieke tijdschrift De Valbijl, maar dit periodiek was na drie afleveringen
in juni 1924 reeds ter ziele gegaan. Dat maakte de weg vrij om hem te vragen toe te treden tot
de redactie van De Gemeenschap, wat hij volgens Jan Engelman om de volgende reden
weigerde:
Als een typeerend voorbeeld van het absolutisme waarmee hij stelling kon nemen
tegen geestesstroomingen en kunstrichtingen, kan ik wijzen op zijn weigering toen
men hem gevraagd had om in de redactie van De Gemeenschap te treden. Hij voelde
er alles voor, maar het eenige motief voor zijn bedanken was het Liebäugelen dat het
tijdschrift deed met wat toen het Constructivisme heette: den nieuwen, zakelijken,
zijns inziens “heidenschen” stijl in de bouwkunst. Hij had er te Utrecht voorbeelden
van gezien en na een dag van beraad schreef hij mij, dat hij daarom moest terugkomen
van zijn aanvankelijk voornemen om in de redactie te treden. 332
In een ongedagtekende brief aan Gerard Knuvelder, die volgens deze moet dateren uit
oktober-november 1925, bevestigt Bruning zelf dit motief om een redacteurschap te
weigeren. 333 Dat Gerard Bruning een auteur was om wiens medewerking gevochten werd
door de katholieke jongeren blijkt uit het feit dat hem door Moller ook een redacteurschap van
Roeping aangeboden was, dat hij eveneens geweigerd had: “Van ‘de Gemeenschap’ en van
‘Roeping’ heb ik een uitnoodiging gehad om in de redactie te komen. Beide geweigerd. Dat
van de Gemeenschap, dat me overigens wel aantrok, strandde op ’t laatste oogenblik op …het
konstruktivisme! […] En Roeping! – nu ja ik voel er weinig voor om op een sarkofaag te
zetelen. Ik heb altijd net een gevoel of alles wat in Roeping verschijnt, ‘bijgezet’ is.” 334
Dat Gerard Bruning geen redacteur van De Gemeenschap wilde worden, wil overigens niet
zeggen dat hij zijn medewerking weigerde. In de periode 1925-1927 zijn zeven bijdragen van
hem in De Gemeenschap geplaatst: drie maal poëzie en vier maal beschouwingen over
literatuur. Belangrijk was de publicatie in drie afleveringen van zijn essay ‘Van André Gide
tot André Breton’ waarin hij afrekende met het surrealisme en Dada vanwege hun
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“onverschilligheid ten opzichte van de metaphysische beschouwing, een negatie van het kenvermogen en een binnenwaarts gerichte, starre zelfbeschouwing […]”.
Gerard Bruning overlijdt reeds in 1926 aan de gevolgen van kanker. Zijn twee jaar jongere
broer Henri neemt zijn leidende positie in Nijmegen over, maar tussen hem en de
redactieleden van De Gemeenschap bestaat te veel animositeit en verschil van visie dat
medewerking, laat staan een redacteurschap voor De Gemeenschap, aan de orde zou kunnen
zijn.
In 1930 wordt door Henri Bruning het rechts-radicale blad De Paal opgericht, in 1933
gevolgd door De Christophore. 335 Toch zijn dit niet de tijdschriften waar de redactie veel
concurrentie van had te duchten, daarvoor waren zij te radicaal en was hun bestaan van te
korte duur. Echt zenuwachtig wordt de redactie pas als in Nijmegen in juli 1931 onder leiding
van Louis de Bourbon het tijdschrift Het Venster opgericht wordt. In hoofdstuk 2 heb ik reeds
beschreven hoe de redactie hierop reageerde. Een sterke sleutelfiguur in de redactie van De
Gemeenschap uit de studentenstad aan de Waal had de oprichting van deze bladen mogelijk
kunnen voorkomen.
Afkomst en milieu
Al een aantal malen heb ik er bij de introductie van nieuwe redacteuren van De Gemeenschap
op gewezen dat zij vrijwel allemaal uit een middenstandsmilieu kwamen: het geldt voor
Engelman, de gebroeders Kuitenbrouwer, Maas en Van Duinkerken. Een tweede
overeenkomst is dat zij geen van allen een universitaire studie gevolgd hebben; eigenlijk zijn
Willem Maas en Henk Kuitenbrouwer de enigen die überhaupt een vervolgopleiding gevolgd
hebben, in hun geval een MTS en een kweekschool. Zelfs Van Duinkerken heeft nooit een
studie afgerond, ook al is hij later hoogleraar geworden, een benoeming die dan ook
omstreden was.
Qua achtergrond verschilden de redacteuren hiermee zeer van hun collega’s van Roeping, De
Vrije Bladen en Forum die voor een groot deel uit een milieu van makelaars, leraren en artsen
kwamen en wel een universitaire studie hadden gevolgd: Moller, Marsman, Vestdijk en Ter
Braak. Alleen Marsman kwam net als de Gemeenschap-redacteuren uit een
middenstandsmilieu. Het zal in de affiniteit die hij met Engelman en Kuyle had, zeker een rol
gespeeld hebben.
Goedegebuure deelt de nieuwe schrijvers van de genoemde tijdschriften in zijn biografie over
Marsman allemaal in de middenklasse in en schrijft dat ze “veelal een universitaire studie in
de rechten, de letteren of de medicijnen volgden en ze voltooiden die meestal ook, zelfs al
gingen ze er vroeg of laat toe over om van de literatuur hun broodwinning te maken.” 336
Voor de auteurs van De Vrije Bladen en Forum mag dat wellicht waar zijn, voor de
redacteuren van De Gemeenschap was dat in ieder geval niet zo. Jan Engelman, Albert Kuyle
en Anton van Duinkerken hebben, zoals gezegd, geen van allen een studie afgerond en
hebben allen tot hun pensioen een andere baan naast hun schrijverschap gehad.
Regionale spreiding 1925-1930
Netwerken zijn niet alleen geconcentreerd rondom redacties van kranten, weekbladen en
tijdschriften, uitgeverijen en andere instituties. Ook de plaats/streek waar iemand woont,
bepaalt voor een deel zijn netwerk, zeker in een tijd waarin de mobiliteit nog veel minder was
dan heden ten dage. Een auto was een bezit dat schrijvers en journalisten zich in die tijd niet
konden veroorloven. De meesten verplaatsten zich per trein.
Als we het netwerk van De Gemeenschap in de periode 1925-1930 geografisch in kaart
brengen, dan ontstaat het volgende beeld:
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Utrecht:
Jan Engelman, Albert Kuyle, Henk Kuitenbrouwer, C. Vos, Willem Maas, Sybold van
Ravesteyn, Gerrit Rietveld, Hendrik Marsman, P.H. Ritter, Matthieu René Radermacher
Schorer, Erich Wichman, Piet van Rossum, Leo Brom
Standplaats van De Gemeenschap, Het Centrum, Utrechts Nieuwsblad, het bisdom (bisschop
en aartsbisschop), Utrechtse Kunstkring, Kunstliefde, uitgeverij en boekhandel Van Rossum,
uitgeverij en boekhandel Dekker en Van de Vegt, Filmliga (vanaf 1927)
Hilversum:
Antoon Coolen, Piet Oomes 337, Theun de Vries (vanaf 1928)
Standplaats Gooise post, uitgeverij Paul Brand (uitgever van o.a. Coolen en Van Duinkerken),
KRO-studio
Amsterdam:
Pieter van der Meer de Walcheren (tot 1929) , Lou Lichtveld/Albert Helman, Anton van
Duinkerken (vanaf 1929), Willem Nieuwenhuis, Clemens Meuleman, Piet Witteman, Gijsbert
Kropman
Standplaats van Opgang, De Tijd, St. Bernulphushuis, Filmliga (vanaf 1927) 338
Tilburg:
Gerard Knuvelder, Anton van Duinkerken (tot 1929), Jos Panhuysen
Standplaats RK Leergangen, Roeping, uitgeverij Gianotten
Deurne:
Otto van Rees (tot 1927), Hendrik Wiegersma
Maastricht/Limburg:
Joep Nicolas, Charles Nypels, Henri Jonas
Standplaats van uitgeverij en drukkerij Leiter-Nypels, van uitgeverij Boosten en Stols en van
de borreltafel van Café Suisse aan het Vrijthof
Nijmegen:
Gerard Bruning (tot 1926)
Standplaats Katholieke Universiteit Nijmegen.
4.3.2 Netwerken in de periode 1931-1933
Na het vertrek van Jan Engelman kwam het netwerk van de redactie er heel anders uit te zien.
Zijn vertrek zorgde voor een gevoelige aderlating, want hij nam een aantal medewerkers
(Wiegersma, Jonas) met zich mee die zich als het ware solidair met hem verklaarden en niet
meer in De Gemeenschap wilden publiceren. Ook De Nieuwe Eeuw, tot dat moment een
bondgenoot in de strijd van de katholieke jongeren, werd ineens een kritische opposant. In de
periode 1931-1933 vuurde Jan Engelman meer dan eens kritische pijlen af op zijn voormalige
lijfblad en met name op de koers van Albert Kuyle. 339
In de periode 1931-1933 is Albert Kuyle de centrale figuur in het netwerk van De
Gemeenschap. Hij verzamelt nieuwe medewerkers om zich heen waarvan Jan Derks, Ad.
Sassen, Jacques Schreurs en Frans van Oldenburg Ermke de belangrijkste zijn op literair
gebied, Lambert Simon, Cuno van der Steene, Andries Oosterbaan, Kees Strooband en Jan
Hin op artistiek gebied en Willem Pompe en Stefan van Schaik (beiden tevens bestuurslid van
Stichting De Gemeenschap) op politiek-maatschappelijk terrein. Op literair gebied verlegt hij
de koers naar de literatuur van de nieuwe zakelijkheid (Bordewijk, Revis, Van der Steen,
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Kuyle zelf), op artistiek gebied naar de nieuwe typografie en de nieuwe fotografie
(fotomontages van Strooband en Schuitema, typografie van Oosterbaan), op religieus gebied
naar het strakker volgen van de richtlijnen van de kerk en het meer aandacht geven aan
religieuze onderwerpen en op politiek-maatschappelijk terrein naar een meer nationalistische
koers binnen Groot-Nederlands verband.
In de periode 1931-1933 ontstond een groep kunstenaars rondom Studio Hinfilm. Jan Hin
(Haarlem 1899 – Haarlem 1957) was een katholieke, documentaire filmer die in de jaren
dertig in nauw contact staat met de artistieke kring rond De Gemeenschap. In zijn firma
Hinfilm werkte hij samen met zijn broer Toon, die de muziek verzorgde, en met de
filmcriticus Van Domburg (die als Close-up in het tijdschrift publiceerde) en Albert Kuyle als
scenarioschrijvers. Later zal ook Kees Strooband zich bij hen voegen. Hin onderhoudt
contacten met Joris Ivens, en is lid van de Amsterdamse afdeling van de Filmliga. Deze
contacten leiden er toe dat regelmatig stills van zijn films worden afgedrukt in De
Gemeenschap, bijvoorbeeld in oktober 1931 van zijn films Herwonnen Levenskracht (1930),
Rome (1931) en Rerum Novarum (1931) en in september 1932 van Kentering. 340
Eind 1927 had Kuyle de uitgeverij en het redactiekantoor van De Gemeenschap verplaatst
naar de Oudegracht 55. Dit pand werd in de jaren dertig een drukbezocht ontmoetingscentrum
van katholieke schrijvers en kunstenaars, een pand waarin veel van de lijnen van de diverse
netwerken rondom De Gemeenschap bij elkaar kwamen. Uitgeverij De Gemeenschap zat er
zelf tot begin 1933 op de eerste verdieping, waarna Gerrit Rietveld er de vijf jaren daarna zijn
architectenbureau had. De schilder Lambert Simon vestigde er zijn atelier in 1930 op de
tweede verdieping, Charles Eijck nam het in 1935 van hem over. Jan Hin had van 1931 tot
1937 zijn filmstudio op de derde verdieping en Otto van Rees had er op de zolder een atelier
van 1934 tot 1939.
In 1929 was Albert Kuyle getrouwd met Magda van Rees, de dochter van Otto van Rees,
waardoor hij er via zijn schoonvader een enorm artistiek netwerk bij kreeg, waar hij voor de
illustraties van De Gemeenschap flink gebruik gemaakt heeft. Ik ga hier nog uitvoerig op in in
het hoofdstuk over de uiterlijke vormgeving.
Als we het netwerk van De Gemeenschap geografisch in kaart brengen, zien we het volgende
beeld:
Utrecht:
Albert Kuyle, Henk Kuitenbrouwer, C.Vos, Lambert Simon, Andries Oosterbaan, Jan Hin,
Kees Strooband
Standplaats van De Gemeenschap, Het Centrum, Utrechts Nieuwsblad, Filmliga, Studio
Hinfilm, drukkerij Lumax (waar De Gemeenschap gedrukt werd)
Hilversum:
Antoon Coolen, Piet Oomes
Standplaats Gooise Post, uitgeverij Paul Brand (uitgever van o.a. Kuyle, Coolen en Van
Duinkerken), KRO-studio
Amsterdam:
Anton van Duinkerken, Chris de Graaff,
Standplaats van De Tijd, St. Bernulphushuis
Nijmegen:
Gerard Wijdeveld
Standplaats Katholieke Universiteit Nijmegen.
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Maastricht/Limburg:
Pierre Kemp, Frans en Emile Erens, Jacques Schreurs, Vic Reinders, Joep Nicolas
4.3.3 Netwerken in de periode 1934-1941
Albert Kuyle neemt een flinke groep auteurs (Schreurs, Derks, Sassen, Smit, Den Doolaard)
en kunstenaars (Van Rees, Van den Steene, Sterk) mee naar het onmiddellijk in januari 1934
door hem opgerichte De Nieuwe Gemeenschap. Met name Engelman neemt weer een groep
auteurs (A. Roland Holst, M. Nijhoff) en kunstenaars (Wiegersma, Gestel) mee terug als hij
de redactie in januari 1934 opnieuw komt versterken.
In de derde en laatste periode van De Gemeenschap zijn Anton van Duinkerken en Jan
Engelman de centrale figuren in het netwerk van de katholieke auteurs. Van Duinkerken is
redacteur op de kunstredactie van het dagblad De Tijd. Jan Engelman, eind 1932 gestopt bij
Het Centrum, werkt daar vanaf dat moment ook, net als Janus van Domburg, die zowel voor
De Tijd als voor De Gemeenschap de filmrecensies verzorgt. De Gemeenschap vormt zo een
sterk bolwerk op de kunstredactie van de belangrijkste katholieke krant van Nederland. Jan
Engelman verzorgt nog steeds de rubriek ‘Kunst en Letteren’ van het weekblad De Nieuwe
Eeuw. Hij zal dat blijven doen tot dit opinieblad in 1941 door de Duitsers wordt verboden.
Engelman is voor De Gemeenschap tevens de brug naar het concurrerende tijdschrift Forum.
In de periode 1931-1933, toen hij niet aan De Gemeenschap wilde meewerken, was hij wel
medewerker van Forum. Hij was niet de enige die zowel aan De Gemeenschap als aan Forum
bijdragen heeft geleverd. Dat gold ook voor Hendrik Marsman, Louis de Bourbon, Marnix
Gijsen en de dichter J.J. van Geuns. 341
Vanaf 1934 is Anton van Duinkerken de eerste katholiek in de redactie van het liberale
tijdschrift De Gids. Hij volgt daar Jany Roland Holst op, die, mede door diens contacten met
Jan Engelman die vanaf 1928 al aan De Gids meewerkte, in de jaargang 1934 van De
Gemeenschap een drietal bijdragen levert.
Jan Engelman verlaat begin jaren dertig de echtelijke woning en vestigt zich op de
Oudegracht 341 in het huis van de musicus en kunsthistoricus Hans Philips en de schilder
Pyke Koch en zijn vrouw Heddy de Geer. Zij bewonen een groot pand waar regelmatig
vrienden van Koch voor kortere of langere tijd verblijven. In de tijd dat Engelman daar zijn
bivak heeft opgeslagen, wonen er o.a. de jurist, later arts, en schrijver Cola Debrot met zijn
vrouw, de danseres Estella Reed, en de dichter Martinus Nijhoff. Vooral in de jaren 19341936 vormden zij een tamelijk hechte groep vrienden, 342 die vrijwel dagelijks in café Flora
aan het eind van de Nobelstraat bij elkaar kwam. 343 Voor Engelman en De Gemeenschap was
dit een belangrijk nieuw netwerk. Hij wist bijvoorbeeld Nijhoff regelmatig tot een bijdrage
over literatuur of beeldende kunst aan dit tijdschrift te verleiden. 344 En het leidde tot diverse
publicaties van zijn hand over Pyke Koch, o.a in De Gemeenschap van december 1935.
In 1937 krijgt Engelman een relatie met de zangeres en classica Joanna Diepenbrock, dochter
van de componist Alphons Diepenbrock. Hij verhuist in Utrecht naar de Van Asch van
Wijckkade 29 bis a, maar verblijft regelmatig bij Joanna in Amsterdam, waar hij ook voor zijn
werk op de kunstredactie van De Tijd elke dag aanwezig moet zijn. Via zijn relatie met
Joanna Diepenbrock komt hij opnieuw in een heel ander milieu van classici en musici, onder
wie de componisten Matthijs Vermeulen, Bertus van Lier, Marius Flothuis en Rudolf
Esscher. 345
In 1936 treden Van Duinkerken en Engelman beiden toe tot het Comité van Waakzaamheid
waar zij ook met veel niet-katholieke intellectuelen als Jan en Annie Romein in contact
komen.
Tussen 1934 en 1941 werken ook de schrijvers Jef Last en Freek van Leeuwen, de oprichters
van Links Richten, een socialistisch tijdschrift uit 1932 en 1933, regelmatig mee aan De
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Gemeenschap, waarbij met name Jef Last voor een nieuw politiek georiënteerd netwerk zorgt,
ook in het buitenland zoals we in hoofdstuk 4.5 zullen zien.
Eind 1935 verhuist uitgeverij De Gemeenschap van Utrecht naar Bilthoven. Nelissen, die in
oktober 1935 zakelijk directeur van de uitgeverij wordt, woont al in Bilthoven, maar ook Vos
verplaatst zijn domicilie naar deze plaats. De redactievergaderingen, die tot eind 1935 vrijwel
altijd op het kantoor in Utrecht plaatsvinden, worden blijkens de notulen vanaf 1936
afwisselend georganiseerd in de Dietsche Taveerne op het Oudkerkhof in Utrecht en in café
Scheltema op de Nieuwezijds Voorburgwal in Amsterdam. Een keer per jaar, meestal met
Pinksteren, wordt er vergaderd bij Antoon Coolen thuis in Deurne en vanaf 1938 in Waalre,
welke gelegenheid door de meeste redacteuren aangegrepen wordt om een weekend bij
Coolen te verblijven.
Het zwaartepunt van de netwerkcontacten verschuift in deze periode van Utrecht naar
Amsterdam en Bilthoven zoals we in het geografisch overzicht kunnen zien:
Amsterdam:
Anton van Duinkerken, Jan Engelman (vanaf 1937 geregeld bij Joanna Diepenbrock), Janus
van Domburg, Chris de Graaff, Clemens Meuleman
Standplaats De Tijd, Instituut voor kerkelijke kunst , Roman-, Boek- en Kunsthandel
Nelissen,
Bilthoven:
Henri Nelissen, Cornelis Vos, Pieter van der Meer de Walcheren (vanaf 1939) , Jos Serrarens,
Henne Hahn
Standplaats De Gemeenschap vanaf november 1935, uitgeverij Nelissen
Utrecht:
Jan Engelman (tot 1937, daarna geregeld in Amsterdam), Wouter Paap, Gabriël Smit, Willem
Pompe, Charles Eijck (1935-1938)
Nijmegen:
Louis de Bourbon (tot 1936), Gerard Wijdeveld
Deurne:
Hendrik Wiegersma, Antoon Coolen (vanaf 1933, Waalre vanaf 1938)
Maastricht/Limburg:
Matthias en Pierre Kemp, Charles Eijck (vanaf 1938), Vic Reinders
4.4 Belangrijkste auteurs in kwantitatief opzicht
In hoofdstuk 1 heb ik een overzicht gegeven van de receptie van De Gemeenschap in de
wetenschappelijke literatuur. In paragraaf 1.2 is te lezen dat de meeste wetenschappers Jan
Engelman en Anton van Duinkerken noemen als de belangrijkste redacteuren van De
Gemeenschap. In de nu volgende paragraaf wil ik mede met behulp van kwantitatief
onderzoek nagaan welke auteurs voor De Gemeenschap het belangrijkst zijn geweest.
4.4.1 Periode 1925-1941
Het belang van auteurs kan afgemeten worden aan de kwaliteit van hun werk, die dan bepaald
wordt door een combinatie van de waardering van het publiek (verkoopcijfers) en de
waardering van de critici (recensies). Het belang van een auteur voor een tijdschriftredactie
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kan ook afgemeten worden aan de relevantie van het netwerk dat hij met zich meebrengt zoals
we in de vorige paragraaf gezien hebben. In relatie tot de profilering van De Gemeenschap is
ook de vraag van belang welke auteurs nu het meeste bijgedragen hebben aan het tijdschrift.
Met andere woorden: welke auteurs kregen van de redactie de meeste ruimte voor hun teksten
en zijn in kwantitatief opzicht de belangrijkste medewerkers?
Na telling van alle teksten in De Gemeenschap blijkt er een zestal auteurs te zijn (niet
toevallig ook allemaal gedurende verscheidene jaren redacteur van het tijdschrift) die voor het
grootste aandeel in de geschreven teksten zorgen. Aangetekend moet worden dat de artikelen
van Albert Helman (zijn literaire pseudoniem) en Lou Lichtveld (zijn eigen naam waarmee hij
over muziek schrijft) bij elkaar opgeteld zijn. Pseudoniemen waarvan ik zeker was, zijn
toegeschreven aan de desbetreffende auteur: D. en (in de jaren 1939-1941) Ch. André Leffens
aan Anton van Duinkerken, A.J.D. aan Ab van Oosten, Simon Druijf, Vrouw Homme, Jor.
Münzebrock, Xavier Optenoord en soms zelfs, op stilistische gronden, anonieme stukjes aan
Albert Kuyle, die zich in de periode 1931-1933 vaak van pseudoniemen bediende.
In volgorde van het hoogste aantal teksten ziet het lijstje er als volgt uit:
Auteurs
Teksten Bladzijden
1. Anton van Duinkerken
277
1377
2. Ab van Oosten
260
654
3. Jan Engelman
178
566
4. Albert Kuyle
175
512
5. Henk Kuitenbrouwer
165
271
6. Albert Helman/Lou Lichtveld 111
429
Tabel 4.1 Aantal teksten en bladzijden per auteur in de periode 1925-1941
Deze groep van zes kan als de groep beschouwd worden waarmee De Gemeenschap zich naar
buiten vooral profileerde, want er is een behoorlijk verschil met het groepje auteurs dat volgt:
Pierre Kemp (als enige niet-redactielid in de top tien) met 59 poëziebijdragen, Louis de
Bourbon met 57 teksten, Antoon Coolen met 42, Gerard Wijdeveld met 39, Jan Vercammen
met 32 en Chris de Graaff met 30 teksten. Ook als het per periode bekeken wordt, komen deze
namen niet in de top drie. Zelfs als de lijst per jaar opgemaakt wordt, komt er zelden iemand
anders in de top voor dan de zes in tabel 4.1 genoemde auteurs. Uitzonderingen ontstaan pas
in de tweede helft van de jaren dertig: Jan Vercammen komt in de jaargangen 1936-1938
respectievelijk op de derde, de tweede en de derde plaats. En Louis de Bourbon staat op de
derde positie in 1939. De laatste twee jaargangen laten helemaal een vreemd beeld zien: een
zekere P.C. (Peter Crassaerts?) wordt met een zevental lange religieuze artikelen in de rubriek
‘Kroniek’ tweede in 1940 en A. Marja en Bernard Verhoeven, die verder nauwelijks
voorkomen in de kolommen van De Gemeenschap, tweede en derde in 1941. Dit wordt
veroorzaakt door het feit dat vaste medewerkers als Van Oosten en Engelman, die officieel
zelfs nog in de redactie zat, door de oorlogsomstandigheden al niet meer in het tijdschrift
publiceerden.
4.4.2 Periode 1925-1930
Wanneer het aantal bijdragen van deze top 6 auteurs per periode bekeken wordt, is het beeld
van de eerste periode 1925-1930 als volgt:
Auteurs
1. Albert Kuyle
2. Henk Kuitenbrouwer

Teksten
123
116

Bladzijden
277
182
122

3. Jan Engelman
109
287
4. Albert Helman/Lichtveld
101
341
5. Anton van Duinkerken
62
227
Tabel 4.2 Aantal teksten en bladzijden per auteur in de periode 1925-1930
N.B. Ab van Oosten publiceert zijn eerste bijdrage pas in De Gemeenschap van juli 1930.
Voor de profilering van De Gemeenschap waren deze vijf auteurs ook in kwalitatieve zin
belangrijk, hoewel bij Henk Kuitenbrouwer een kanttekening gemaakt kan worden en een
schrijver als Hendrik Marsman ontbreekt.
Kwaliteit is een subjectief begrip, maar als kwaliteit afgemeten kan worden aan criteria als de
mate waarin de critici in kranten en tijdschriften lovend over auteurs schrijven en aan de mate
waarin de auteur een naam hoog te houden heeft in het literaire wereldje van
tijdschriftredacties en uitgeverijen, dan is Henk Kuitenbrouwer voor de profilering van De
Gemeenschap niet zo belangrijk geweest. Zijn aandeel is kwantitatief gezien echter groter dan
op grond van het geringe belang dat aan hem in de secundaire literatuur over De
Gemeenschap toegekend wordt, verwacht mag worden. Deze Utrechtse onderwijzer heeft
altijd in de schaduw gestaan van zijn jongere broer Louis Kuitenbrouwer, alias Albert Kuyle.
Zijn creatief-literaire werk is gering. Hij heeft in de periode 1925-1933 geen enkel boek
gepubliceerd, hij schrijft in De Gemeenschap nauwelijks oorspronkelijk literair werk (zeven
gedichten in de 9 jaargangen waaraan hij meewerkte) en zijn bijdragen betreffen voornamelijk
literaire recensies en korte artikeltjes over religieuze of politiek-maatschappelijke
onderwerpen voor de rubrieken ‘Kroniek’ en ‘Hagel’.
Hoewel Marsman tussen 1925 en 1930 slechts 15 bijdragen 346 aan De Gemeenschap geleverd
heeft (9 gedichten en 6 maal beschouwend proza over literatuur o.a. een ‘In memoriam’ over
Gerard Bruning en een bespreking van de dichtbundel Sine nomine van Jan Engelman), is zijn
belang voor de profilering van De Gemeenschap veel groter dan dat van Henk
Kuitenbrouwer. Zijn naam als dichter is met de bundels Verzen en Penthesileia eind 1925
reeds gevestigd en er wordt door verschillende tijdschriften om zijn medewerking gevochten.
Goedegebuure 1981 stelt vast dat Marsman door zijn positie in De Vrije Bladen én in De
Gemeenschap wel het object van polemische touwtrekkerij moest worden.347
Ondanks zijn mislukt redacteurschap van het eerste tijdschrift [De vrije bladen] gold
hij in die kring als de belangrijkste dichter en theoreticus. In de kring rond De
gemeenschap genoot hij een prestige dat gebaseerd was op een bijna als charismatisch
ervaren dichterschap. Via de vriendschap met Engelman had hij toegang tot de
redactievergaderingen, zijn medewerking aan het blad, vaak van ‘katholiserende’ aard,
werd buitengewoon geapprecieerd, en in een interview met Albert Kuyle kreeg hij alle
ruimte zijn maatschappelijke ideeën te ventileren. Er was Engelman en de zijnen zeker
veel aan gelegen Marsman als paradepaard De gemeenschap binnen te halen. Er
kleven aspecten aan de permanente discussie tussen De vrije bladen en De
gemeenschap, met Ter Braak, Engelman en Van Duinkerken als belangrijkste
woordvoerders, die begrepen kunnen worden als een literair-politiek schaakspel
waarbij Marsman inzet was.
Marsman is niet alleen voor het tijdschrift van belang geweest, maar ook voor uitgeverij De
Gemeenschap, zoals omgekeerd de uitgeverij ook voor Marsman van grote betekenis is
geweest, een aspect dat Goedegebuure in zijn dissertatie uit 1981 overigens niet noemt. Ik
kom hierop in het hoofdstuk 7 over de uitgeverij nog uitvoeriger terug.
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Naast Marsman is ook Theun de Vries een auteur door wiens medewerking het open karakter
van De Gemeenschap wordt versterkt. Geboren in Veenwouden in 1907, groeit De Vries op in
Friesland in een doopsgezind milieu. Hij verhuist in 1919 naar Apeldoorn, volgt daar het
gymnasium, maar stopt in 1925 in klas vijf met deze opleiding; hij debuteert een jaar later met
de dichtbundel Doodendans, in 1927 verschijnt Terugkeer en weer een jaar later De
Vervreemding. In 1928 volgt hij een bibliotheekopleiding in Hilversum, waar hij bevriend
raakt met Marsman en via hem leert hij de medewerkers van De Gemeenschap kennen. Hij
voelt zich naar eigen zeggen in het voor hem nieuwe katholieke milieu goed thuis. Voor het
eerst in zijn leven wordt hij opgenomen in een kring en voelt hij zich niet alleen. 348 In de
jaargangen van 1929 en 1930 worden van hem regelmatig gedichten en een prozafragment uit
de roman Rembrandt gepubliceerd. “De culturele en maatschappelijke beweging, die het
maandblad De Gemeenschap maakte, was van een verfrissend radicalisme,” schrijft hij in
1962 (p. 44) in zijn memoires Meesters en vrienden, waarin hij ook korte karakterschetsen
geeft van Engelman, Van Duinkerken, Kuyle en Coolen. Eind jaren twintig is hij een tijd lang
gevoelig voor religie en mystiek. In 1930 wordt bij De Gemeenschap de dichtbundel
Westersche nachten gepubliceerd, waarvoor hij de Domprijs voor poëzie krijgt. Kort daarna
verhuist hij terug naar Friesland, en raakt De Gemeenschap uit beeld. Hij ontwikkelt zich
daarna in een andere richting en maakt halverwege de jaren dertig de overstap naar het
communisme.
4.4.3 Periode 1931-1933
Als we de tweede periode 1931-1933 apart bekijken, ontstaat het volgende beeld:
Auteurs
Teksten
Bladzijden
1.Ab van Oosten
95
198
2.Anton van Duinkerken
89
380
3.Albert Kuyle
52
235
4. Henk Kuitenbrouwer
49
89
5. Albert Helman/Lichtveld
10
88
Tabel 4.3 Aantal teksten en bladzijden per auteur in de periode 1931-1933
N.B. Jan Engelman schrijft in deze periode niet voor De Gemeenschap.
Uit de tabel blijkt dat Ab van Oosten in deze periode de meeste bijdragen aan het tijdschrift
heeft geleverd. Gezien het feit dat hij in de secundaire literatuur over De Gemeenschap
nauwelijks vermeld wordt, is dat zeer verrassend te noemen. Ik kom daar na tabel 4.4 over de
derde periode uitvoeriger op terug.
Lodewick noemt Antoon Coolen en Herman de Man de belangrijkste prozaschrijvers van De
Gemeenschap. Met betrekking tot Herman de Man volstaat mijn bij de bespreking van
Lodewick gemaakte opmerking (zie hoofdstuk 1.2.3). Op Antoon Coolen wil ik naar
aanleiding van mijn kwantitatief onderzoek nog even terugkomen. Coolen heeft vanaf 1933
inderdaad een zeventiental verhalen en prozafragmenten bijgedragen aan het tijdschrift, maar
de verhalende prozabijdragen van zowel Albert Helman (22) als Albert Kuyle (28) aan De
Gemeenschap zijn groter in getal. Sommige van de short stories van Kuyle worden door de
literaire kritiek van zijn tijd tot de hoogtepunten van het modernistisch proza in de jaren
twintig gerekend, 349 terwijl de verhalen van Coolen overwegend als traditioneel beoordeeld
worden. Coolen is in de jaren dertig overigens een van de populairste en bestverkopende
prozaschrijvers van ons land, maar dat heeft weinig met zijn publicaties in De Gemeenschap
te maken.
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Nieuwe Zakelijkheid
Het is Albert Kuyle die er voor zorgt dat in De Gemeenschap regelmatig proza van de nieuwe
zakelijkheid wordt afgedrukt. Niet alleen verhalen van eigen hand, maar ook de
voorpublicaties van (fragmenten van) romans van Bordewijk en Revis, gedichten van Ab van
Oosten en proza en poëzie van Eric van der Steen. Literatuur die zich kenmerkt door zijn
zakelijke stijl, sober taalgebruik en zo functioneel mogelijk gebruik van de taal. 350 Proza
waarin het moderne levensgevoel tot uiting wordt gebracht, dat afstand neemt van emoties en
psychologie en met onderwerpen als de stad, het verkeer, armoede en werkloosheid op een
directe manier een weergave wil geven van het gewone leven. 351 Het is een vorm van neorealistische literatuur die aansluit bij de ontwikkelingen in de architectuur van bijvoorbeeld
J.J.P. Oud en Le Corbusier, architecten van het ‘Nieuwe Bouwen’ en bij de moderne
montagetechnieken in de film en de fotografie, ontwikkelingen die allemaal in dezelfde jaren
ook uitgebreide aandacht krijgen in de kolommen van De Gemeenschap.
In kwalitatieve zin is voor de profilering in deze periode vooral Bordewijk van belang voor
De Gemeenschap. Zijn roman Knorrende beesten wordt in de afleveringen van september,
oktober/november 1932 en januari 1933 voorgepubliceerd in het tijdschrift en iets later in
datzelfde jaar wordt het boek door uitgeverij De Gemeenschap uitgegeven. Bordewijk had
enige naam opgebouwd met zijn drie bundels Fantastische vertellingen die in de jaren 19191924 bij Brusse gepubliceerd waren. Daarna was er lange tijd niets meer van hem verschenen.
Met Knorrende beesten sloeg Bordewijk een nieuwe weg in, die van het modernisme, en De
Gemeenschap stak met de voorpublicatie van deze novelle haar nek uit. In het
daaropvolgende jaar wordt tussen juli en november 1934 ook de roman Bint in vijf
afleveringen voorgepubliceerd, maar omdat van Bordewijk verder slechts één bijdrage (een
reactie op de kritieken op Bint) in De Gemeenschap wordt afgedrukt, komt hij in het lijstje
van de derde periode niet voor, zoals we zullen zien in de volgende paragraaf. 352
Albert Kuyle zelf wordt noch in de wetenschappelijke literatuur noch in de memoires van Van
Duinkerken en Engelman genoemd als een belangrijke medewerker/redacteur van De
Gemeenschap. Knuvelder, Kapteijns, Oversteegen, Scholten, zij allen noemen hem niet of
nauwelijks. De eerste die hem een belangrijke rol geeft in de geschiedenis van De
Gemeenschap is Helman in zijn memoires van 1978. Ook Bijvoet e.a doen dat in het
Prentenboek van 1986. Bij Anbeek, Van Bork/Laan en Schenkeveld-van der Dussen is hij niet
meer dan een marginale figuur. Ruiter en Smulders memoreren vooral zijn polemisch talent
en schetsen zijn rol in de conflicten met Jan Engelman en Anton van Duinkerken. Sanders
noemt wel Kuyles betekenis voor de uitgeverij, maar in relatie tot het tijdschrift zet hij hem
vooral neer als een polemist (wat hij ook zeker was). Zowel Ruiter/Smulders als Sanders
zeggen nauwelijks iets over zijn activiteiten als oprichter, redactiesecretaris, redacteur en
auteur van verhalend proza.
Dat Kuyles rol in De Gemeenschap, met name in de periode na de oorlog tot de jaren tachtig,
gebagatelliseerd wordt en dat zijn proza niet meer zo wordt gewaardeerd, heeft mijn inziens
alles te maken met zijn fascistische opstelling vanaf 1934 en met het feit dat hij na de oorlog
niets terugnam van wat hij gezegd en geschreven had en zijn controversiële rol overtuigd
bleef spelen. Het heeft naar mijn mening niets te maken met zijn organisatorische en literaire
kwaliteiten in de periode 1924-1933. Uit mijn onderzoek blijkt dat Kuyle in de eerste periode
samen met Jan Engelman en in de tweede periode samen met Anton van Duinkerken de
belangrijkste medewerker/redacteur van het tijdschrift was. In de profilering naar buiten liet
hij alleen als het om de verwoording van de literaire opvattingen van de redactie ging, de eer
vaak aan Engelman en later aan Van Duinkerken, maar wat betreft de invulling van de
bladformule, de verwoording van de religieuze en politiek-maatschappelijke opvattingen en in
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de interne organisatie was hij gedurende de hele periode 1925-1933 de spil om wie het in De
Gemeenschap draaide.
4.4.4 Periode 1934-1941
Auteurs
Teksten
Bladzijden
1. Ab van Oosten
164
454
2. Anton van Duinkerken
126
770
3. Jan Engelman
69
279
Tabel 4.4 Aantal teksten en bladzijden per auteur in de periode 1934-1941
N.B. Albert Kuyle, Henk Kuitenbrouwer en Albert Helman schrijven in deze periode niet
voor De Gemeenschap.
Niet in de top 3 maar voor de profilering van De Gemeenschap toch belangrijk is de
Limburgse dichter Pierre Kemp, zoals gezegd naar aanleiding van tabel 4.1 het enige nietredactielid dat in de top-tien vertegenwoordigd is. Pierre Kemp, geboren in een katholiek
milieu in Maastricht in 1886, publiceert rond 1915 een aantal lyrisch-romantische
poëziebundels, die weinig succes kennen. Gedurende vele jaren, waarin hij niet publiceert,
schrijft hij tijdens de treinreis naar zijn werk elke dag, in minuscule blocnootjes, korte, viertot tienregelige gedichten, ook wel ‘kleine liederen’ genoemd. Deze ‘Kleine liederen’ worden
van 1927 tot en met de laatste jaargang in 1941 zeer regelmatig in De Gemeenschap geplaatst.
Pierre Kemp, altijd in het zwart gekleed met dito hoed, was een zonderlinge, stijve man die
met vrijwel niemand contact had en die zich uitte in zijn poëzie, waarmee hij zich in de loop
der jaren een steeds trouwere lezerskring verwierf. Verwondering, de wereld van het kind,
kleuren, muziek en vrouwen zijn steeds terugkerende thema’s en motieven in zijn gedichten.
Zijn nieuwe poëzie, die veel waardering ontmoet en die, zowel naar stijl als inhoud, volledig
afwijkt van zijn vroege werk, wordt al snel opgevat als zijn eigenlijke debuut; in 1934 worden
zijn gedichten voor het eerst gebundeld in Stabielen en Passanten; in 1938 volgt Fugitieven
en Constanten en twee jaar later Transitieven en Immobielen.
Voor de profilering van De Gemeenschap waren de gedichten van Pierre Kemp in de jaren
dertig al niet zonder betekenis, maar in de beeldvorming achteraf heeft zijn medewerking aan
dit tijdschrift een extra dimensie gekregen doordat de grote literaire waardering hem pas
relatief laat ten deel viel. In 1956 wordt hij bekroond met de Constantijn Huygensprijs en in
1959 met de P.C.Hooftprijs. Hoewel zijn werk nog steeds vrij onbekend is, wordt hij door
velen, onder wie Fernand Lodewick, Kees Fens, Paul Rodenko, Simon Vestdijk, Karel
Reijnders, Adriaan Morriën, Karel Meeuwesse en Harry G.M. Prick, tot de grootste
Nederlandse dichters van de vorige eeuw gerekend. 353
Het meest opvallend aan de tabellen 4.3 en 4.4 is toch de eerste plaats die Ab van Oosten
beide keren inneemt.
Ab van Oosten
In de bestaande wetenschappelijke literatuur over De Gemeenschap, zoals ik die in hoofdstuk
1 heb samengevat, wordt de naam van redacteur en auteur Ab van Oosten niet of nauwelijks
vermeld. In geen enkele van de basisstudies over De Gemeenschap (Kapteijns 1964, Scholten
1978, Bijvoet e.a. 1986 en ook niet in mijn eigen boek uit 2004) heeft Van Oosten een eigen
plek gekregen, evenmin als in de diverse memoires. Ook in de literatuurgeschiedenissen van
Knuvelder 1982, van Bork/Laan 1986, Anbeek 1990, Schenkeveld-van der Dussen e.a. 1993,
Ruiter en Smulders 1996 en Sanders 2002 wordt hij niet of slechts en passant genoemd terwijl
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er bij sommigen, met name in de laatste twee studies, wel uitvoerig aandacht aan De
Gemeenschap besteed wordt.
Er bestaat geen enkele monografie over zijn leven en/of werk. Het enige wat er over hem is
verschenen, is een artikel van Diana van Dijk. 354
De belangrijkste verrassing die het kwantitatieve onderzoek naar het aantal bijdragen van
auteurs in De Gemeenschap heeft opgeleverd, heet dan ook Ab van Oosten (1898-1969).
Deze van protestant katholiek geworden auteur die pas in 1930 voor het eerst een bijdrage aan
De Gemeenschap levert, blijkt uit het kwantitatief onderzoek naar boven te komen als de
auteur die vanaf 1931 tot 1941 de meeste teksten voor zijn rekening neemt. 355 Hij schrijft
zowel poëzie als proza: op de actualiteit van crisis, armoede en werkloosheid geïnspireerde
verzen en teksten. Marsman, Van Duinkerken, Greshoff, De Bourbon en Kuyle schrijven
positieve recensies over zijn poëzie en waarderen hem als een van de beste representanten van
de sociale satire in de jaren dertig. 356 In de rubriek ‘Kroniek’ schrijft hij regelmatig over film
en literatuur en in de rubriek ‘Hagel’ noteert hij polemische stukjes over politiekmaatschappelijke onderwerpen. Vastgesteld kan in ieder geval worden dat Van Oosten zowel
naar functie als naar aard van zijn teksten aan De Gemeenschap een veelzijdige bijdrage heeft
geleverd.
Ook organisatorisch is hij voor De Gemeenschap van groot belang geweest. Ab van Oosten
was vanaf 1932 redactielid en vanaf 1934 tot zijn uittreden uit de redactie in 1939
onafgebroken redactiesecretaris. Wat er aan archief in het Letterkundig Museum in Den Haag
over De Gemeenschap te vinden is, komt voor verreweg het grootste gedeelte uit zijn
nalatenschap.
Interessant is derhalve de vraag hoe het komt dat Van Oosten niet meer dan een voetnoot in
de literatuurgeschiedenis is gebleven en in de beeldvorming die op basis van de secundaire
literatuur over De Gemeenschap is ontstaan, geen rol speelt.
Voor de beantwoording van deze vraag is meer onderzoek nodig, maar op basis van een
globale studie van zijn leven en zijn werk durf ik wel een veronderstelling te uiten.
Een van de belangrijkste verklaringen is naar mijn mening dat hij eigenlijk nergens bij
hoorde. Van Oosten was, zoals gezegd, van huis uit reformatorisch. Door zijn overstap naar
het katholicisme viel hij uit het oude nest. Hij werd wel in de redactie van De Gemeenschap
opgenomen, maar hij behoorde niet echt tot de vriendenkring. Hij sloot zich pas in het begin
van de jaren dertig aan en bovendien woonde hij in zijn Gemeenschap-tijd niet in Utrecht,
noch in Amsterdam, Brabant of Limburg, waar vrijwel alle redactieleden en medewerkers
woonachtig waren, maar in Rijswijk, ver weg van de plaatsen waar de katholieke schrijvers
elkaar ontmoetten. Hij vestigde zich daar in 1934, in het jaar dat hij redactiesecretaris van De
Gemeenschap werd, samen met vrouw en kind. Qua opleiding voelde hij zich vaak de
mindere. In een brief aan Herman Robbers, die hij om plaatsing van een gedicht gevraagd had
in Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift, waarvan Robbers redacteur was, schrijft hij op 23
december 1928: “Daarbij moet ik gedeeltelijk ook van de opbrengst mijner artikelen en
verzen leven – en wéét ik, dubbele kans op afwijzing te hebben gezien mijn gebrekkige
taalbeheersing en techniek. Ik heb in mijn jeugd geen ander dan lager onderwijs genoten en
ook verder geen kans gehad mij op cursus of anderszins te bekwamen.” 357
In de geografische netwerkanalyse van hoofdstuk 4.3 komt Ab van Oosten zoals we gezien
hebben, niet voor. Zijn bescheiden plaats in het netwerk van De Gemeenschap is naar mijn
mening een van de belangrijkste verklaringen voor zijn onbekendheid.
4.5 Internationale oriëntatie van De Gemeenschap
4.5.1 Inleiding
Voor het belang van netwerken van De Gemeenschap mag natuurlijk niet alleen naar
Nederland gekeken worden. Vanaf de eerste jaargang keek de redactie over de grens van de
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eigen natie en stond De Gemeenschap open voor auteurs van andere Europese landen. Jan
Engelman noteert namens de redactie in de eerste ‘Verantwoording’ van januari 1925:
Wie de oogen niet enkel gericht houdt op de vaderlandsche mogelijkheden, maar –
zonder eigen karakter te willen miskennen – de hedendaagsche snelheden van
uitwisseling gebruikt om de aanknoopingspunten met de naburige naties te zoeken, zal
de overtuiging winnen, dat de tijden rijpen. Met een groote mate van gelijktijdigheid
ontstaat in de verschillende landen de idee, welke wij voorstaan.
Bij de opsomming van de vaste medewerkers aan het tijdschrift worden in het colofon van het
eerste nummer de namen van Jacques Maritain, Max Jacob, Hermon Ould, Karel van den
Oever en Wies Moens als eerste genoemd. De ambitie voor een internationale uitstraling is
vanaf het begin duidelijk. 358 Ook hierin onderscheidde het tijdschrift zich van de
concurrerende andere jongerenbladen Roeping en De Vrije Bladen. Aan Roeping werd wel
door enkele Vlaamse schrijvers meegewerkt, namelijk door Wies Moens, Marnix Gijsen en
Karel van den Oever, die overigens alle drie ook in De Gemeenschap publiceerden, maar
verder ging de buitenlandse inbreng niet. 359 In De Vrije Bladen werd wel regelmatig óver
buitenlandse literatuur geschreven, maar niet dóór buitenlandse auteurs. Aan Forum werkten
wel Vlamingen mee, maar andere buitenlandse auteurs vormden een uitzondering. 360
Wat is er van de ambities om een internationaal periodiek te worden in de zeventien
jaargangen van De Gemeenschap gerealiseerd?
De volgende tabel geeft een overzicht van het aantal teksten van buitenlandse auteurs.
Ik ben mij er hierbij van bewust dat het aanvechtbaar is de Vlaamse literatuur bij de
buitenlandse teksten in te delen. Op basis van de argumenten van Van Rees en Dorleijn 2006
meen ik dat deze indeling gerechtvaardigd is. Het Vlaamse literaire veld heeft in hun ogen een
eigen status, een eigen geschiedenis, eigen instituties en spelers en is bovendien met eigen
maatschappelijke systemen verbonden. 361 Ook al publiceert een groot aantal Vlaamse auteurs
in De Gemeenschap, ze behoren allen toch meer tot het zuidelijke literaire veld dan tot het
noordelijke, omdat ze voornamelijk in Vlaanderen uitgegeven en door de Vlaamse critici
besproken werden.
Periodes
Frans
Duits
Vlaams
Spaans
Diversen
1925-1930 32
17
21
0
1
1931-1933 1
1
1
0
1
1934-1941 7
28
67
14
5
1925-1941 40
46
89
14
7
Tabel 4.5 Vertalingen en oorspronkelijke teksten van buitenlandse auteurs

Totaal
71
4
121
196

Totaal
5%
0,5%
8%
5%

4.5.2 Periode 1925-1930
Tussen 1925 en 1931 bestond 5% van de teksten uit bijdragen van buitenlandse auteurs. In die
eerste periode, met name tussen 1925 en 1928, was De Gemeenschap nogal Frans
georiënteerd. Dat had natuurlijk alles te maken met de medewerking van Jacques Maritain,
met wie de redactie van De Gemeenschap door bemiddeling van Pieter van der Meer de
Walcheren in aanraking was gekomen, zoals we in hoofdstuk 2.4 gezien hebben.
Maritain droeg in de eerste jaargang zelf vier teksten bij en hij was het die andere schrijvers
van zijn beweging het Renouveau Catholique bij de redactie van De Gemeenschap
introduceerde. Ook via Cornelis Vos en Otto van Rees kwamen sommige contacten tot stand,
o.a. met Blaise Cendrars 362 en Charles Albert Cingria. 363
De Gemeenschap publiceerde in de eerste vier jaargangen poëzie en proza van Max Jacob
(zes keer), Mam ba (4), 364 Charles Albert Cingria (3), Jean Cocteau (2), François Villon (2),
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Pierre Reverdy (2), Constant Zarian (2) en enkele andere auteurs, onder wie Blaise Cendrars,
Pierre Colle, Maurice Sachs en Stanislas Fumet, met één tekst. In 1927 nam De Gemeenschap
in drie afleveringen de integrale toneeltekst Genesius van Henri Ghéon 365 in een vertaling van
Willem Nieuwenhuis op. Deze tekst werd in hetzelfde jaar ook in boekvorm door de
uitgeverij gepubliceerd. Zij behoorden vrijwel allen tot het netwerk van Maritain en De
Gemeenschap maakte hiervan tussen 1925 en 1929 dankbaar gebruik.
Mathijs Sanders heeft het netwerk van Maritain en de bemiddeling door Pieter van der Meer
de Walcheren uitvoerig beschreven. Hij komt tot de conclusie dat De Gemeenschap op basis
van de door hem getelde bijdragen van de auteurs van het netwerk van Maritain “bezwaarlijk
een internationaal tijdschrift genoemd kan worden”. 366 Hij telt daarbij echter de Franstalige
auteurs die niet tot Maritains netwerk behoren, niet mee (Cendrars, Cingria, Villon, Zarian en
Mam ba) en houdt ook geen rekening met de Vlaamse en de Duitse auteurs die in die periode
in De Gemeenschap gepubliceerd hebben. Op basis hiervan kom ik in de samenvatting van dit
hoofdstuk (zie paragraaf 4.6 punt 5) tot een andere conclusie.
Vanaf het begin beschikte De Gemeenschap over een aantal vaste medewerkers uit
Vlaanderen. Vooral van de auteurs die in 1920-1921 aan het Vlaamse avant-gardistische
tijdschrift Ruimte meewerkten, een tijdschrift dat voor De Gemeenschap een voorbeeld
was, 367 werden veel gedichten geplaatst: Karel van den Oever (9 keer), Marnix Gijsen (5),
Wies Moens (2), Paul van Ostaijen (2), Gaston Burssens (2) en Victor J. de Brunclair (1).
Zij zijn pleitbezorgers van een gemeenschapskunst op een sociale grondslag. Het gaat hun
niet alleen om schoonheid, maar ook om dienstbaarheid en politieke actie. Dit samengaan van
ethische en esthetische idealen, dat hun in Ruimte zo na aan het hart lag, zien ze nu bij De
Gemeenschap terug.
In de jaren 1929 en 1930 nam de Franse en Vlaamse oriëntatie af en werd met name werk
gepubliceerd van Duitse dichters als Karl Gabriel Pfeill (6 keer), W. Hulshoff-Pol (3) en
Hilde Schneider (2). Karl Gabriel Pfeill (Neuss 1889-Düsseldorf 1942) richtte in Düsseldorf
een kunstenaarsvereniging op die in de jaren twintig onder de naam ‘Der Weiße Reiter’
werkte. Hij schreef expressionistische poëzie en toneel. 368 Via wie het contact tot stand
gekomen is, heb ik niet kunnen achterhalen.
4.5.3 Periode 1931-1933
In de tweede periode is sprake van een enorme breuk. Vanaf 1931 wordt nauwelijks nog een
tekst van een niet-Nederlandse auteur geplaatst. De enige tekst die qua omvang van betekenis
is, is een toneeltekst van zeventien pagina’s van Paul Claudel in het novembernummer van
1933.
Het ontbreken van buitenlandse oriëntatie in de periode 1931-1933 is te verklaren door het
vertrek van Jan Engelman, die een fervente aanhanger was van de ideeën van Maritain en zijn
kring, en vooral vanuit de nationalistische opvattingen die er in deze periode door een groot
aantal redactieleden en medewerkers op na gehouden werden. In de politiek-maatschappelijke
teksten in die periode komt dit nationalisme regelmatig naar voren. Jac. Stolte schrijft positief
over het nationalisme in artikelen in oktober 1931 en april 1932. Bij Justus Mercks
(januari/februari 1931) krijgt de tekst zelfs reactionaire trekken met zijn uitspraken tegen
internationalisme en volkerenverkeer en Prof. Mr. W.P.J. Pompe, voorzitter van het
Stichtingsbestuur van De Gemeenschap, schrijft het openingsartikel voor het meinummer van
1933 onder de titel ‘Nationaal en Sociaal’ dat ook als aparte brochure uitgegeven wordt. Hij
constateert een tegenstelling tussen het nationale en het sociale en pleit voor een verbinding
van beide begrippen, zonder overigens een fascistische ordening van de samenleving te
bepleiten.
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Het is opvallend dat het niet meer opnemen van buitenlandse teksten niet aangekondigd wordt
in de ‘Verantwoordingen’ van deze drie jaargangen. Het ontbreken van buitenlandse auteurs
lijkt hiermee niet zozeer een gevolg van een bewuste verandering van het redactionele beleid,
maar veeleer een consequentie van geleidelijk veranderende politiek-maatschappelijke
opvattingen.
4.5.4 Periode 1934-1941
Als de gebroeders Kuitenbrouwer met hun volgelingen, onder wie Jan Derks en Ad. Sassen,
De Gemeenschap eind 1933 verlaten en Jan Engelman terugkeert in de redactie, komen ook
de buitenlandse schrijvers weer terug. De nadruk op nationalistische literatuur verdwijnt weer.
Er wordt zelfs als onderdeel van de ‘Kroniek’ een nieuwe rubriek gestart met de titel
‘Uitzicht’, die vooral gericht is op het signaleren van nieuwe buitenlandse literatuur. De
buitenlandse oriëntatie is in de derde periode van 1934-1941 het grootst (8% van de teksten)
en vooral gericht op Vlaanderen, Duitsland en Spanje.
In 1936 komen twee nieuwe Vlaamse schrijvers de redactie versterken: Marnix Gijsen en Jan
Vercammen. Zoals eerder gemeld, is Marnix Gijsen vooral voor zijn naam aangetrokken, hij
heeft al die jaren vrijwel niets gedaan en niets bijgedragen. Jan Vercammen daarentegen is
bijzonder actief, als dichter en als criticus. In totaal worden van zijn hand 32 bijdragen
geplaatst, twintig keer betreft dit poëzie, één keer verhalend proza en elf keer gaat het om
meestal lijvige (gemiddeld acht tot tien pagina’s) overzichten van de moderne Vlaamse
poëzie. Van de Vlaamse dichters worden ook verschillende verzen gepubliceerd: Bert Decorte
(4 keer), Albe (4), August van Cauwelaert (4), Paul de Vree (3) broer en zus André en
Gabriëlle Demedts (ieder 2 keer), Marcel Matthijs (2), Bert Peleman (2) en nog een aantal
anderen, onder wie Maurice Gilliams, Paul Verbruggen en Blanka Gijselen, met één gedicht.
Velen van hen zijn vertegenwoordigd in het door Vercammen samengestelde zogenaamde
‘Vlaamsch nummer’ van De Gemeenschap van november 1937.
In de jaren dertig verliepen de Vlaamse contacten vooral via redacteur Jan Vercammen (19061984) die – wat jonger dan de andere redactieleden en als pedagoog werkzaam in het
onderwijs – een groot netwerk had in de jongere generatie literaire auteurs. Overigens ook
Marnix Gijsen, die in die jaren behalve kabinetschef van de minister van economische zaken
in België ook poëziecriticus was voor het Vlaamse dagblad De Standaard, zorgde een enkele
keer voor contacten. De samenstelling van het ‘Vlaamsch nummer’ is een van de weinige
activiteiten waaraan Gijsen, ondanks zijn drukke andere werkzaamheden, een bijdrage heeft
geleverd. In een brief aan Jan Vercammen van 22 september 1937 laat hij weten dat hij “na
veel moeite” enkele gedichten en prozastukken heeft kunnen loskrijgen van Decorte, Gijselen,
Gilliams, Verbruggen en Matthijs. Onder het kopje ‘Negatieve resultaten’ schrijft hij:
“Timmermans heeft niets en stelt voor iets uit reeds verschenen werk over te nemen. Dat acht
ik ongeschikt. Pillecijn heeft niets. Walschap en Van Cauwelaert: geen antwoord.” 369 Van de
laatste heeft Vercammen kennelijk nog een tekst weten los te praten, want hij is wel in het
‘Vlaamsch nummer’ vertegenwoordigd.
Exil-auteurs
Als Hitler in Duitsland de macht overneemt en het voor veel joodse schrijvers moeilijk wordt
om nog langer daar te publiceren, drukt De Gemeenschap ook veel poëzie en proza af van
joodse schrijvers en dissidente Duitse en Oostenrijkse exil-auteurs. De bekendste voorbeelden
zijn Gert Schreiner en Joseph Roth. Van Gert Schreiner, 370 een Duitse journalist die
halverwege de jaren dertig naar Nederland vluchtte, plaatst De Gemeenschap elf bijdragen (87
blz.) over kunst, literatuur, theater en politiek-maatschappelijke onderwerpen. Zowel door zijn
breedheid als door zijn opvattingen is Schreiner goed op zijn plaats in de kring van De
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Gemeenschap. Van de Oostenrijkse emigrant Joseph Roth, 371 die een tijdlang in Amsterdam
verbleef, worden in de periode 1936-1939 vier teksten (34 blz.) gepubliceerd: tweemaal
verhalend proza en twee keer een meer essayistische bijdrage. Van deze beide auteurs geeft
uitgeverij De Gemeenschap ook boeken uit (zie hoofdstuk 8 en fondslijst). Van de joodse
dichter Alexander Kailand wordt, met een redactionele inleiding van Anton van Duinkerken,
drie maal poëzie geplaatst in 1938. Van een tiental andere Duitse auteurs wordt een of twee
keer een gedicht of een prozatekst gepubliceerd. Een van hen is Irmgard Keun, een in 1905 in
Berlijn geboren schrijfster, wier boeken in 1933 in beslag genomen en verboden worden en
die in 1936 in exil gaat, eerst in Oostende in België en daarna in Nederland. In ballingschap
schrijft zij verschillende succesvolle romans. Van 1936 tot 1938 heeft Irmgard Keun een
liefdesrelatie met Joseph Roth, met wie zij samenwerkt en veel reizen maakt. Na de inval van
de Duitsers in Nederland en beschermd door valse berichten over haar vermeende zelfmoord,
keert zij in mei 1940 terug naar Duitsland, waar zij tot het einde van de oorlog ondergedoken
verblijft. 372
De Spaanse Burgeroorlog
De redactie van De Gemeenschap sympathiseert bij het uitbreken van de Spaanse
Burgeroorlog met de republikeinen. Dit komt behalve in allerlei beschouwende teksten van
Nederlandse redactieleden en medewerkers in het tijdschrift ook tot uitdrukking in de
publicatie van een groot aantal Spaanse auteurs.
In de jaargangen van 1934 en 1935 publiceert De Gemeenschap al een lange prozatekst van
de katholieke romancier Don Ramon del Valle-inclan, die in twee afleveringen in een
vertaling van de hispanoloog Johan Brouwer geplaatst wordt. 373 Deze Johan Brouwer was in
contact gekomen met De Gemeenschap via Anton van Duinkerken en het is Brouwer die voor
het grootste gedeelte verantwoordelijk geacht moet worden voor de duidelijke
standpuntbepaling van Van Duinkerken over de Spaanse burgeroorlog. De reportages van
Brouwers reizen door Spanje werden nadat hij in 1934 katholiek was geworden, gepubliceerd
in De Tijd en zo had Van Duinkerken hem leren kennen. “Aanvankelijk had hij [Brouwer]
meer sympathie gehad voor de rechtse opstandelingen, maar gedurende zijn tocht groeide zijn
afkeer van de fascistische milities. Zijn eerste voorzichtige bevinden, De Spaansche
Burgeroorlog, publiceerde hij in oktober 1936 bij Van Duinkerkens uitgever Paul Brand. Uit
het regelmatig persoonlijk contact moet Van Duinkerken naar zijn gevoel een gefundeerd
oordeel hebben kunnen vellen over de Spaanse situatie.” 374
In november 1936 wordt een verslag van een interview van de schrijver Jef Last met de
Spaanse auteur en intellectueel José Bergamin geplaatst. Last, die zich in oktober 1936 als een
van de eerste Nederlanders aangesloten had bij bij het Quinto Regimiento, een communistisch
legeronderdeel dat de republikeinse Volksfrontregering steunde, sprak Bergamin reeds in de
eerste weken van zijn verblijf in Madrid en De Gemeenschap was een van de weinige plekken
in de Nederlandse pers waar hij zijn verhaal op dat moment kwijt kon. José Bergamin was de
oprichter van het vooruitstrevende katholieke tijdschrift Cruz y Raya, dat volgens Ewoud
Kieft in meerdere opzichten de Spaanse evenknie van De Gemeenschap genoemd mag
worden. 375 “Het zocht eveneens een combinatie van moderne kunst en katholieke traditie en
was ook een uitgeverij met een divers aanbod van Spaanse mystieken tot Franse moderne
schrijvers als André Malraux. Cruz y Raya voerde oppositie tegen de katholieke
machtspolitiek in Spanje met de hoop op een christelijk-revolutionaire hernieuwing van de
kerk. De Spaanse katholieke kerk was een aartsconservatief instituut, gelieerd aan
grootgrondbezitters en monarchisten. Bergamin, die in de eerste republikeinse regering al een
hoge post had bekleed, was een van de belangrijkste katholieke opposanten van dit
conservatieve machtsbolwerk geworden. Na de machtsgreep politiseerde zijn engagement.
Vanaf augustus 1936 was hij voorzitter van de Alliantie van Antifascistische Intellectuelen, de
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Spaanse pendant van het Comité van Waakzaamheid, en in die hoedanigheid moest hij een
brug bouwen tussen communisten, anarchisten en pro-republikeinse katholieken.” 376
Op initiatief van Last organiseert Van Duinkerken samen met Brouwer, tijdens een gepland
verblijf in Nederland, een lezing van Bergamin op 12 februari 1937 in Huize Parkzicht in
Amsterdam. In april 1937 publiceert De Gemeenschap de tekst van deze lezing van José
Bergamin met de titel ‘Don Quichotte aux portes de l’enfer’, gevolgd door een beschouwing
van zijn werk door Gerth Schreiner en een door Mies Blomsma getekend portret van de
Spaanse schrijver.
Een Spaans literair hoogtepunt in De Gemeenschap vormt de publicatie van maar liefst 22
pagina’s verzen van republikeinse Spaanse dichters, van wie sommigen zoals Emilio Prados,
Rafael Alberti en Arturo Serrano Plaja zelf aan het front stonden. De poëzie van onder
anderen Antonio Machado, Luis Cernuda, Juan Gil-Albert, Miguel Hernandez en Leon Felipe
wordt afgedrukt in het septembernummer van 1938 in een vertaling van Jef Last.
In de categorie ‘diversen’ van tabel 4.5 gaat het om vier verspreid geplaatste Engelse teksten
van verschillende auteurs, onder wie Oscar Wilde, poëzie van de Braziliaanse schrijver,
journalist en diplomaat Rui Ribeiro Couto, een van de leidende figuren van het vroege
modernisme, poëzie van O.W. de Milosz uit Litauen en gedichten van de Hongaar László
Mécs, van wie de uitgeverij ook een bundel poëzie publiceerde. 377
Van de in totaal 196 buitenlandse teksten zijn er 63 in de oorspronkelijke taal gepubliceerd
(31 keer Duits, 30 keer Frans en 2 keer Engels 378), de rest is geplaatst in vertaling.
In het oktobernummer van De Gemeenschap uit 1925 staat de volgende mededeling: “De
bijdragen van onze buitenlandsche medewerkers zullen in het vervolg, voor zoover mogelijk,
in het Nederlandsch worden vertaald.” Waarschijnlijk was er kritiek gekomen van abonnees.
Kennelijk was het voor de redactie dikwijls niet mogelijk een tekst tijdig te (laten) vertalen,
want na deze mededeling zijn toch nog 54 teksten in de oorspronkelijke taal gepubliceerd.
4.6 Samenvatting en conclusies
1. In chronologische volgorde van hun deelname aan De Gemeenschap genoemd, zijn Jan
Engelman, Albert Kuyle, Anton van Duinkerken en Ab van Oosten de belangrijkste
redacteuren van dit tijdschrift, als kwantiteit en diversiteit van tekstbijdragen en
redactionele activiteiten als maatstaf genomen worden. Jan Engelman en Albert Kuyle in
de periode 1925-1930, Albert Kuyle, Anton van Duinkerken en Ab van Oosten in de
periode 1931-1933 en Van Duinkerken, Engelman en Van Oosten in de derde periode. Op
basis van de beeldvorming in de literatuur over wat de belangrijkste medewerkers van De
Gemeenschap zijn, is deze conclusie deels niet verrassend te noemen (Jan Engelman en
Anton van Duinkerken), deels wel, nl. daar waar het Albert Kuyle en Ab van Oosten
betreft.
2. De verschillende redactieleden van De Gemeenschap beschikten over een uitgebreid
netwerk in het culturele veld. Zij namen structureel sleutelposities in bij kranten,
weekbladen, tijdschriften en uitgeverijen. In de eerste periode 1925-1930 waren Jan
Engelman en Albert Kuyle de centrale figuren in het netwerk van De Gemeenschap. Zij
maakten gebruik van bemiddelaars als Pieter van der Meer de Walcheren, Otto van Rees
en Cornelis Vos. In de eerste periode concentreerden de contacten zich rond Het Centrum,
De Nieuwe Eeuw, Opgang, de Filmliga en de uitgeverijen Van Rossum, Leiter-Nypels en
Paul Brand.
In de periode 1931-1933 was Albert Kuyle de centrale figuur in het Gemeenschapnetwerk. In deze periode concentreerde zich de contacten vooral rondom Utrechtse
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instituties als Het Centrum, de Utrechtsche Courant, studio Hinfilm, uitgeverij en
drukkerij Lumax en Paul Brand.
In de periode 1934-1941, waarin Van Duinkerken en Engelman de centrale figuren zijn,
verplaatsen de contacten zich meer van Utrecht naar Bilthoven en Amsterdam. De
kunstredactie van De Tijd, waar beide redacteuren in die jaren hun hoofdtaak hebben,
neemt daarbij een belangrijke plaats in.
3. Uit de geografische analyse van het netwerk van De Gemeenschap in Nederland blijkt dat
de netwerken zich concentreren rondom de grote, noordelijke steden Utrecht en
Amsterdam en in de zuidelijke provincies Brabant en Limburg. De plaatsen bevinden zich
allemaal langs de as Amsterdam – Utrecht – Deurne – Maastricht.
Dat het tot 1934 niet lukt een vertegenwoordiger uit Nijmegen in de redactie te krijgen, is
er waarschijnlijk een van de redenen van dat er in die stad regelmatig concurrerende
(katholieke) tijdschriften opgericht worden (De Paal, Het Venster, De Christophore).
In de eerste en tweede periode staat Utrecht centraal, in de derde periode verschuift het
zwaartepunt naar Amsterdam. Vanaf 1937 woont er, buiten Engelman die veel bij zijn
vriendin Joanna Diepenbrock in Amsterdam verblijft, zelfs geen enkel redactielid meer in
de stad Utrecht, in 1925 woonden ze er allemaal.
In de beeldvorming over De Gemeenschap zoals die naar voren komt in de secundaire
literatuur over het tijdschrift, heeft de stad Amsterdam nooit een belangrijke plaats
ingenomen.
4. De auteurs die door de redactie ingezet werden om het tijdschrift naar buiten een gezicht
te geven, wisselden per periode. Tussen 1925-1930 profileert de redactie onder leiding
van Engelman en Kuyle het tijdschrift naar buiten vooral met medewerkers als Gerard
Bruning, Hendrik Marsman en Anton van Duinkerken. Omdat deze min of meer bij de
concurrentie waren weggekaapt, zijn zij bij uitstek geschikt om het tijdschrift krachtig te
positioneren in het literaire circuit. Vooral met de verzen van Marsman en Engelman laat
De Gemeenschap zich in deze periode zien als expressionistisch tijdschrift.
In de periode 1931-1933 is het met name Albert Kuyle die bepaalde medewerkers inzet
om zijn literaire en politiek-maatschappelijke doelen te realiseren. F. Bordewijk, Ab van
Oosten, Eric van der Steen, Pierre Kemp, Jacques Schreurs, Frans van Oldenburg Ermke,
Willem Pompe en Ad. Sassen behoren tot deze groep. O.a. met de voorpublicatie van
Knorrende beesten van Bordewijk en proza en de poëzie van auteurs als Revis, Kuyle,
Van Oosten en Van der Steen profileert De Gemeenschap zich in deze periode vooral als
tijdschrift van de nieuwe zakelijkheid; in politiek-maatschappelijk opzicht als een blad
met nationalistische opvattingen.
In de periode 1934-1941 profileert het tijdschrift zich onder leiding van Anton van
Duinkerken en Ab van Oosten naar buiten vooral met meer politiekgerichte teksten, niet
alleen in het beschouwend proza, maar ook in literaire bijdragen, zoals de publicatie van
vertalingen van revolutionaire Spaanse poëzie en de bijdragen van diverse exil-auteurs.
5. De Gemeenschap kent zowel in de periode 1925-1930 als in de periode 1934-1941 een
krachtige oriëntatie op de moderne buitenlandse (Europese) literatuur. Het tijdschrift
onderscheidt zich hiermee van zijn belangrijkste concurrenten Roeping en De Vrije
Bladen (en later Forum) waarin af en toe wel over buitenlandse literatuur geschreven
wordt, maar niet of nauwelijks door buitenlandse auteurs, behalve (in Roeping en Forum)
door Vlamingen.
Die oriëntatie op het buitenland blijkt in de eerste periode bijvoorbeeld uit de publicatie
van enkele gedichten van Vlaamse en Franse humanitair-expressionisten als Paul van
Ostaijen en Jean Cocteau en uit de aandacht voor auteurs uit de kring van het Renouveau
Catholique, waarbij Pieter van der Meer en Jacques Maritain de bemiddelaars zijn. Op het
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eind van deze periode wordt ook een aantal gedichten gepubliceerd van Duitse
expressionistische auteurs, van wie Karl Gabriel Pfeill de belangrijkste is.
In de periode 1934-1941 worden regelmatig teksten geplaatst van jonge Vlaamse auteurs.
Jan Vercammen is voor De Gemeenschap daarbij de belangrijkste bemiddelaar in het
Vlaamse literaire circuit.
Er wordt in deze periode ook diverse keren poëzie en proza gepubliceerd van joodse
schrijvers als de dichter Alexander Kailand, van Duitse en Oostenrijkse exil-auteurs als
Gerth Schreiner en Joseph Roth en van de dissidente Hongaarse dichter László Mécs. Van
Duinkerken is voor het aantrekken van deze auteurs de spin in het web.
In de aandacht voor de politieke ontwikkelingen in Spanje profileert De Gemeenschap
zich vooral met de Spaanse auteur en intellectueel José Bergamin. De hispanoloog Johan
Brouwer en de schrijver Jef Last zijn de belangrijkste bemiddelaars bij het aantrekken en
vertalen van Spaanse auteurs.
In de tussenliggende jaren 1931-1933 wordt nauwelijks een tekst van een buitenlandse
auteur in De Gemeenschap gepubliceerd. De nationalistische opvattingen van de
redactieleden en medewerkers uit het netwerk van Albert Kuyle moeten hiervoor als de
belangrijkste oorzaak aangemerkt worden.
In de eerste en de derde periode kent De Gemeenschap een krachtiger buitenlandse
oriëntatie dan op basis van de beeldvorming in de secundaire literatuur hierover verwacht
mocht worden.
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Hoofdstuk 5 Marktpositie en public relations van tijdschrift De Gemeenschap
5.1 Inleiding
Tot nu toe is in de literatuur over De Gemeenschap geen onderzoek gedaan naar de
marktpositie en de public relations van tijdschrift en uitgeverij De Gemeenschap. Omdat
behalve opvattingen over literatuur, kunst, levensbeschouwing en samenleving, het
redactionele beleid en de bladformule ook marktpositie, publiciteit en reclame-uitingen iets
zeggen over de profilering van een tijdschrift, zijn ze wel degelijk het onderzoeken waard.
In dit hoofdstuk wil ik proberen antwoord te geven op de volgende vragen.
Met welke middelen probeerde de uitgever de oplage van het blad te verhogen? Hoe vertaalde
de redactie de gewenste profilering in de public relations? Ik zal hierbij ook aandacht
besteden aan de informatie die prospectussen en reclamefolders geven over het redactionele
beleid en wat zij betekenen voor de profilering. Ook heb ik onderzocht welke bedrijven De
Gemeenschap financieel steunden door het plaatsen van advertenties. Dit geeft antwoord op
de vraag hoe autonoom de redactie van het tijdschrift was in politiek-maatschappelijk en
financieel opzicht of concreter geformuleerd: hoe (on)afhankelijk de redactie was van de
Rooms-katholieke Staatspartij, van de katholieke kerk en het episcopaat en van externe
financiële geldschieters.
5.2 Oplage en marktpositie
Het aantal abonnees van De Gemeenschap valt aanvankelijk erg tegen. De redactie verwachtte
minstens 250 intekenaren op de 10.000 prospectussen, die in november 1924 over het hele
land verspreid waren. In de woorden van Albert Kuyle 379:
Toen na eenige weken, in midden December, [...] de prospectus als uitgewerkt kon
worden beschouwd, moesten wij doen als de Evangelische rentmeester: wij namen
onze pachtbrief, haalden een streep door de 250, en schreven zeven en tachtig. Een op
iedere honderd en twintig lezers van het prospectus had het goed geoordeeld ons zijn
abonnements-opgave te sturen. Er waren hoera-kaarten van hen die kennelijk lang
gewacht hadden tot dit gebeuren zou.[...] Er waren sceptici die niet vergaten hun "tot
wederopzeggens toe" er bij te voegen. Er waren, ten slotte, de speculatieve kleinevischjes-naar-kabeljauw-gooiers, die met hun opgave een pak getourmenteerde poëzie
stuurden. Er waren er, herzeg ik, totaal 87.
Ondanks het geringe aantal abonnementen zet de redactie haar activiteiten onverdroten voort.
Onder de leiding van Engelman en vooral Kuyle ontwikkelt het blad zich dynamisch. Het
slaagt erin in het wereldje van literatuur en kunst ‘talk of the town’ te worden, niet in het
minst omdat er regelmatig krachtig stelling wordt genomen tegen standpunten van het
episcopaat en de katholieke politiek, waarmee het blad zich al snel onderscheidt van de meer
gevestigde katholieke bladen. Zo hekelt Johann Ude, hoogleraar aan de Universiteit van Graz,
het kapitalisme, waarschuwt voor een nieuwe wereldoorlog en pleit voor invoering van een op
christelijk-sociale gronden centraal geleide economie 380 en schrijft Albert Kuyle kritisch over
de katholieke werkgevers, omdat zij de uitvoering van het ‘Paasmanifest’ tegenwerken, een
eerste poging van de katholieke standsorganisaties om het corporatisme vorm te geven als
alternatief voor het kapitalisme en het socialisme. 381 Het tijdschrift wordt niet alleen in het
katholieke milieu serieus genomen, maar ook door toonaangevende niet-katholieken als Ter
Braak en Du Perron. 382 De inhoud van het blad is gevarieerd. De polemische bijdragen in de
rubrieken ‘Kroniek’ en ‘Hagel’ maken regelmatig de tongen los. Belangrijk zijn ook de
essayistische bijdragen van Anton van Duinkerken, die in 1929 de redactie is komen
versterken.
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Het aantal abonnees stijgt snel. Dit wordt niet alleen veroorzaakt door het spraakmakende
karakter van het blad, maar ook door een slimme verkoopstrategie en door moderne
reclamecampagnes. Misschien niet verwonderlijk als men bedenkt dat alle Gemeenschapredacteuren afkomstig zijn uit de middenstand: de vader van Willem Maas is café-eigenaar,
Jan Engelman is een zoon van een vishandelaar, de vader van Henk en Louis Kuitenbrouwer
drijft een biljartfabriekje en Van Duinkerken is de zoon van een bierbrouwer. Die
reclamecampagnes komen voornamelijk uit de koker van Albert Kuyle. Hij schrijft wervende
reclameteksten op binnenzijde en achterkant van het omslag, stelt gratis proefnummers ter
beschikking, laat fondscatalogi, reclamefolders en prospectussen verspreiden en trakteert
nieuwe abonnees van het tijdschrift op een welkomstgeschenk, waarbij ze een keuze kunnen
maken uit enkele recente titels van het uitgeversfonds van De Gemeenschap. In 1925 start het
tijdschrift met 87 abonnees, eind 1926 heeft het blad 200 abonnees, in 1930 al 1500 en in
1933 ruim 1700. 383 Daarna neemt het aantal af, maar onbekend is met hoeveel. 384 De
verklaring hiervoor is zonder twijfel terug te voeren op de breuk: eind 1933 verdwijnt Kuyle
uit de redactie en met hem verdwijnen de levendige pr-campagnes uit de kolommen van het
tijdschrift. Bovendien neemt hij ongetwijfeld een aantal abonnees mee naar zijn nieuwe
tijdschrift De Nieuwe Gemeenschap. Dit tijdschrift had in februari 1934 283 betalende
abonnees 385 en op 1 mei 342. 386 Stel dat dit aantal voor het grootste gedeelte van De
Gemeenschap komt, dan zal dit blad naar ongeveer 1400 abonnees zijn teruggezakt. 387 De
economische crisis gaat als verklaringsgrond voor een grote terugloop na 1933 niet op, want
dan zou het aantal ook tussen 1930 en 1933 teruggelopen moeten zijn. De groei in die periode
is tegen de achtergrond van de crisis zelfs des te opmerkelijker en kan mijns inziens volledig
op het conto van Kuyle geschreven worden.
5.3 Public relations en reclame in relatie tot het redactioneel beleid
Gedurende alle zeventien jaargangen hebben er reclames in De Gemeenschap gestaan. Er was
altijd minimaal één externe adverteerder en steeds stond er minimaal één advertentie van
uitgeverij De Gemeenschap in het tijdschrift, behalve in het laatste, wel gedrukte, maar op last
van de Duitse bezetter nooit verspreide nummer van oktober 1941. Daarin is de vaste plek van
de Gemeenschap-advertentie ingenomen door Het Spectrum, dat uitgeverij De Gemeenschap
in september 1941 overgenomen heeft.
In totaal staan er 599 advertenties in De Gemeenschap, waarvan 330 van externe
adverteerders en 269 van De Gemeenschap zelf. Verdeeld over de drie periodes ziet het beeld
er als volgt uit:
Periodes

Advertenties Adverteerders Advertenties
Externen
Externen
De Gemeenschap
1925-1930 213
(36)
119
1931-1933 26
(2)
59
1934-1941 91
(4)
91
1925-1941 330
(42)
269
Tabel 5.1 Aantal advertenties en adverteerders per periode

Totaal
advertenties
332
85
182
599

Gemiddeld
per jaargang
55
28
23
35

De 330 advertenties van externe adverteerders zijn verdeeld over 42 verschillende bedrijven.
De drie grootste daarvan zijn de drie achtereenvolgende drukkers van het tijdschrift: Het
Centrum met 44 advertenties tussen 1925-1930, Lumax met 37 reclames tussen 1930-1933 en
Foreholte (vermoedelijke drukker in de derde periode 388) met 89 advertenties tussen 19331941. Zij zorgen samen voor 170 van de 330 advertenties.
De belangrijkste andere adverteerders zijn uitgevers/drukkers/boekhandels en een boekbinder:
uitgever Van Loghum Slaterus uit Arnhem en boekbinder Le Gué uit Utrecht (ieder 13 keer),
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drukkerij Vijlbrief uit Utrecht (12 keer), uitgeverij Boosten en Stols uit Maastricht (9 keer),
uitgeverij Hollandia uit Baarn en uitgeverij De Spieghel uit Amsterdam (ieder 6 keer),
boekhandel en uitgeverij Van Rossum uit Utrecht (4), boekhandel en uitgeverij Dekker en
Van de Vegt en Van Leeuwen uit Utrecht en Nijmegen (3) en uitgeverij/drukkerij LeiterNypels uit Maastricht (3). Het lage aantal advertenties van Leiter-Nypels is opvallend, het is
immers de drukker van veel boeken uit het fonds van De Gemeenschap. De verklaring
hiervoor moet waarschijnlijk gezocht worden in het feit dat de financiële relatie tussen De
Gemeenschap en Leiter-Nypels altijd zeer gespannen was. De Gemeenschap had moeite met
het betalen van de rekeningen. 389 Het vormgeven van deze boeken was het werk van artistiek
directeur Charles Nypels, de zakelijk directeur van Leiter-Nypels was aanmerkelijk minder
enthousiast over de samenwerking. 390
Naast uitgevers en drukkers is er ook een klein aantal adverteerders in de sfeer van de kunst:
kunstzaal De Sirkel uit Den Haag (20 keer), NV Fotogravure (voor het maken van cliché’s)
uit Utrecht (15 keer), Caran d’ache potloden (10 keer), de kunsthandels Mengelberg (5) en
Daalderop (4) uit Utrecht, en het Stedelijk Museum uit Amsterdam (2).
Ten slotte is er één adverteerder uit de financiële wereld: Driedonks en Van Eyck, kassiers en
commissionairs in effecten, uit Utrecht (9 keer).
De rest van de adverteerders is zeer divers van samenstelling (maar blijft binnen de wereld
van literatuur en kunst) en adverteert allemaal slechts één keer. Het internationale karakter
van De Gemeenschap wordt niet weerspiegeld in de reclames: een buitenlandse reclame heeft
er maar één keer in gestaan. 391
Zoals te verwachten viel zijn het vooral (maar niet uitsluitend) katholieke instellingen en
ondernemers die in De Gemeenschap adverteren. Het Centrum is een katholiek dagblad,
Lumax was de drukkerij van de katholieke arbeidersbeweging en Foreholte was een
katholieke uitgeverij/drukkerij. Het open karakter van De Gemeenschap blijkt uit de
advertenties van bijvoorbeeld Caran d ‘ache en het Stedelijk Museum. In De Gemeenschap
hebben nooit advertenties van katholieke kerkelijke of politieke instellingen gestaan. Er is ook
anderszins geen enkele aanwijzing dat de katholieke kerk of de RK Staatspartij ooit financiële
steun heeft verleend aan De Gemeenschap. Hierdoor had de redactie haar handen vrij om
kritisch te kunnen zijn. Ook al was er een afhankelijkheid van de censor, er was in ieder geval
geen financiële afhankelijkheid van kerk of politieke partij.
In de eerste jaargang staan de meeste advertenties in het blad (53 van 13 verschillende
adverteerders), daarna loopt het aantal terug via 23 in 1926 naar 15 in 1927 om vervolgens te
stijgen naar 46 en 48 in 1928 en 1929. Daarna stort de advertentiemarkt volledig in. De
Gemeenschap kent in 1930 slechts één vaste externe adverteerder en dat is drukkerij Lumax
uit Utrecht. 392 Overigens is het de vraag of je Het Centrum, Lumax en Foreholte als drukkers
van het tijdschrift externe adverteerders kunt noemen.
De verklaring voor de instorting van de markt moet natuurlijk gezocht worden in de
economische crisis waardoor het met de meeste bedrijven zo slecht gaat dat zij geen geld
meer hebben om te adverteren. Eigenlijk blijft die situatie zo tot het laatste nummer. Behalve
De Gemeenschap zelf adverteert, op een enkele eenmalige uitzondering na, alleen de drukker
in het blad, Lumax tot eind 1933 en daarna uitgeverij Foreholte uit Voorhout van eind 1933
tot oktober 1941.
Prospectussen en reclamefolders
Behalve redactionele verantwoordingen geven ook prospectussen, reclamefolders en ander prmateriaal soms waardevolle informatie over het redactionele beleid, de bladformule en de
uiterlijke vormgeving. Zo lezen we in een reclamefolder voor de promotie van de tweede
jaargang, gedateerd december 1925, 393 een interessante terugblik op de eerste jaargang:
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In dit jaar slaagde de redactie […] erin, de beste uitingen van katholiek-cultureel leven
in Nederland, en bijzonder die uitingen, ontsproten aan den noodzakelijken geest van
vernieuwing welke de Europeesche oorlog veroorzaakte, ingegeven door een versterkt
besef van de waarde der zuivere handhaving van geestelijke tradities, in haar tijdschrift
bijeen te brengen. DE GEMEENSCHAP zocht daarbij contact met de verwante
stroomingen in het buitenland en met de niet-katholieke landgenooten, die mede den
strijd aanbonden tegen de nivelleeringsverschijnselen, welke de kernen van het
Europeesche cultuurleven bedreigen. Vele belangrijke kwesties, die in wijden kring
bespreking, debat en polemiek hebben uitgelokt, werden in het tijdschrift behandeld,
vooral in de zeer de aandacht trekkende “Kroniek”, die in een toon van vrijmoedige
critiek werd geschreven. Op de jonge katholieke kunst, zooals die zich in Nederland
ontwikkelt, werd een strengere aesthetische selectie toegepast dan in andere
tijdschriften het geval bleek; een aantal waardevolle literaire publicaties zag daarbij
het licht.
Na het noemen van de namen van een groot aantal van de medewerkers gaat de tekst als volgt
verder:
Iedere aflevering was gevat in een speciaal omslag, in hout of linoleum gesneden, of
typografisch naar ontwerp gezet. Ook werden tusschen den tekst als losse bijlagen vele
hout- en linoleumsneden van het blok gedrukt, waarvan sommige in drie kleuren.
Voorts gaven wij bij artikelen over architectuur en schilderkunst talrijke afbeeldingen
buiten den tekst.
Dan worden de namen van de belangrijkste beeldende kunstenaars genoemd.
Zij allen, en vele anderen, hebben ons hun blijvende medewerking toegezegd, zoodat
DE GEMEENSCHAP zich kan ontwikkelen tot het maandschrift voor ieder, die op de
hoogte wil blijven van een belangrijke en steeds aan invloed winnende strooming in
het hedendaagsche cultureele leven.
Met nadruk vragen wij echter Uw abonnement!
Het prospectus eindigt dan met de vermelding van de prijs van een abonnement en de wijze
van aanmelden.
Als de tekst van dit prospectus vergeleken wordt met het prospectus van ruim een jaar eerder
(zie hoofdstuk 2.3), dan valt een aantal dingen op:
- dit prospectus legt veel minder nadruk op het katholieke karakter;
- dit prospectus legt veel minder accent op het politiek-maatschappelijk aspect;
- dit prospectus legt veel meer nadruk op het culturele element en de uiterlijke
vormgeving van het tijdschrift.
Een jaar later verschijnt er opnieuw een reclamefolder, dit keer vormgegeven op basis van het
bekende ontwerp van Gerrit Rietveld voor het omslag van De Gemeenschap van november
1925. 394 Diagonaal over de zwarte letters staat in geel het woord ‘prospectus’. 395 Het
vouwblad opent binnenin als volgt:
1 JANUARI 1927 begint de derde jaargang van DE GEMEENSCHAP, de eenige
revue in Holland, die U in levendig moderne vorm op de hoogte houdt van de
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belangrijke omwentelingen in maatschappij en kunst, die onze bewogen tijd te
aanschouwen geeft.
Elk nummer van DE GEMEENSCHAP is een afspiegeling van het gepassioneerde
leven dat internationaal de katholieke volksgroepen, van haar voorname roeping in
dezen chaotischen tijd bewust, heeft aangegrepen.
DE GEMEENSCHAP moet gelezen worden, door ieder, die van positief en
onafhankelijk standpunt over deze verschijnselen wenscht te worden ingelicht.
In den afgeloopen jaargang heeft DE GEMEENSCHAP zich wederom de voornaamste
verzamelplaats getoond van den critischen en creatieven arbeid der jongere
katholieken in Nederland, hun talrijke buitenlandsche medestanders, en van allen die
zich nader aan hun positief standpunt verwant voelen.
Vervolgens worden de namen van de belangrijkste medewerkers genoemd, een lijst die begint
met buitenlandse auteurs als Maritain, Jacob, Cingria, Cocteau, Reverdy en Fumet, opnieuw
een bewijs dat De Gemeenschap zich wil profileren als een internationaal georiënteerd
tijdschrift dat zich vooral wil aansluiten bij de beweging van het Renouveau Catholique,
waartoe behalve Cingria alle genoemde namen behoren.
De typografische vormgeving wordt daarna aangegeven onder vermelding van de originele
grafiek. Hierop kom ik uitgebreider terug in hoofdstuk 6 over de uiterlijke vormgeving van
het tijdschrift.
De breedheid van de bladformule wordt aangegeven: artikelen over architectuur, beeldende
kunst, muziek, literatuur en over sociaal-economische onderwerpen.
Dit beteekent dat DE GEMEENSCHAP het EENIGST tijdschrift zal zijn, dat zijn
aandacht uitstrekt over alle terreinen van maatschappelijke en artistieke
werkzaamheid.
Wat aan dit prospectus opvalt, is de expliciete vermelding van het begrip ‘jongere
katholieken’, een aspect dat in het eerste prospectus nog ontbrak zoals we in hoofdstuk 2.3
gezien hebben. De Gemeenschap zal zich vanaf dat moment expliciet profileren als hét
tijdschrift van de katholieke jongeren.
Een tweede bijzonderheid vormt de afwezigheid van het religieuze aspect.
Levensbeschouwing wordt zelfs niet genoemd in het overzicht van alle onderwerpen en
rubrieken die in de derde jaargang van 1927 aan bod zullen komen. Dit komt overeen met het
verdwijnen van de ondertitel ‘Maandschrift voor katholieke reconstructie’, met het wijzigen
van het redactionele beleid en met de bladformule waarin religieuze onderwerpen in de
jaargangen 1927 en 1928 vrijwel afwezig zijn, zoals we in de eerdere hoofdstukken gezien
hebben. De conclusie van Scholten dat het religieuze aspect gedurende de hele periode van
het bestaan van De Gemeenschap het belangrijkst is geweest, zou voor de periode 1927-1928
ten minste een nuancering behoefd hebben. Omdat Scholten de bladformule en de pr-uitingen
niet bij zijn onderzoek heeft betrokken, is het vrijwel verdwijnen van het religieuze aspect
hem waarschijnlijk niet opgevallen, hij maakt er althans geen vermelding van bij zijn analyse
van de jaargangen uit deze periode.
In het prospectus 396 voor de vierde jaargang, waarbij voor de vormgeving gebruik is gemaakt
van de omslagen van Sybold van Ravesteyn van december 1927 en januari 1928 en waarin in
de typografie kapitalen ontbreken, wordt het begrip ‘jongere’ en ‘jong’ opnieuw beklemtoond
en nu wordt ook het katholieke aspect weer meer benadrukt, overigens op een zeer
‘alledaagse’ wijze:
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het belangrijkste van de gemeenschap is, dat het ’t eenige tijdschrift in nederland is,
waarin onafhankelijk de jongere gedachte tot uiting komt. – bovendien onderscheidt
dit tijdschrift zich, zelfs tegenover andere katholieke maandbladen, door het feit dat
hierin, onafhankelijk van conventie en sleur, het katholieke leven naar voren dringt,
zoodanig dat het de voortdurende belangstelling trekt van geloofsgenooten en
andersdenkenden. – als katholiek orgaan van jong nederland is het uniek door den
onbevangen toon en de vrijmoedigheid waarmede alle gebeurlijkheden en
vraagstukken van den dag, in den ruimsten zin, onder de oogen worden gezien.
Latere prospectussen voor jaargangen van De Gemeenschap zijn mij niet bekend, met
uitzondering van 1934, natuurlijk wel een cruciaal exemplaar gezien de splitsing in de
redactie op dat moment. Het gaat om een zeer sober vormgegeven velletje, aan twee zijden
bedrukt. 397 Het is qua inhoud een prospectus en qua vorm een brief. In tegenstelling tot alle
andere prospectussen heeft dit exemplaar namelijk een aanhef en is het ondertekend en wel
door Pompe, Van Duinkerken en Vos, respectievelijk als voorzitter van de Stichting, als
hoofdredacteur van het tijdschrift en als directeur van de uitgeverij.
Over de gebroeders Kuitenbrouwer en het conflict wordt niets gezegd, althans niet op directe
wijze. Nadat in de eerste alinea de samenstelling van de redactie per 1 januari 1934 vermeld
is, vervolgen de auteurs:
Het tijdschrift, dat sedert de oprichting streed voor een geestelijke vernieuwing in
katholiek Nederland en dat de levenskrachtige inzichten van het jongere geslacht
vertegenwoordigt, handhaaft zijn “avant-garde”-karakter en zal niet schromen, zoo
noodig het bewijs te leveren van zijn waarheidsliefde. Daarbij zal de redactie echter
waken tegen het vervallen in klein krakeel en onvruchtbaar twisten over détails. Zij
wil de groote lijn in het oog houden en nog meer dan in het verleden strijden voor de
hoogere cultuurgoederen.
Net als in de ‘Verantwoording’ van 1934 (zie hoofdstuk 2.9) wordt in dit prospectus
beklemtoond dat het redactionele beleid niet verandert:
De strijd is niet geëindigd. Sedert de stichting van het maandblad moge al iets
veranderd zijn: veranderde toestanden eischen verscherpte waakzaamheid. Het
program, afgedrukt in het eerste nummer van De Gemeenschap geldt nog volledig,
Wordt in de verantwoording van 1934 nog geschreven dat de bladformule “wellicht” enige
aanpassing behoeft zonder verder daarover iets inhoudelijks te melden, dit prospectus geeft
daarvan ook de richting aan:
Zonder dan ook van richting te veranderen zal het maandblad hernieuwd en met vele
medewerkers verrijkt, zijn werkterrein verbreeden. Het zal aandacht schenken aan de
levende kunst, aan de maatschappelijke vraagstukken, aan het algemeene
Nederlandsche geestesleven, aan de jongere strevingen in Vlaanderen, aan de kunst en
aan den geest in het buitenland. Het zal hardnekkig blijven strijden tegen alle
verminking des levens, tegen alle negativisme, tegen alle schadelijke baatzucht. Het
wil een maandblad zijn voor algemeen geestelijke reconstructie in katholieken zin.
“De Gemeenschap” brengt in 1934 speciale kronieken, gewijd aan: architectuur,
beeldende kunst, film, geestelijk leven, letterkunde, maatschappelijk leven, muziek,
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tooneel, wetenschap, en bijzondere beschouwingen over het katholieke leven in
Europa.
Na het noemen van een groot aantal namen van medewerkers eindigt de brief met de
vetgedrukte zin:
Met vele schrijvers en beeldende kunstenaars, ook in het buitenland, wordt
onderhandeld.
Wat in het bijzonder opvalt, is de strategie van de redactie om zich nadrukkelijk te
presenteren als een tijdschrift met een op het buitenland gerichte oriëntatie. Nadat in de jaren
1931-1933 het accent sterk gelegd was op nationalistische opvattingen, wil de redactie nu
weer, net als in de periode 1925-1930, aandacht geven “aan de kunst en den geest in het
buitenland”, aan “het katholieke leven in Europa” en wil het opnieuw buitenlandse schrijvers
en kunstenaars aantrekken. Het is vreemd dat deze verwijzing naar het buitenland in de
‘Verantwoording’ helemaal niet terugkomt. Het prospectus geeft op dit aspect nadrukkelijk
extra informatie.
Opmerkelijk is ook dat voor het eerst de formulering “reconstructie in katholieken zin” weer
terugkeert, een ondertitel die, zoals we gezien hebben, in september 1926 reeds was
afgeschaft. In de ‘Verantwoording’ van 1934 wordt dezelfde zinsnede gebruikt.
Er lijkt toch meer te veranderen dan in eerste instantie in de verantwoording en in het begin
van het prospectus gesuggereerd wordt. In mijn onderzoek naar de bladformule wordt dat ook
bevestigd (zie paragraaf 3.4 punt 4 en 5).
5.4 Samenvatting en conclusies
1. De reclames in De Gemeenschap geven een goed beeld van het commerciële netwerk
waarvan het tijdschrift deel uitmaakte. Het steunde op een brede groep van met name
katholieke instellingen en organisaties die met boeken en kunst te maken hadden. Hoewel
er verschillende Utrechtse bedrijven tussen zitten, is er een duidelijke spreiding over het
hele land. De advertentie-inkomsten komen niet alleen van katholieke ondernemers. In die
zin sluiten de advertenties naadloos aan bij de doelen van het tijdschrift om breed
(cultureel, levensbeschouwelijk en politiek-maatschappelijk), open naar alle zuilen en
(inter)nationaal te opereren.
2. Gezien de achtergrond van de redactieleden (de ouders van Engelman, Kuyle en Maas
hadden, zoals ik eerder vermeld heb, allemaal een zaak in Utrecht) zou het een kleine
moeite geweest zijn om advertenties te werven bij de plaatselijke middenstand. 398 Dit
hebben de redactie en de uitgever nooit gedaan. Kennelijk wilde men een nadrukkelijke
koppeling met het redactionele beleid vasthouden en alleen advertenties opnemen die iets
met de culturele, de levensbeschouwelijke en politiek-maatschappelijk doelen te maken
hadden. Geconstateerd kan worden dat dit met de culturele advertenties (uitgeverijen,
boekhandels, kunsthandels en kunstzalen) beter gelukt is dan met de
levensbeschouwelijke en politiek-maatschappelijke doelen. Kerken, politieke partijen,
vakbonden en andere maatschappelijke organisaties komen niet voor op de
advertentiepagina’s van De Gemeenschap. Ook anderszins is er geen financiële steun van
deze instellingen aan De Gemeenschap bekend. Financieel waren hieraan zonder meer
nadelen verbonden, maar voor de onafhankelijke positie van De Gemeenschap was het
een waarborg.
3. Nog sterker dan de redactie dat doet in de ‘Verantwoordingen’ waarmee elke jaargang
opent, presenteert de uitgever in de prospectussen van de diverse jaargangen het tijdschrift
De Gemeenschap als een blad met een sterk op het buitenland en dan met name op
Frankrijk gerichte oriëntatie.
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Hoofdstuk 6 De uiterlijke vormgeving van het tijdschrift De Gemeenschap
6.1 Inleiding
Het is opmerkelijk dat in de secundaire literatuur over De Gemeenschap, afgezien van mijn
studie Om hart en vurigheid uit 2004, vrijwel geen aandacht besteed wordt aan de uiterlijke
vormgeving van het tijdschrift. Onderzoek naar de uiterlijke vormgeving is relevant voor de
beeldvorming over tijdschrift De Gemeenschap, omdat die beeldvorming behalve door de
inhoud ook bepaald wordt door de grafische vormgeving, de typografie en de illustraties.
Bij dit onderzoek gaat het dan om vragen als: hoe werden de vormgeving, de typografie en de
beeldende kunst in het tijdschrift gebruikt om de profilering van het redactionele beleid te
versterken? Welke binnen- en buitenlandse vormgevers, typografen en beeldende kunstenaars
werden door de redactie van het tijdschrift ingezet om de uiterlijke vormgeving te profileren?
Door wie werden ze gevraagd en hoe kwamen zij bij De Gemeenschap terecht? Hierbij zal ik
ook aandacht besteden aan de gevolgen van de redactiewisselingen voor de uiterlijke
vormgeving van het tijdschrift.
In hoofdstuk 6 ga ik nader op deze vragen in. In de paragrafen 6.2 en 6.3 doe ik verslag van
het kwalitatieve onderzoek en in paragraaf 6.4 t/m 6.6 van het kwantitatieve onderzoek met
betrekking tot de uiterlijke vormgeving van het tijdschrift. Paragraaf 6.7 bevat de
samenvatting en de conclusies.
6.2 Grafische vormgeving en typografie
Reeds in het eerste prospectus van november 1924 noteert de redactie dat ze een tijdschrift wil
laten verschijnen dat “telkens gevat is in een omslag, door een der jongere Hollandsche
beeldende kunstenaars verzorgd, terwijl bovendien het plan bestaat, om ook in den tekst
houtsneden en teekeningen op te nemen.”
De in het prospectus neergelegde ambitie maakt de redactie helemaal waar. Vanaf het eerste
nummer wordt veel zorg besteed aan de uiterlijke vormgeving van elke aflevering van De
Gemeenschap die inderdaad 17 jaargangen lang elke aflevering een andere illustratie of een
ander ontwerp van een beeldend kunstenaar op het omslag heeft. 399
Voor een literair of cultureel tijdschrift was dat in het interbellum vrij bijzonder.
Concurrerende tijdschriften als Roeping, De Stijl, De Vrije Bladen, en later Forum hadden
steeds hetzelfde omslag en wisselden maar heel af en toe of zelfs nooit. Het Venster (19311936) had wel wisselende omslagen. In uiterlijke vormgeving (formaat, lay-out en typografie)
lijkt het blad op De Gemeenschap. Albert Kuyle reageert hier in zijn bijdrage ‘Het beslagen
venster’ in het meinummer van 1933 van De Gemeenschap kritisch op door van plagiaat en
navolging te spreken. Ironisch merkt hij daarna op:“Boos zijn we er nooit om geweest.
Tenslotte is de fantasie in Nederland een schaarsch artikel, en wat ligt nu meer in de geest van
het christendom, dan het verworvene met graagte af te staan aan de zwakkere broeders?”
Ook De Nieuwe Gemeenschap (1934-1936) liet elke maand een andere kunstenaar het omslag
ontwerpen en leek qua uiterlijk als twee druppels water op zijn concurrent, maar dit is niet zo
vreemd als men bedenkt dat dezelfde man, Albert Kuyle, verantwoordelijk was voor de
vormgeving.
De veranderingen in de ontwikkeling van de grafische vormgeving, de typografie en de
illustraties van De Gemeenschap door de verschillende jaargangen heen lopen vrijwel parallel
aan de indeling van periodes zoals ik die in navolging van Scholten 1978 (zie hoofdstuk 1.2.9)
heb gehanteerd bij het onderzoek naar de teksten van dit tijdschrift in hoofdstuk 3.
Dat is natuurlijk niet toevallig. Zoals we gezien hebben dat wisselingen in de redactie van
invloed zijn op de keuze van auteurs en teksten, zo zijn diezelfde wisselingen ook van invloed
op de keuze van beeldende kunstenaars en illustraties. Maar het is natuurlijk niet alleen de
smaak van de redacteuren die bepalend is voor de uiterlijke vormgeving. De voorkeur van
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redacteuren wordt weer beïnvloed door culturele ontwikkelingen en door politiekmaatschappelijke omstandigheden. Ook de financieel-economische situatie van het tijdschrift
is van invloed. In deze paragraaf zoom ik bij wijze van algemene introductie kort in op de drie
verschillende periodes.
6.2.1 Periode 1925-1930
Vaak wordt geschreven dat Charles Nypels vanaf de oprichting van het tijdschrift zeer nauw
bij de uiterlijke vormgeving was betrokken als typografisch adviseur. 400 Ik heb daar in de
primaire bronnen geen bewijs voor kunnen vinden. Nypels wordt in de diverse prospectussen
niet genoemd bij de medewerkers van het tijdschrift en ook in het colofon wordt zijn naam in
de jaren twintig nooit vermeld. 401
Kuyle heeft Nypels in de loop van 1924 wel benaderd met het verzoek De Gemeenschap te
gaan drukken, maar Nypels voelde hier niets voor, ook al leverde hij wel enige
proefontwerpen voor De Gemeenschap. 402 Het tijdschrift is ook nooit gedrukt op de persen
van Leiter-Nypels. Wel drukte Leiter-Nypels het briefpapier en de enveloppen van De
Gemeenschap. Mijn indruk is dat zijn adviseurschap met betrekking tot het tijdschrift toch erg
op afstand was. Naar mijn mening raakt Nypels pas in 1927 intensief bij De Gemeenschap
betrokken als hij de verzorging van een groot aantal boeken voor de uitgeverij voor zijn
rekening neemt. Dat is ook de reden dat ik hem pas in het hoofdstuk over de uitgeverij een
plaats geef. Ik ga ervan uit dat het vooral Albert Kuyle is geweest die, mogelijk op basis van
een typografisch basisontwerp van Nypels, in de periode dat De Gemeenschap gedrukt werd
op de persen van Het Centrum verantwoordelijk gehouden moet worden voor de uiterlijke
vormgeving van tijdschrift De Gemeenschap.
Het meest karakteristieke van de uiterlijke vormgeving is toch dat het blad elke maand een
ander omslag had. De naam van de ontwerper van het omslag wordt in De Gemeenschap
vrijwel altijd in het colofon vermeld. In de enkele gevallen dat het niet gebeurt, is het meestal
zo dat de maker niet een gastontwerper is, maar een van de vaste medewerkers, in de eerste
jaren meestal Willem Maas of Sybold van Ravesteyn. 403
In de eerste jaargangen is het vooral Albert Kuyle die als redactiesecretaris persoonlijk
toezicht houdt op het productieproces in drukkerij Het Centrum, waar De Gemeenschap van
de persen rolt. Uit de notulen van latere redactievergaderingen blijkt dat er in de redactie
slechts zelden over de uiterlijke vormgeving gesproken wordt, het overleg gaat alleen over de
binnengekomen kopij en de plaatsing daarvan. 404 De lay-out, de keuze van het omslag en de
illustraties, de mededelingen en de reclames zijn het werk van de directeur/uitgever, vaak in
overleg met de opmaker en/of de drukker, zeker voor zover het de typografie betreft. 405 Er is
geen reden om aan te nemen dat het in de beginjaren anders geweest is.
In de eerste jaargang worden de omslagen en de hout- en linosneden die als illustratie gebruikt
worden, nog door de redacteuren zelf gedrukt op de pers in de werkplaats van het
biljartfabriekje van de vader van de gebroeders Kuitenbrouwer. Die eerste omslagen zijn dus
originele grafiek, in eerste instantie eigenlijk niet zozeer afgedrukt vanwege het artistieke
effect, om welke reden ze heden ten dage antiquarisch zeer gezocht zijn, maar veeleer omdat
de hout- en linosnede op dat moment de goedkoopste techniek is, want de jonge
hemelbestormers tellen hun arbeidsuren niet. Het maken van een cliché is veel duurder, het
moet immers uitbesteed worden. Van deze methode die gebruikt wordt om een tekening of
een ander kunstwerk te reproduceren, wordt vanaf 1927 wel gebruik gemaakt omdat de
oplage dan inmiddels is gestegen en het zelf drukken te arbeidsintensief is geworden.
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Voor het ontwerpen van de omslagen wordt door Albert Kuyle, met hulp van Jan Engelman,
elke maand een andere kunstenaar aangezocht, evenals voor de illustraties en de vignetten die
het binnenwerk van het tijdschrift sieren.
Andere jongerentijdschriften uit deze periode waren eveneens geïllustreerd, maar dat was
ofwel veel minder overvloedig (Roeping, De Vrije Bladen en later Forum) ofwel veel minder
divers (De Stijl koos op basis van haar profiel voornamelijk voor reproducties van
constructieve kunstwerken).
Het formaat van De Gemeenschap heeft in de eerste drie jaar van zijn bestaan geen wijziging
ondergaan. De afmetingen van hoogte en breedte bedragen ongeveer 28 x 20 cm. Verschillen
in de afsnijding zorgen altijd voor kleine verschillen in de maatvoering. 406
De tekst is gezet in één brede kolom met aan het begin en het einde uitgelijnde regels; het
aldus ontstane, strakke tekstblok is in ruime, evenwichtige marges op de bladzijde geplaatst.
De titels van de teksten staan in kapitalen. Er wordt gebruikgemaakt van tamelijk vette letters
en grote corpsen en de tekstregels kennen een ruime interlinie. De rubrieken achter in het
tijdschrift zijn in twee kolommen gezet en staan in een kleiner en iets magerder lettercorps.
Met ingang van de vierde jaargang verandert het formaat. Het wordt kleiner en meet voortaan
(tot en met de laatste jaargang in 1941) ongeveer 25 x 18,5 cm.
6.2.2 Periode 1930-1934
Begin 1930 moet Albert Kuyle door financiële noodzaak gedwongen, zoals we in hoofdstuk
7.10 zullen zien, van drukker veranderen en komt hij bij Lumax terecht. Het tijdschrift De
Gemeenschap wordt op de persen van Lumax gedrukt van januari 1930 tot en met oktober
1933. Het omslag van het oktobernummer van 1933 is nog van Oosterbaan, de directeur van
Lumax, die ook typograaf en vormgever is, en er staat, zoals bij elke aflevering, een
paginagrote advertentie van Lumax op de achterzijde van het omslag. Vanaf het
novembernummer van 1933 heeft er nooit meer een advertentie van Lumax in De
Gemeenschap gestaan. De reden waarom Lumax in oktober 1933 met het drukken van De
Gemeenschap stopt, heb ik niet kunnen achterhalen. Waarschijnlijk is, dat er opnieuw
financiële problemen zijn en dat Lumax het bij het uitblijven van achterstallige betalingen niet
langer verantwoord vindt om het tijdschrift te drukken. Als dit zo is, moet Oosterbaan hier in
ieder geval van op de hoogte geweest zijn, want hij zit vanaf het begin van de oprichting van
de Stichting De Gemeenschap tot zijn dood in maart 1935 als penningmeester in het bestuur.
Zeker is in ieder geval dat Lumax in 1940 nog een vordering van 5000 gulden op Stichting De
Gemeenschap heeft, die de drukkerij dan kwijtscheldt om een faillissement van De Stichting
te voorkomen. 407
Vanaf 1930 verzorgt Andries Oosterbaan de uiterlijke vormgeving van het tijdschrift. Toch
verandert er niet veel. De in eerdere jaren door Kuyle op basis van adviezen van Nypels
uitgezette lijnen met betrekking tot typografie en lay-out worden ook nu gevolgd. Het grootste
verschil is het regelmatig gebruikmaken van schreefloze letters en van fotomontages voor de
omslagen van het tijdschrift, een werkwijze die meer in lijn ligt met de vormgeving van de
nieuwe zakelijkheid waarvan zowel Oosterbaan als Kuyle warme pleitbezorgers zijn.
Van vier typografische omslagen uit de periode 1930-1934 staat vast dat Oosterbaan zelf de
ontwerper is, omdat zijn naam op de inhoudspagina als zodanig vermeld wordt. Van een
vijfde omslag acht ik het op grond van stilistische overwegingen waarschijnlijk. Het gaat
hierbij om het allereerste nummer dat Lumax gedrukt heeft, nl. de aflevering van januari
1930. Oosterbaan wilde met de eerste onder zijn leiding gedrukte aflevering van De
Gemeenschap waarschijnlijk zijn visitekaartje afgeven. Ook daarom is de kans groot dat hij
de ontwerper is. Het kan bescheidenheid zijn of onzekerheid dat hij zijn naam als ontwerper
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niet vermeldde. Het is een typografisch ontwerp waarbij op een gele achtergrond roze,
schreefloze kapitalen gebruikt worden voor de tijdschriftnaam.
Het omslag van het volgende nummer, van februari 1930, neemt hij in ieder geval voor zijn
rekening, nu met expliciete naamsvermelding op de inhoudspagina. Op een crèmekleurige
achtergrond plaatst hij dit keer opnieuw schreefloze letters in rood en zwart, diagonaal op de
pagina. De tekstblokken en tekstregels vormen driehoeken en rechthoeken en zijn zodanig op
het omslag geplaatst, dat uit de restvormen opnieuw driehoeken en rechthoeken ontstaan: een
duidelijk voorbeeld van constructief vormgeven. Daarna duurt het bijna een jaar voor er
opnieuw een creatie van Oosterbaan volgt, het opvallende omslag van januari 1931: een
zilverkleurig fond met een smalle, feloranje baan in de lengte en de naam van het tijdschrift in
zwarte, vette letters in de breedte gedrukt. In september 1931 is er nog een letterontwerp in
roodbruin en in oktober 1933 een weinig opvallend ontwerp in geel en bruin. Buiten het
omslag van februari 1930 onderscheiden de ontwerpen van Oosterbaan zich nauwelijks in
positieve zin. Aansprekender resultaten behaalt Oosterbaan met zijn boekverzorging voor De
Gemeenschap.
Omdat Kuyle, eveneens vanwege financiële problemen, ook zijn boeken vanaf 1930 laat
drukken door Lumax, was Oosterbaan in de periode tot 1935 ook de belangrijkste vormgever
van het boekenfonds van De Gemeenschap. Veel meer nog dan op het tijdschrift heeft hij op
de vormgeving hiervan zijn stempel gedrukt. Om die reden ga ik pas in hoofdstuk 9 over de
uitgeverij wat dieper op Oosterbaan in.
6.2.3 Periode 1934-1941
Vanaf midden jaren dertig, als Kuyle vertrokken is, Lumax en Oosterbaan als drukker van het
toneel verdwenen zijn en Cornelis Vos en Henri Nelissen als nieuwe uitgevers de
verantwoordelijkheid hebben overgenomen, loopt het aantal afbeeldingen en de kwaliteit van
de afdrukken gestaag terug. Sommige kunstenaars konden zich daarover flink opwinden.
Charles Eijck klaagt in een ongedateerde brief van ongeveer juni 1934 aan Cornelis Vos over
de reproductie van zijn omslagillustratie voor het meinummer van dat jaar: "Hoe kon men in
Godsnaam zoo'n pesterig-blauw voor het meinummer kiezen, terwijl de teekening op witcrême was met oranje-gele ronde vlekjes? Is de goeden smaak in de
Gemeenschapshuishouding reeds zoo ver gedaald dat men tot zoo'n kleurverkrachting is
gekomen?" 408
Ook het vernieuwende karakter van de typografie en de illustraties is dan verleden tijd. Er
worden wat vaker reproducties van historische schilderijen als omslagillustratie gebruikt en
het aantal illustraties loopt terug. Cornelis Vos vraagt regelmatig aan Engelman of hij via zijn
contacten met kunstenaars niet voor nieuwe illustraties kan zorgen. Uit de brieven van
Charles Eijck, Henri Jonas, Joep Nicolas, Otto van Rees en Hendrik Wiegersma aan Jan
Engelman blijkt dat hij voor deze kunstenaars een belangrijk intermediair is met De
Gemeenschap. 409 Maar ook al doet Engelman zijn best, hij kan niet verhinderen dat er af en
toe te weinig tekeningen in portefeuille zijn. 410
Nelissen en Vos hebben niet de kennis, de contacten en de creativiteit die Kuyle op het gebied
van vormgeving met zich meebracht. De nieuwe hoofdredacteur Anton van Duinkerken is
minder geïnteresseerd in artistieke vormgeving en houdt zich vooral met de inhoud van de
teksten bezig. En ook de nieuwe drukker besteedt er, waarschijnlijk wegens gebrek aan geld,
weinig extra aandacht aan. 411
6.3 Inzet van beeldende kunstenaars, fotografen en vormgevers
In deze paragraaf ga ik in op de inzet van de verschillende kunstenaars en vormgevers door de
redactie van De Gemeenschap. Daarbij gaat het niet om een beschrijving van leven en werk
van de belangrijkste artistieke medewerkers die aan dit tijdschrift bijgedragen hebben.
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Daarvoor verwijs ik in algemene zin naar de literatuur die ik in het notenapparaat per
kunstenaar noem. Voor een specifieke beschrijving van het leven en het werk van de bedoelde
kunstenaars en vormgevers in relatie tot De Gemeenschap verwijs ik naar mijn boek Om Hart
en Vurigheid waarin van al deze medewerkers portretten opgenomen zijn.
In verband met de vraagstelling van mijn proefschrift met betrekking tot de uiterlijke
vormgeving focus ik in deze paragraaf vooral op de artistieke stromingen die de uiterlijke
vormgeving van De Gemeenschap beïnvloed hebben en op de kunstenaars die de redactie
inzette. Ik zal daar bij met name ingaan op de vraag hoe deze kunstenaars bij De
Gemeenschap betrokken zijn geraakt, welke achtergrond en welk netwerk zij met zich
meebrachten, wat hun bijdrage aan de profilering van het tijdschrift is geweest en welke keuze
zij gemaakt hebben bij de conflicten in de redactie. Op basis van deze onderzoeksgegevens
kom ik in mijn conclusies terug op de beeldvorming over de uiterlijke vormgeving zoals ik
die in hoofdstuk 1 heb beschreven.
6.3.1 Expressionisme
In de eerste periode van De Gemeenschap is een deel van de omslagen en de tekstillustraties
van het tijdschrift figuratief, een ander deel is constructief. 412
Voor de meeste figuratieve illustraties geldt dat het voorbeelden zijn van het expressionisme,
een stroming in de Europese kunst van het begin van de twintigste eeuw waarin de kunstenaar
probeert zijn gevoelens en ervaringen uit te drukken door een zekere vervorming van de
werkelijkheid. 413 De kunstenaar werkt vanuit een ‘innerlijke noodzaak’ en hij tracht zijn
beleving van de werkelijkheid zo indringend mogelijk weer te geven, bijvoorbeeld door
gebruik te maken van een krachtige stilering, felle kleurencombinaties of deformatie van de
vorm. Sommige kunstenaars laten zich inspireren door middeleeuwse houtsneden of door
Afrikaanse kunst. De bloeitijd van het expressionisme ligt internationaal gezien tusen 1905 en
1925, maar dat wil niet zeggen dat er na 1925 niet meer expressionistisch gewerkt werd. Een
schilder als Karl Schmidt-Rottluff is zijn expressionistische stijl altijd trouw gebleven. 414
Boyens (1994) situeert het expressionisme in Nederland tussen 1910 en 1930.
De figuratieve illustraties in De Gemeenschap zijn verwant aan de meer gematigde vormen
van expressionisme, de deformatie van het beeld staat de herkenning nergens in de weg.
De constructieve illustraties, die vooral in de eerste twee jaargangen voor de omslagen zijn
ingezet, zijn verwant aan het Russische constructivisme.
Ik ga eerst in op de schilders/illustrators die verwant zijn aan het expressionisme en in de
volgende paragraaf behandel ik de kunstenaars die de constructieve kunst in De Gemeenschap
vertegenwoordigen.
Expressionisme in De Gemeenschap
Het zijn vooral de Limburgse kunstenaars Henri Jonas en Joep Nicolas, de in 1925 in het
Brabantse Deurne verblijvende schilders Otto van Rees en Hendrik Wiegersma en de
Vlaamse houtsnijder Jozef Cantré die door de redactie ingezet worden voor de figuratieve
omslagen van de eerste jaargang. Zij hebben het expressionisme leren kennen in de jaren tien
en twintig als zij in Amsterdam op de Academie zitten, reizen maken door Duitsland en
Frankrijk of in Nederland in contact komen met kunstenaars uit deze landen.
Het omslag van het allereerste nummer van De Gemeenschap van januari 1925 is een
houtsnede van Henri Jonas (1878-1944) waarop een zegenende Christus staat afgebeeld
tussen rokende fabrieksschoorstenen. Het is een omslag dat door de redactie bewust gekozen
is omdat het symbool staat voor de profilering van De Gemeenschap als katholiek én sociaal
tijdschrift. 415
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Henri Jonas is waarschijnlijk via Nypels of via Vos, die zoals we in hoofdstuk 4 gezien
hebben, een Limburgs netwerk had, gevraagd als medewerker voor het tijdschrift. Jonas is een
graag geziene gast in café Suisse aan het Vrijthof, de ontmoetingsplaats bij uitstek van de
Maastrichtse kunstenaars. Daar zit hij aan dezelfde stamtafel als Charles Nypels, voor wiens
fonds Jonas vanaf 1920 een groot aantal boeken geïllustreerd heeft. In tegenstelling tot de
meeste andere kunstenaars beantwoordde Jonas niet helemaal aan het profiel ‘jong’ dat de
redactie zo graag uitdroeg. Jonas, geboren in 1878, besluit pas op latere leeftijd naar
Amsterdam naar de Academie te gaan om zich als kunstenaar verder te ontwikkelen. Daar
maakt hij via tentoonstellingen kennis met het Franse kubisme en het Duitse expressionisme.
In 1919 verblijft hij een tijd in Berlijn, hij maakt reizen door België, Frankrijk, Italië,
Marokko en Spanje. In 1922 vestigt hij zich in Maastricht, waar hij in de loop der jaren een
eigen expressionistisch handschrift ontwikkelt. Jan Engelman schrijft in het meinummer van
De Gemeenschap van 1928 een beschouwing over zijn werk, waarbij zeven reproducties van
zijn schilderijen afgedrukt worden. In het conflict in de redactie van eind 1930 kiest Jonas
partij voor Engelman, met wie hij bevriend geraakt is. Eind 1932 raakt hij in een diepe
depressie en in januari 1933 moet hij opgenomen worden in een psychiatrische inrichting. Hij
verblijft daar tot juli 1937. Ook daarna volgen nog regelmatig korte opnames zodat van een
vaste medewerking eigenlijk vanaf 1932 geen sprake meer is. 416
Een andere Limburgse kunstenaar die al vroeg bij De Gemeenschap was betrokken, is Joep
Nicolas (1897-1972). Het is Pieter van der Meer de Walcheren, kunstredacteur van De
Nieuwe Eeuw in Helmond, die hem in 1924 introduceert bij Otto van Rees in Deurne, waar
Nicolas Kuyle en Engelman tegenkomt en de eerste contacten met de Gemeenschapredacteuren gelegd worden.
Nicolas behoort vanaf de eerste jaargang van De Gemeenschap in 1925 tot de vaste
medewerkers. In het januarinummer van dit tijdschrift staat de originele houtsnede ‘St.
Maartensavond’ en voor het juni- en decembernummer van dezelfde jaargang verzorgt hij het
omslag, beide keren met religieuze onderwerpen in een moderne, expressionistische stijl, die
goed past bij de profilering die de redactie wenst: jong en katholiek.
Joep Nicolas, een telg uit het beroemde glazeniersgeslacht Frans Nicolas en Zonen uit
Roermond, wil niets weten van opvolging in het bedrijf van zijn vader en zoekt in 1916 het
avontuur in het Zwitserse Fribourg waar hij filosofie en kunstgeschiedenis gaat studeren. 417
Zijn vakanties brengt hij door aan het Lago Maggiore in Ascona, in die tijd de bakermat van
de moderne kunst. “Daar kreeg ik mijn eerste contacten met alle nieuwlichters: anarchisten,
nihilisten, communisten, Nietzscheanen, Freudianen en Einsteiners. Daar zaten fauves,
cubisten, futuristen en dadaïsten; Klee, Kandinsky en Kurt Schwitters warmden dagelijks hun
‘Eintopfgericht’ op, en voerden dat aan de snakkende mensheid: blauw aangeslagen
vuurprofeten, die nu geclasseerd en gecollectioneerd zijn” schrijft hij achteraf aan Godfried
Bomans. 418 In 1918 keert hij terug naar Nederland, zonder titel maar mét inspiratie.
Een jaar later vertrekt hij naar Amsterdam, officieel voor een rechtenstudie, maar de
tekencursus die hij tegelijkertijd volgt, blijkt al gauw interessanter dan zijn juridische
studieboeken. In de kunstenaarssociëteit Het Honk ontmoet hij jonge Nederlandse en
Belgische schilders en schrijvers. In deze voormalige smederij in de Reguliersdwarsstraat
leert hij Rik Wouters kennen, Henri Le Fauconnier, Carel Willink, Raoul Hynckes, Jan
Sluijters, Piet en Mathieu Wiegman, Charley Toorop en Jany Roland Holst. 419 Hij voelt zich
aangetrokken tot het expressionisme en gaat schilderen en houtsnijden.
Opvallend is dat Joep Nicolas bij de splitsing van De Gemeenschap en De Nieuwe
Gemeenschap in 1934 geen partij kiest en aan beide bladen zijn medewerking blijft verlenen.
Een medewerking die door beide tijdschriften geaccepteerd wordt.
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De Vlaamse graficus en beeldhouwer Jozef Cantré (1890-1957) is weliswaar vanaf de eerste
jaargang bij De Gemeenschap betrokken geweest, maar niet vanaf het eerste nummer, want
hij staat niet vermeld bij de medewerkers van het eerste uur en zijn eerste bijdrage dateert pas
van oktober 1925. 420
Waarschijnlijk is hij via de samenwerking met uitgeverij De Sikkel bij De Gemeenschap
betrokken geraakt. Voor De Sikkel, waarvan directeur Eugène de Bock net als Cantré een
Vlaamse activist was, had hij in 1925 reeds enkele boeken geïllustreerd en via De Bocks
bemiddeling kon hij gemakkelijk met De Gemeenschap in contact komen, temeer daar Cantré
al geruime tijd in Nederland woonde. In 1918 was hij gevlucht uit België, waar hij
veroordeeld was tot een zware gevangenisstraf omdat hij in 1916 een baan aangenomen had
als tekenleraar op de onder Duitse leiding opgerichte Nederlandstalige Gentse Universiteit.
Hij kwam terecht in Blaricum, in de Vlaamse kunstenaarskolonie aldaar, waartoe ook de
dichter René de Clercq en de schilders Gustave de Smet en Frits van den Berghe
behoorden. 421
Veel van zijn omslagillustraties, zeker die uit de eerste jaargangen, zijn originele houtsneden,
vaak in meer kleuren gedrukt en duidelijk beïnvloed door het expressionisme. Cantré had de
Duitse expressionistische grafiek in Blaricum leren kennen uit Das Kunstblatt, waarop De
Smet was geabonneerd. 422 Aan de Duitse expressionisten ontleent hij de emotionele kracht
van zijn prenten, terwijl hij voor de meer formele elementen, zoals compositie, zwartwitverhouding en geometrische aspecten aan het kubisme schatplichtig is. Daarmee was hij in
aanraking gekomen via het werk van Ossip Zadkine die hij omstreeks 1925 leert kennen in het
huis van Hendrik Wiegersma, met wie Cantré gedurende zijn hele leven bevriend was. Ook al
is de bloeitijd van het kubisme (1907-1914) reeds voorbij, de stroming is in Frankrijk
halverwege de jaren twintig nog steeds springlevend met behalve Zadkine kunstenaars als
Fernand Léger, Marie Laurencin en Amédée Ozenfant. 423
Voor de profilering van De Gemeenschap was Cantré uitermate belangrijk, niet alleen omdat
ook hij het jonge, modern katholieke imago van het blad versterkte, maar ook omdat zijn
illustraties een internationaal tintje aan het tijdschrift verleenden.
Iemand die niet alleen als illustrator, maar vooral ook als intermediair belangrijk is geweest
voor De Gemeenschap is Otto van Rees (1884-1957). 424 Deze schilder die net als Jonas ook
iets ouder was dan de anderen, bracht bij de oprichting van De Gemeenschap in 1925 een
enorm netwerk met zich mee. Hij was als jong schilder via zijn leermeester Jan Toorop al in
aanraking gekomen met het luminisme. In 1904 verblijft hij in Parijs samen met de
kunstenares Adya Dutilh, 425 met wie hij in december van dat jaar een zogenaamd ‘vrij
huwelijk’ sluit. Hij huurt een ruimte in het beroemde ateliercomplex Le Bateau Lavoir aan de
Rue Ravignan op Montmartre en werkt daar samen met Picasso, Braque en Van Dongen.
In 1915 treedt Otto van Rees onder invloed van Pieter van der Meer de Walcheren, met wie
hij in Parijs bevriend geraakt was en die zelf vier jaar eerder onder invloed van de Franse
filosoof en theoloog Léon Bloy katholiek was geworden, toe tot het rooms-katholicisme.
Rond 1916 woont en werkt hij in Zürich en Ascona waar hij samen met zijn vriend Hans Arp
een belangrijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van het dadaïsme.
Door bemiddeling van Pieter van der Meer de Walcheren neemt het gezin Van Rees in 1923
zijn intrek in het Klein Kasteel in Deurne. Tot januari 1927 wonen Otto, Adya en hun
kinderen Magda en Jean-Luc in dit Brabantse dorp en het is vooral in deze periode dat Van
Rees de contacten krijgt die voor De Gemeenschap belangrijk zullen blijken.
Vanaf het moment dat Otto van Rees in januari 1923 zijn domicilie heeft in Deurne, wordt het
Klein Kasteel een interessante ontmoetingsplek voor veel kunstenaars en schrijvers. Oude
Parijse contacten met Moissy Kogan, Charles Albert Cingria en Ossip Zadkine worden
hersteld, maar ook Nederlandse kunstenaars weten de weg naar Deurne te vinden. In het
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kielzog van Pieter van der Meer de Walcheren komen Joep Nicolas, Jan Engelman en Albert
Kuyle, die al gauw verliefd wordt op Magda, de dochter van Otto en Adya, regelmatig op
bezoek. Bij hen voegt zich Otto's huisarts Hendrik Wiegersma, die mede onder invloed van de
kunstenaars die hij bij Van Rees ontmoet, zelf vanaf eind 1924 gaat schilderen.
Engelman en Kuyle vragen Van Rees om mee te werken aan De Gemeenschap. Albert
Helman schrijft in zijn Wederkerige Portretten: 426
Van Rees was een van de eerste en meest enthousiaste medewerkers aan het tijdschrift;
dat het het zoveelste was dat hij mee op poten hielp zetten, liet hij uit niets blijken en
kwamen wij pas veel later te weten. …[Hij had] nauw samengewerkt met toen nog
onbekende of nauwelijks bekende lieden als Picasso, Van Dongen, Arp, Modigliani,
Ortiz de Zarate en de hemel mag weten welke latere beroemdheden. Er waren er maar
weinigen uit de avant-garde die hij niet persoonlijk kende en met wie hij niet op de een
of andere manier lief en leed had doorgemaakt. Ook met schrijvers en dichters als
Apollinaire, Cendrars, Max Jacob, Cocteau. Maar hij noemde ze zelden, alleen soms
terloops en liet zich nooit op iets voorstaan. Van alle kunstenaars die ik heb leren
kennen, was Otto van Rees de bescheidenste.
Tussen 1925 en 1934 levert Van Rees een groot aantal illustraties aan De Gemeenschap.
Zijn eerste bijdrage staat in het juninummer van de eerste jaargang uit 1925: twee krachtige
linosneden, portretten van zijn vrienden, de Franse schrijvers Jacques Maritain en Max Jacob,
die beiden ook vaste medewerkers van het tijdschrift zijn. Het julinummer bevat een originele
linosnede naar een schilderij van Hendrik Wiegersma. In de daaropvolgende aflevering zijn
twee lino's opgenomen, beeltenissen van de Franse schrijver Léon Bloy en van Hendrik
Wiegersma en het decembernummer is versierd met twee houtsneden van een kersttafereel.
De eerste jaargang van De Gemeenschap bevat daarmee zeven originele bladen grafiek van
Otto van Rees. Van Rees bevestigt met zijn portrettenreeks vooral de internationale oriëntatie
van De Gemeenschap. Zijn vrouw Adya doet daar nog een schepje bovenop met haar in lino
gesneden portret van Charles Albert Cingria, paginagroot afgedrukt in de juli-aflevering van
dat jaar.
In oktober 1925 en oktober 1926 besteedt Jan Engelman aandacht aan zijn werk en wordt een
flink aantal reproducties van zijn schilderijen afgebeeld. 427
Door de buitenlandse contacten van Van Rees zorgt hij ervoor dat in De Gemeenschap
regelmatig internationaal vermaarde kunstenaars illustraties leveren. Aan Kuyle schrijft hij op
27 april 1931 uit Parijs: “Wil je eens denken aan de ontwerp omslag Gemeenschap van
Garcia. 428 Het zou wel wenselijk zijn als je deze eens kon plaatsen. Otto Freundlich zag bij
ons de Gemeenschapnummers en vondt het interessant ook een omslag te teekenen welke hij
je gisteren zond.” 429 Max Jacob, Charles Albert Cingria, Jean Cocteau, Otto Freundlich: zij
allen dragen via Van Rees tekeningen aan De Gemeenschap bij.
Het werk van Van Rees past binnen de ontwikkelingen van de moderne kunst, waarin rond
1930 de omslag van expressionisme naar realisme plaatsvindt. Zelf zegt hij daarover: 430
Geen van alle vroegere Parijse bentgenoten heeft zich aan het kubisme van het eerste
uur gehouden, […] denk eens aan Braque, Juan Gris, ze zijn allemaal, behalve
misschien Picasso, tot de meer gewone, minder vertekende werkelijkheid teruggekeerd.
Dat heb ik op mijn manier ook gedaan. Was je op de zelfde weg verder gegaan, dan zou
alles op de duur steriel en dood geworden zijn, te konstruktief en te uitgekiend en dat
bevredigt niet, dat is ook niet in overeenstemming met het leven.
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Eind 1933 komt er door het conflict tussen de gebroeders Kuitenbrouwer aan de ene en de
overige redactieleden aan de andere kant plotseling een eind aan zijn medewerking aan De
Gemeenschap. In de controverse Van Duinkerken-Kuyle kiest Otto van Rees de zijde van
Albert Kuyle, die in 1929 getrouwd is met zijn dochter Magda. Hoewel hij de ideologische
bevlogenheid van zijn schoonzoon mist en er, voor zover mij bekend, geen fascistische
sympathieën op na houdt, werkt hij vanaf 1934, waarschijnlijk vooral door loyaliteit aan de
familieband, niet meer mee aan De Gemeenschap, maar levert zijn illustraties aan De Nieuwe
Gemeenschap. 431
Hendrik Wiegersma (1891-1969), die zoals gezegd via Van Rees in contact komt met
Engelman en Kuyle, voelt zich van meet af aan bij de groep van De Gemeenschap thuis. Hij
vindt er alles wat hem van belang voorkomt: onafhankelijkheid, onconventionaliteit,
internationale oriëntatie en brede interesses. Hij draagt regelmatig, vaak religieus
geïnspireerde tekeningen bij en Engelman schrijft in het novembernummer van de eerste
jaargang een waarderend artikel over hem, waarbij reproducties van een viertal schilderijen
geplaatst worden. In november 1926 volgt, opnieuw voorzien van vier afbeeldingen, een
tweede uitvoerige bespreking van Wiegersma's werk door Jan Engelman.
Zijn tekeningen uit deze periode doen nog het meest denken aan de litho’s en tekeningen van
de 19e-eeuwse Franse kunstenaar Honoré Daumier. Net als Daumier heeft Wiegersma een
voorkeur voor religieuze thema’s en voor taferelen uit het dagelijks leven (bijvoorbeeld vanuit
zijn artsenpraktijk) en kiest hij voor levendige composities en een dynamisch lijnenspel. Ze
laten een heel andere, veel lichtere, indruk achter dan zijn schilderijen, die een donkerder
palet hebben en in een expressionistische stijl uitgevoerd zijn. In zijn vroege olieverven is
naast de invloed van Van Rees een duidelijke doorwerking van de Bergense School zichtbaar,
met name van het werk van Piet en Mathieu Wiegman, en van de Latemse groep schilders,
van wie vooral Constant Permeke een voorbeeld voor hem is. Op basis van deze invloeden
creëert hij een geheel eigen mix, voorzien van een vleugje Limburgse barok en een toets die
doet denken aan de Spaanse schilders El Greco en Velasquez. Kortom, Wiegersma ontwikkelt
al snel een zeer persoonlijk handschrift, dat hem tot een van de belangrijkste expressionisten
van het interbellum maakt.
Als Engelman eind 1930 uit de redactie verdwijnt, is Wiegersma solidair met hem. In januari
1934 keert Engelman in de redactie terug en levert ook Wiegersma weer nieuwe bijdragen,
o.a. illustraties uit Dorp aan de rivier van Antoon Coolen, sinds 1933 redactielid en
woonachtig in Deurne, waar Wiegersma met hem bevriend raakt.
Voor De Gemeenschap was Wiegersma niet zonder belang. Hij was voor dit tijdschrift zowel
een belangrijke link met de Brabantse regio, waar veel potentiële abonnees woonden, maar
weinig medewerkers en hij was belangrijk vanwege zijn internationale contacten. Bovendien
was hij als arts bemiddeld. Voorzover mij bekend heeft hij nooit rechtstreeks geld gegeven of
geleend aan De Gemeenschap, maar hij ondersteunde veel kunstenaars door hen gastvrij in
zijn huis te ontvangen en door werk van hen te kopen. Hij was bevriend met Kogan, Zadkine,
Cingria, Permeke, Cantré, Van Rees, de gebroeders Wiegman, Nicolas (tot 1930), Eijck en
vele anderen en hij kocht regelmatig werk van hen aan. 432
6.3.2 Constructivisme
Zoals gezegd in het begin van paragraaf 6.3.1, is een deel van de omslagen en de illustraties in
De Gemeenschap figuratief en een ander deel constructief. Onder constructief dient hier te
worden verstaan: opgebouwd uit geometrische elementen zoals de lijn, de cirkel en de
rechthoek. In het begin van de jaren twintig ontstaan in Nederland in de architectuur en de
toegepaste kunst allerlei nieuwe ontwikkelingen. De oorsprong ervan ligt in het
constructivisme, een stroming met revolutionaire ideeën over vormgeving en bouwkunst, die
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kort voor de Eerste Wereldoorlog in Rusland ontstaan is. De Russische avant-gardist El
Lissitzky en de Hongaarse kunstenaar en Bauhausdocent Laszló Moholy-Nagy brengen deze
ideeën via Berlijn en het Bauhaus in Weimar Duitsland binnen en vandaar bereiken ze via De
Stijl Nederland. 433 El Lissitzky komt ook zelf naar Nederland. In mei 1923 wordt een
tentoonstelling geopend van zijn werk in de Amsterdamse galerie Van Diemen en geeft hij
een lezing over ‘Jonge Russische Kunstenaars’ voor de Haagse Kunstkring, waarbij hij
voorbeelden laat zien van typografische experimenten. In 1926 is hij opnieuw in Nederland
voor lezingen en ontmoetingen. Moholy-Nagy is bekend van zijn artikelen in De Stijl (1922)
en i 10 (1927) en van zijn boek Malerei Photographie Film uit 1925.
Zo ontwikkelen zich ook in Nederland in de tweede helft van de jaren twintig het Nieuwe
Bouwen, de Nieuwe Typografie en de Nieuwe Fotografie. Een aantal kenmerken hebben deze
moderne stromingen gemeen: functionaliteit, asymmetrische compositie, sterke
contrastwerking en gebruik van strakke diagonalen, waardoor een dynamisch ontwerp
ontstaat.
Het tijdschrift De Gemeenschap staat open voor deze nieuwe ontwikkelingen. 434 Zo schrijven
de architecten Van Ravesteyn en Maas over het Nieuwe Bouwen en vooral de eerste twee
jaargangen bevatten een groot aantal constructieve omslagontwerpen. Ze zijn voornamelijk
van de hand van de drie architecten die als medewerker aan het blad verbonden zijn: Willem
Maas, Sybold van Ravesteyn en Gerrit Rietveld. Het betreft allemaal typografische
omslagontwerpen en voorbeelden van de zogenaamde Nieuwe Typografie. Ze sluiten aan bij
het avant-gardistische werk van El Lissitzky en Lászlo Moholy-Nagy, kunstenaars die zij via
het lezingen- en expositiecircuit rond De Stijl-beweging ook persoonlijk hebben leren
kennen. 435 Omdat deze architecten in hoge mate bijgedragen hebben aan het modernistische
imago van De Gemeenschap ga ik hieronder nader op hen in.
Willem Maas (1897-1950) heb ik in hoofdstuk 2.2 al geïntroduceerd als een van de oprichters
en redactieleden van het tijdschrift, maar dat was niet zijn enige bijdrage aan het blad, hij
schreef ook over architectuur en ontwierp omslagen. 436
Het eerste nummer van De Gemeenschap van januari 1925 bevat een korte bijdrage van Maas
en Engelman onder de titel ‘Gedachten over architectuur’, waarin zij hun credo meteen,
overigens in niet al te heldere bewoordingen, uiteenzetten: goede architectuur moet doelmatig
zijn en bezield. Doelmatig betekent aangepast aan de behoefte van de tijd, de streek en de
mensen waarvoor zij bestemd is. Bezield betekent ruimte gevend aan de ontplooiing van het
individu en aan de persoonlijke beleving. Het vormt de start van een serie van zeven artikelen
die in de eerste jaargang verschijnt over op dat ogenblik zeer moderne onderwerpen als het
constructivisme, De Stijl en de nieuwe zakelijkheid. Het zijn polemisch geschreven teksten
waarvan ik op stilistische gronden aanneem dat Engelman ze grotendeels geschreven heeft en
Maas voor de inhoudelijke inspiratie zorgde.
Naast deze kritische bijdragen over architectuur verzorgt Willem Maas in de eerste twee
jaargangen ook vijf maal het omslag voor De Gemeenschap. Het gaat in alle gevallen om
grafische ontwerpen, waarbij hij gebruikmaakt van lijnen, rechthoeken en cirkels die in twee
of drie kleuren gedrukt zijn. De keuze van deze drie beeldelementen ter ondersteuning van de
typografie is bij een architect natuurlijk niet toevallig. Veel architecten, onder wie ook Maas,
houden zich in die tijd met meubelontwerpen bezig en de parallel met de lat, de plank en het
rondhout ligt dan voor de hand. Elk ontwerp getuigt van een zorgvuldig opgebouwde
constructie. Het zijn zonder uitzondering heldere, krachtige ontwerpen, geïnspireerd door de
De Stijl-medewerkers El Lissitzky en Piet Zwart en de Bauhaus-kunstenaar Moholy-Nagy,
artiesten die hij via zijn Utrechtse collega-architect Gerrit Rietveld en het tijdschrift De Stijl
had leren kennen. In de ontwerpen van Maas blijft de tekst op het omslag meestal beperkt tot
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de naam van het tijdschrift en het nummer van de jaargang. Daarbij fungeert het tekstblok
soms als rechthoek en het getal als lijn of cirkel.
In april 1930 stapt Maas uit de redactie wegens drukke werkzaamheden als architect. Toch
blijft hij alles wat met De Gemeenschap te maken heeft tot het einde toe volgen. Op 21
augustus 1930 wordt om financiële redenen Stichting De Gemeenschap opgericht en Maas
wordt benoemd tot bestuurslid. 437 Op feestjes, prijsuitreikingen, afscheid- en
lustrumbijeenkomsten is hij steeds van de partij. 438 Ook houdt hij soms lezingen op
Gemeenschap-avonden, waarop dichters en schrijvers van De Gemeenschap voorlezen uit
eigen werk. 439 Als bestuurder blijft hij tot het eind aan De Gemeenschap verbonden.
Via Willem Maas wordt ook zijn collega-architect Sybold van Ravesteyn (1889-1983) bij De
Gemeenschap betrokken. 440 In die vroege jaren twintig leert Van Ravesteyn de regelmatig in
Utrecht verblijvende schilderes Charley Toorop, de architect Gerrit Rietveld en de bibliofiel
en mecenas René Radermacher Schorer kennen. Hij wordt lid van de Utrechtse Kunstkring,
een cultureel genootschap waarvan ook Rietveld actief lid is. Bij Rietveld ontmoet Van
Ravesteyn El Lissitzky en Kurt Schwitters. 441 Via de architect J.J.P.Oud komt Van Ravesteyn
in aanraking met de architectuur van het Nieuwe Bouwen. Hij maakt reizen naar Italië en
Duitsland en komt in contact met de Duitse avant-garde rondom het Bauhaus. Aanvankelijk
wordt zijn stijl daardoor beïnvloed: zijn eerste ontwerpen zijn functioneel en zakelijk. In de
periode 1925-1932 staat Van Ravesteyn bekend als een moderne, baanbrekende architect.
Afbeeldingen van zijn ontwerpen in De Gemeenschap getuigen hiervan 442: foto’s van strakke
stalen-buismeubelen en van functionele gebouwen van glas en beton met platte, overstekende
daken en met asymmetrie en rondingen in de bouw als belangrijke stijlkenmerken. Toch is hij
geen pure functionalist. Al vrij snel kiest Van Ravesteyn zijn eigen weg. Hij ervaart de
uitgangspunten van het Nieuwe Bouwen als een te strak keurslijf waarin fantasie en
creativiteit onvoldoende ruimte krijgen. Reeds eind jaren twintig tekent hij vaker gebogen
lijnen en besteedt hij meer aandacht aan details en ornamenten. Mede onder invloed van de
ideeën die hij tegenkomt in De Gemeenschap, met name bij Jan Engelman, groeit zijn
voorkeur voor een vrije, bezielde en esthetische vormgeving.
Zo veel als er over zijn architectuur geschreven is443, zo weinig is er gepubliceerd over de
typografische werkzaamheden waarmee hij zich van 1925 tot 1930 bezighield en die zich
vooral concentreren rond zijn medewerking aan De Gemeenschap. Van Ravesteyn schrijft in
de eerste jaargang van 1925 enkele artikelen over moderne architectuur, maar in die begintijd
is hij toch vooral aanwezig als grafisch ontwerper. Van zes omslagen voor het tijdschrift uit
de periode 1925-1929 staat vast dat Van Ravesteyn de ontwerper is, 444 omdat zijn naam in de
inhoudsopgave als zodanig vermeld staat. Van nog eens vijf omslagen 445 uit dezelfde periode
neem ik dit op stilistische gronden aan. In het colofon staat evenwel geen ontwerper vermeld.
Van Ravesteyns vroegste grafische ontwerpen sluiten aan bij het werk van de architect en
beeldend kunstenaar El Lissitzky, met name bij diens Proun-schilderijen, verbeeldingen van
ruimtelijke constructies op basis van geometrische figuren. 446
Bij Sybold van Ravesteyn komen we dezelfde beeldelementen - lijn, rechthoek en cirkel tegen als bij Willem Maas. Toch zijn er ook verschillen. Van Ravesteyns ontwerpen zijn
speelser, frivoler, minder strak en zakelijk. Hij werkt meer met lijnen en cirkels, maar dunner,
ieler. De rechthoek gebruikt hij nauwelijks, in plaats daarvan zie je regelmatig de driehoek,
een beeldelement dat bij Maas ontbreekt. Bij Maas is de tekst meer onderdeel van het beeld,
Van Ravesteyn maakt de tekst er ondergeschikt aan, hij laat veel wit en werkt minimaler.
Voorbeelden hiervan zijn de omslagen van mei en juli 1925, februari/maart en mei 1926 en
december 1927.
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Voor de profilering van De Gemeenschap was Van Ravesteyn niet alleen belangrijk vanwege
zijn modernistische uitstraling, maar ook vanwege het feit dat hij symbool stond voor het
open katholieke karakter van het tijdschrift. De rol die Marsman bij de schrijvers had, had
Van Ravesteyn min of meer bij de kunstenaars. En net als Marsman is ook Van Ravesteyn
nooit katholiek geworden.
Veelbesproken is zijn constructieve ‘Christusfiguur’, die als bijlage gevoegd is bij het
julinummer van 1925 en die bestaat uit een aantal rechte lijnen en een blauwe cirkel die
tegelijkertijd hangend hoofd en aureool is. Deze Christus aan het kruis is temeer bijzonder,
daar Van Ravesteyn, zoals gezegd, niet katholiek was. Hij gaf daarmee uiting aan de ook bij
hem aanwezige religieuze gevoelens, zoals hij zelf zegt in de in 1975 uitgegeven
herinneringen aan zijn Gemeenschap-periode: “In tal van mensen, ook wanneer zij niet
belijdend zijn, is een religieus gevoel aanwezig, waartoe ook ik behoor. […] [Voor het
crucifix] was, niet alleen voor mij om dit te maken, maar ook van de zijde van de redactie
moed toe nodig, in aanmerking nemend het toen nog overwegend conservatieve standpunt van
de Kerk ten opzichte van de religieuze kunst.” 447 In dezelfde juliaflevering van 1925 schrijven
Jan Engelman en Willem Maas over deze vergaand gestileerde Christus: “Men kan er slechts
van zeggen, dat het zonder weerga ‘zuiver’ is en verbijsterend van onstoffelijkheid: als aan de
regelmaat van den kosmos ontkiemd. Het is chaos en logos, een einde en een begin,
wiskunstige mystiek, een zoo sober mogelijke aanduiding van een abstract ‘begrip’, op niets
dan strenge harmonie aangewezen. (Neem er een lijn uit en de compositie valt uiteen.)”
Ook Helman schrijft erover in zijn Gemeenschap-memoires 448: “Het [crucifix] heeft heel wat
opspraak verwekt onder de brave roomsen en […] het clericaille, dat aan de traditionele
iconografie vasthield, menige slapeloze nacht bezorgd.” Maar de gehele redactie stond
erachter, vervolgt Helman: “In zijn uiterste eenvoud en zorgvuldig-afgewogen ritmiek bleek
het een unieke creatie, die […] een duidelijker taal spreekt dan welk manifest ook.”
Een bekend ontwerp is ook het omslag van september 1926: een collage van foto’s van
medewerkers van De Gemeenschap en, voorzover mij bekend, de eerste fotomontage in
Nederland die als omslag voor een tijdschrift gebruikt wordt. In het midden figureert Jan
Engelman, in de ogen van Van Ravesteyn op dat moment de centrale figuur van De
Gemeenschap. Om hem heen zijn de andere medewerkers gegroepeerd. Het fotootje achter de
letter P toont Van Ravesteyn zelf: met hoge, stijve boord en stropdas, zoals gewoonlijk.
Niet alleen zijn omslagontwerpen zijn beeldbepalend voor de vroege jaargangen van De
Gemeenschap, hetzelfde geldt voor de talrijke vignetten die hij ontwerpt en die de vormgever
van het tijdschrift gebruikt als sluitstukken van de diverse artikelen en literaire bijdragen. In
nummer 2/3, 4 en 5 van de eerste jaargang gaat het om kleine, sierlijke ornamenten waarbij
naast de rechthoek de krul nog een belangrijke rol speelt, vanaf juni 1925 worden de
ontwerpen strakker 449 en betreft het puur constructieve vignetten waarin ruimtelijk gespeeld
wordt met cirkel, lijn en rechthoek.
De derde architect die bij de vormgeving van De Gemeenschap was betrokken, is Gerrit
Rietveld (1888-1964). 450 Als hij in november 1925 zijn eerste bijdrage levert aan het
tijdschrift, is hij al een beroemdheid in Nederland en ver daarbuiten. De typografische
ontwerpen van Rietveld verlenen dan ook een enorm prestige aan De Gemeenschap, waarvan
de redactie in de beginjaren van het tijdschrift graag gebruikmaakt.
In mei 1917 is Rietveld in Utrecht met een eigen meubelwerkplaats gestart. Geregelde
contacten met Theo van Doesburg, architect J.J.P.Oud en andere leden van kunstenaarsgroep
De Stijl krijgt Rietveld in 1919. Met zijn ontwerp van ‘de rood-blauwe leunstoel’ treedt hij in
1923 definitief toe tot de groep moderne ontwerpers van het Nieuwe Bouwen. Vanaf dat
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moment hebben zijn meubels dezelfde kenmerken. Ze zijn sober, zonder decoratie, hebben
geen overbodige details en ze laten vooral de ruimte ervaren. Een eenvoudige constructie en
een zuivere, heldere vormgeving worden zijn handelsmerk.
In 1923 leert hij de Duitse architect Bruno Taut en de Russische constructivist El Lissitzky
kennen, die in Nederland lezingen geven. Ook ontmoet hij Kurt Schwitters, die gedurende een
Dada-toernee Utrecht aandoet en later samen met Van Doesburg zijn atelier bezoekt. Deze
internationale contacten geven hem het zelfvertrouwen om het uitvoerend werk over te laten
aan anderen en zich helemaal op het ontwerpen te richten. Zijn werk wordt voor het eerst
getoond op exposities in Berlijn en Parijs. In 1924 bouwt hij voor en samen met Truus
Schröder-Schräder 451 een nieuw huis aan de Prins Hendriklaan, het Rietveld-Schröderhuis.
Korte tijd daarna doet hij zijn meubelwerkplaats aan Gerard van de Groenekan over en vestigt
zich als zelfstandig architect in het atelier op de benedenverdieping van het RietveldSchröderhuis, de woning die hem in korte tijd wereldberoemd maakt.
Gerrit Rietveld wordt bij De Gemeenschap betrokken door zijn jongere collega-architect
Willem Maas. Ook Sybold van Ravesteyn kent hij goed: beiden behoren tot de kring rondom
de bibliofiel en mecenas René Radermacher Schorer. Van Ravesteyn had Rietveld in vroeger
jaren regelmatig ingeschakeld bij de uitvoering van zijn opdrachten. Via Rietveld leren Maas
en Van Ravesteyn coryfeeën uit de internationale avant-garde kennen als Van Doesburg,
Lissitzky en Moholy-Nagy. Rietveld en Van Ravesteyn maken eind jaren twintig,
respectievelijk als secretaris en voorzitter, deel uit van het bestuur van de Utrechtse afdeling
van de Nederlandsche Filmliga, waarin ook Albert Kuyle zitting heeft. Rietveld is lid van de
Utrechtse Kunstkring, waarvan ook Van Ravesteyn lid is. Begin jaren dertig vormen Rietveld
en Van Ravesteyn samen met anderen een nieuw bestuur om de kunstenaarsvereniging
Kunstliefde te revitaliseren. 452 Het Utrechtse kunstwereldje is klein en men weet elkaar
gemakkelijk te vinden.
Rietveld wordt aangetrokken door de brede formule van De Gemeenschap, waarin zowel
katholieken als niet-katholieken schrijven over beeldende kunst en literatuur, over film en
architectuur en over politiek en levensbeschouwing, een breedheid waar hij ook zelf voor
staat.
Voor het tijdschrift ontwerpt hij twee omslagen: een eenvoudig, zuiver en transparant
letterontwerp voor het novembernummer van 1925 en een wat kleurrijker, compact ontwerp
voor het mei/juninummer van 1926. Het eerste ontwerp is in grafische kringen tamelijk
bekend geworden. Uitgeverij De Gemeenschap heeft dit ontwerp in de eerste jaren veelvuldig
toegepast in andere uitingen: op briefpapier, enveloppen, uitnodigingen, prospectussen,
facturen, maandberichten, op veel plaatsen komt Rietvelds ontwerp als briefhoofd of logo
terug, niet alleen in zwart, maar ook in rood of in de combinatie zwart-rood. Hetzelfde
ontwerp wordt in oktober 1939 nog eens op het omslag van De Gemeenschap herhaald op een
oranje ondergrond, dit keer zonder naamsvermelding op de inhoudspagina.
Rietvelds belang voor de interne organisatie van De Gemeenschap is, vergeleken met dat van
zijn collega-architecten Maas en Van Ravesteyn, niet erg groot. Hij zit niet, zoals zij, in de
redactie of het bestuur. Hij schrijft geen artikelen voor het maandblad en is ook bij feestjes,
lezingen en bijeenkomsten zelden aanwezig. Toch zijn zijn ontwerpen en dan met name het
ontwerp van november 1925 gezichtsbepalend geworden voor het drukwerk van De
Gemeenschap in de tweede helft van de jaren twintig. Het is duidelijk dat De Gemeenschap
zich graag wenst te profileren met dit ontwerp van Rietveld, ten slotte een van de markantse
vertegenwoordigers van de Stijl-groep. Het ontwerp draagt bij aan de modernistische
uitstraling van De Gemeenschap.
In 1933 verhuist Rietveld zijn atelier naar de eerste verdieping van Oudegracht 55, waarin De
Gemeenschap van 1927 tot dat moment het redactiesecretariaat voert. Hij verblijft er tot
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1937. 453 In dezelfde jaren hebben Charles Eijck en Lambert Simon op de bovengelegen etages
hun atelier en zijn Jan en Toon Hin er met hun filmbedrijf gevestigd. Ondanks al deze
Gemeenschap-contacten (Eijck en Simon zijn vaste medewerkers en ook de gebroeders Hin
staan ‘stills’ af ter reproductie) verschijnen er van Rietveld geen bijdragen meer in het
tijdschrift. Qua artistieke ontwikkeling zijn er grote verschillen ontstaan. Rietveld, die met
zijn socialistische maatschappijvisie toch al niet echt bij De Gemeenschap past, houdt vast
aan de vormentaal van De Stijl terwijl de omslagontwerpen en de illustraties van De
Gemeenschap, die tot 1930 afwisselend constructief en figuratief waren, daarna alleen nog
figuratief zijn.
6.3.3 Nieuwe Typografie en Nieuwe Fotografie
De Nieuwe Typografie is in Nederland vooral uitgewerkt door De Stijl-oprichter Theo van
Doesburg. 454 De Duitse typograaf Jan Tschichold heeft later in 1928 de theorie beschreven in
Die neue Typographie, een boek met veel voorbeelden en voorschiften, jarenlang de bijbel
voor aankomende avant-garde typografen. De grafische ontwerpen van deze groep typografen
hebben de volgende stijlkenmerken gemeen: regelmatig gebruik van strakke en schreefloze
lettertypes, grote en vette lettercorpsen, diagonaal op de pagina plaatsen van teksten of
beeldelementen, asymmetrische opbouw van het ontwerp, zorgvuldig opgebouwde
constructies, meestal op basis van geometrische figuren, en sober kleurgebruik: zwart met
vaak maar één steunkleur waarbij rood favoriet is. Voor De Gemeenschap is het vooral de
ontwerper Andries Oosterbaan die ervoor zorgt dat de Nieuwe Typografie in de opmaak van
dit maandblad vorm krijgt, maar op hem zal ik, zoals eerder gezegd, in het hoofdstuk over de
uitgeverij uitgebreider ingaan omdat hij, meer nog dan voor het tijdschrift, veel gedaan heeft
voor de vormgeving van het boekenfonds van De Gemeenschap.
In de Nieuwe Fotografie worden, in vergelijking met de meer schilderachtige, vage foto’s uit
de 19e-eeuwse traditie, scherpe, heldere en gedetailleerde foto’s gemaakt. 455 Er wordt
gebruikgemaakt van nieuwe beeldtechnieken als de fotomontage en het fotogram. Men
experimenteert met beeldafsnijdingen, verrassende perspectivische invalshoeken en close-ups,
allemaal met de bedoeling om de expressie van het beeld te versterken. Het zijn vooral de
fotografen Germaine Krull, Paul Schuitema en Kees Strooband die door de redactie ingezet
worden bij de introductie van de Nieuwe Fotografie in De Gemeenschap. Net als in de
typografie maakt De Gemeenschap ook in dit opzicht haar naam als veelzijdig en
vernieuwend tijdschrift volledig waar. In enigszins vergelijkbare culturele tijdschriften als
Roeping, De Vrije Bladen en Forum worden in die jaren geen foto’s als autonome kunstuiting
afgedrukt. Sommige, later wereldberoemd geworden, foto’s van Germaine Krull worden in
De Gemeenschap zelfs voor het eerst gepubliceerd.
De genoemde fotografen hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de modernistische
uitstraling van het tijdschrift. Daarom ga ik hieronder nader in op hun werk voor De
Gemeenschap.
Germaine Krull (1897-1985) is met De Gemeenschap in contact gekomen via Hendrik
Marsman. In 1922 komt ze via allerlei omzwervingen in Berlijn terecht, waar ze de aldaar
studerende schrijver Arthur Lehning ontmoet, in wiens in 1927 opgerichte tijdschrift i10 ze
later publiceert. 456
Via Lehning leert ze de dichter Hendrik Marsman en de jonge filmer Joris Ivens kennen. Met
Marsman sluit ze een langdurige vriendschap, zoals blijkt uit de bewaarde correspondentie.457
Met Ivens, met wie ze vanaf 1923 een liefdesrelatie heeft, vestigt ze zich in 1925 in een
kunstenaarshuis aan de Amstel, op nummer 190, in Amsterdam. Ze fotografeert er bruggen en
havens. Een jaar later maakt ze haar legendarische foto’s van De Hef in Rotterdam. Beelden
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vanuit opvallende perspectivische invalshoeken en close-ups met strakke afsnijdingen van een
staalconstructie, die nooit het geheel van de brug laten zien maar toch voortdurend de
koelheid en de kracht van haar stalen geraamte laten voelen. De foto’s zijn revolutionair.
Twee, drie jaar later pas komen Moholy-Nagy en de Duitse fotograaf Albert Renger Patzsch
met vergelijkbare foto’s van industriële gebouwen.
Via Ivens, Marsman en Lehning komt Germaine Krull terecht in de artistieke avant-garde in
Nederland. Ze ontmoet de schrijvers Menno ter Braak en Jan Jacob Slauerhoff en de schilders
Charley Toorop en Piet Mondriaan. Via hen leert ze ook het werk van Piet Zwart en Paul
Schuitema kennen. Er gaat een wereld voor haar open. Toch zal ze niet meegaan in hun
experimenten met typofoto en fotomontage. In tegenstelling tot Zwart en Schuitema is Krull
vooral fotografe en geen ontwerpster.
Germaine Krull draagt tussen 1926 en 1928 zeven foto’s aan De Gemeenschap bij. Het gaat
om opnamen van een stellage in een haven, een straatbeeld in Parijs met flitsende auto’s en
lichten, twee opnames van de Eiffeltoren, een bijdrage aan een fotocollage, een portretfoto
van de cineast Joris Ivens die bezig is met de opname van zijn film De Brug en een foto van
de Hefbrug, de spoorbrug over de Maas in Rotterdam, die het onderwerp is van de film van
Ivens. In 1928 vertrekt ze naar Parijs en publiceert ze het portfolio Métal, waarmee ze
internationale erkenning krijgt: 64 foto’s van kranen, bruggen, machines en onderdelen van de
Eiffeltoren. Daartussen bevinden zich ook foto’s die eerder al via bemiddeling van Hendrik
Marsman in De Gemeenschap gepubliceerd zijn.
Een van de bekendste vormgevers van Nederland in de twintigste eeuw is Paul Schuitema
(1897-1973). Hij behoort met Piet Zwart zelfs tot de kleine groep internationaal bekende
Nederlandse ontwerpers, die de Nieuwe Typografie en de Nieuwe Fotografie in ons land
hebben vormgegeven. 458 Als een van de eersten ontwikkelt hij in zijn reclamefolders, boeken tijdschriftomslagen en ander drukwerk samen met Piet Zwart de zogenaamde typofoto, een
integratie van typografie en fotografie. Hij is ook een van de eersten die in ons land de
fotomontage toepast. De ontwerpen, die hij vanaf 1926 maakt voor advertenties voor
weegschalen en snijmachines van de firma Toledo-Berkel, zijn wereldberoemd geworden.
Zijn ontwerpen zijn sterk functioneel, de boodschap moet zo eenvoudig en indringend
mogelijk overgebracht worden. De vorm is daarbij ondergeschikt aan de functie. De tekst
moet leesbaar zijn en een eenheid vormen met het beeld. Vormvernieuwing moet ook een
maatschappelijke functie hebben. Hij wordt medewerker van het maandblad Filmliga, voor de
vijfde jaargang waarvan hij in 1931-1932 omslagen met fotomontages maakt. Hij treedt als
adviserend lid toe tot het bestuur van het Genootschap Nederland-Nieuw Rusland. Schuitema
raakt actief betrokken bij de Vereeniging van Arbeiders-Fotografen en bij het Rotterdamse
arbeiders-schrijverscollectief Links Richten. Ook voor het gelijknamige tijdschrift van dit
collectief ontwerpt hij het omslag. Vanaf 1933 werkt hij eveneens mee aan de vormgeving
van het tijdschrift van de architectenvereniging De 8 en Opbouw.
Ik heb niet met zekerheid kunnen achterhalen via welk contact Schuitema met De
Gemeenschap in aanraking is gekomen, maar het meest waarschijnlijk is, dat dat via Gerrit
Rietveld is gebeurd. Met hem deelde Schuitema behalve een socialistische maatschappijvisie
het lidmaatschap van De 8 en Opbouw, van de Filmliga en van het Genootschap NederlandNieuw Rusland, waar ze beiden in het bestuur zaten.
Voor De Gemeenschap maakt Schuitema in 1930 twee omslagontwerpen. Een typofoto in
rood en zwart voor het derde nummer van de zesde jaargang en een puur typografisch
letterontwerp, eveneens in rood en zwart, voor de zesde aflevering van die jaargang. Minder
bekend is een reclamefolder voor de door De Gemeenschap uitgegeven boeken van Albert
Helman. Het is een in drieën gevouwen folder met een typofotografisch ontwerp in rood en
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zwart. Gezien het verschijningsjaar van de boeken van Helman, moet dit vouwblad in
1929/1930 gedateerd worden. Opvallend in de drie ontwerpen van Schuitema voor De
Gemeenschap zijn naast de toepassing van foto’s van anderen, het gebruik van schreefloze
onderkastletters (in ander werk gebruikt hij vaak kapitalen, soms ook beide, maar nooit
binnen één woord), de asymmetrische beeldopbouw en de kleuren rood en zwart. Voor de
modernistische uitstraling van De Gemeenschap in het begin van de jaren dertig is Schuitema
van belang geweest.
Een veel minder bekend fotograaf, maar wel iemand die regelmatig voor De Gemeenschap
gewerkt heeft, is Kees Strooband (1908-1975). Er is nauwelijks enige informatie over zijn
leven en werk te vinden. In de eerder genoemde literatuur over de geschiedenis van de
(nieuwe) fotografie in Nederland, komt hij niet voor. 459 En ook in het informatieve boek
Interbellum Rotterdam, kunst en cultuur 1918-1940, 460 waarin toch bijna alle Rotterdammers
die cultureel iets voor de stad betekend hebben, een vermelding krijgen, wordt hij niet
genoemd.
Kees Strooband komt via Albert Kuyle in aanraking met De Gemeenschap. Hij ontmoet
Kuyle als de katholieke cineast Jan Hin, die sinds 1931 een eigen filmstudio Hinfilm leidt,
hem in 1932 vraagt als medewerker aan de film Kentering. Ook diens broer Toon Hin, die de
begeleidende muziek verzorgt, en Albert Kuyle, die het scenario en het draaiboek schrijft,
werken aan de film mee, die gemaakt wordt in opdracht van het R.K. Werkliedenverbond.
Voor deze film maakt Strooband zelfstandig het tekenfilmgedeelte aan het begin van het
tweede deel. De Gemeenschap publiceert erover in september 1932. Deze aflevering bevat
een recensie van redacteur Ab van Oosten, een werkfoto, waarop de gebroeders Hin, Kuyle en
Strooband aan een scène uit de film werken en een fotomontage van Kees Strooband, waarin
hij een samenvattend beeld geeft van de film, die gaat over de sociale ontwikkeling van de
Katholieke Vakorganisatie vanaf 1890 tot 1930.
Van 1933 tot 1937 leiden Jan Hin en Kees Strooband filmstudio Hinfilm samen. Er wordt
kantoor gehouden op hetzelfde adres, Oudegracht 55 in Utrecht, waar van 1927 tot 1933 ook
de redactie van De Gemeenschap gehuisvest was. In hetzelfde pand bevinden zich verder,
zoals eerder gemeld, midden jaren dertig het architectenbureau van Gerrit Rietveld en het
atelier van de schilders Lambert Simon, Charles Eijck en Otto van Rees.
Kees Strooband regisseert in de jaren dertig diverse films, daarnaast schrijft hij ook
verschillende scenario’s en draaiboeken voor films van anderen.
Hij ontwerpt in die jaren voor de oorlog ook talrijke affiches en ander promotiemateriaal met
typofotografische toepassingen, voornamelijk voor het R.K.Werkliedenverbond en andere
katholieke vakbondsorganisaties. Ook aan De Gemeenschap levert Strooband verschillende
bijdragen, o.a. het ontwerp voor het omslag van het januarinummer van 1932. Het betreft een
fotomontage waarop van alles te zien is: de voorkant van een wekker zonder wijzers, een brug
(lijkt op De Hefbrug in Rotterdam), een man met een hoge hoed in zijn hand zonder hoofd,
het getal 50 en nog twee glazen objecten. Het is een enigszins raadselachtige fotomontage, die
naar het nieuwe jaar 1932 lijkt te verwijzen. Motieven als staalconstructies, klokken en
industrieel vormgegeven (in dit geval glazen) objecten zijn overigens motieven die in de
Nieuwe Fotografie vaak gebruikt worden. Het zijn allemaal symbolen die de dynamiek van de
nieuwe tijd en de technologische ontwikkeling representeren.
Incidenteel zijn er nog andere interessante voorbeelden van Nieuwe Fotografie verschenen in
De Gemeenschap. Bijvoorbeeld de fotomontage als omslag van de aflevering van april 1931
van Piet Worm en de typofoto op het omslag van juli 1932 van Ch. Le Lorrain. De letters van
De Gemeenschap dansen op een wereldbol en de schaduwen ervan vormen opnieuw het
woord De Gemeenschap.
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6.3.4 Realisme en Nieuwe Zakelijkheid
Rond 1930 vindt onder invloed van de economische crisis een omslag plaats in het culturele
leven. Het experiment maakt plaats voor traditie. “Het realisme, al dan niet magisch, krijgt nu
weer kansen, omdat het in crisistijd meer houvast pleegt te bieden dan extreme stromingen
doen”, schrijft Boyens in zijn kroniek van 1930. 461 Er ontstaan nieuwe realistische tendensen,
constateert Blotkamp in Magie en Zakelijkheid (1999), en hij gebruikt bewust een meervoud
omdat er verschillende realismes ontstaan “die in het interbellum werden aangeduid als neorealisme, neo-classicisme, nieuwe zakelijkheid, magisch realisme en surrealisme – termen
trouwens die alle in het buitenland waren gemunt hetgeen veel zegt over de internationale
oriëntatie van de Nederlandse kunst, vooral op verwante verschijnselen in Duitsland,
Frankrijk en Italië.” 462 De in de vorige paragraaf genoemde fototypografische ontwerpen van
Krull, Schuitema, Strooband en Oosterbaan kunnen onder deze realistische tendensen
ondergebracht worden, maar ook vele andere illustraties uit de jaargangen van De
Gemeenschap in de jaren dertig zoals de filmstills van Jan Hin, de reproducties van
schilderijen van Pyke Koch en Dick Ket, de tekeningen van Carel Willink, de
architectuurontwerpen van Sybold van Ravesteyn, J.J.P. Oud en Le Corbusier en de
illustraties van Charles Roelofsz. Blijft de medewerking van de meeste van deze kunstenaars
beperkt tot een of twee nummers van De Gemeenschap, de bijdragen van Charles Roelofsz
zijn veel groter in getal. Vanaf 1934 tot 1941 worden regelmatig illustraties van zijn hand
geplaatst.
Blotkamp (1999) schrijft in zijn inleiding op Magie en Zakelijkheid: “Vaak wordt de
Nederlandse kunst van die periode voorgesteld als gezapig, behoudend en provinciaals, na de
brede internationale gerichtheid die voor de Eerste Wereldoorlog had bestaan en die door De
Stijl nog was gecontinueerd. Uit de teksten zal duidelijk worden dat die internationale
oriëntatie in de jaren twintig en dertig nog steeds bestond, zij het verweven met een
herbezinning op de nationale traditie: maar dat was nu juist een internationale trend.” 463
In De Gemeenschap blijft, naast diverse uitingen van realisme, ruimte voor kunstenaars met
een expressionistisch handschrift. Sterker gezegd, deze illustraties blijven ook in de jaren
dertig de hoofdmoot vormen (zeker in de omslagen van het tijdschrift). Wel is het zo dat deze
expressionistische stijl een veel gematigder en meer lyrisch karakter krijgt, zodanig zelfs dat
sommige kunsthistorici het geen expressionisme meer noemen, maar realisme. 464 De zware
houtsneden van Cantré uit de eerste jaargangen maken bijvoorbeeld plaats voor lichtere
lijntekeningen. De belangrijkste nieuwe medewerkers die ook in de jaren dertig nog in een
expressionistische traditie staan, zijn Charles Eijck, Lambert Simon en Leo Gestel.
Charles Eijck (1897-1983), die vanaf zijn tiende levensjaar doof en nagenoeg stom is, komt
via Albert Kuyle bij De Gemeenschap terecht. 465 Eijck sluit in 1922 zijn schildersopleiding
aan de Rijksacademie in Amsterdam af en verblijft daarna tot 1932 afwisselend in Italië,
Frankrijk, Zweden en Nederland. In 1928 bezoeken Albert Kuyle en zijn vriendin Magda van
Rees, de dochter van de schilder Otto van Rees, het gezin Eijck in Clamart, een plaatsje
vlakbij Parijs. Kuyle biedt Eijck aan voor De Gemeenschap te gaan werken, een aanbod dat
deze, gezien de bittere armoe waarin hij met zijn gezin verkeert, niet afslaat. In 1932 verhuist
Eijck naar Nederland en woont de familie vlakbij Utrecht in Bosch en Duin in villa Duinhove,
eigendom van de edelsmid Leo Brom. Behalve met hem en diens broer Jan Eloy Brom is er
regelmatig contact met Albert Kuyle, Otto van Rees en andere medewerkers van De
Gemeenschap. Via contacten met de architecten die aan De Gemeenschap meewerken, krijgt
hij een aantal monumentale opdrachten. De architect Willem Maas bouwt het St.Jozefklooster met kweekschool in Zeist en hij vraagt Eijck in 1932 muurschilderingen te
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maken voor de kapel van het klooster. Dit werk wordt gezien als een doorbraak op het terrein
van de modernisering van de katholieke, kerkelijke kunst. De wijze waarop hij zijn
schilderingen op de muren van de kapel aanbrengt, vormt niet alleen een reactie op de
traditionele, neogotische stijl van de kerkschilders in de Cuijperstraditie, maar ook op de
stilering van de richting Derkinderen-Roland Holst, waarin hij in Amsterdam opgeleid was.
Eijck schildert spontaan, warmbloedig, dienstbaar aan de architectuur van de ruimte en met
een eigen spirituele schoonheid. Hij ontwikkelt daarbij een geheel eigen monumentale
vormentaal, niet statisch en lineair, maar dynamisch en expressief. Mede hierdoor wil De
Gemeenschap zich graag aan Eijck verbinden, want door zijn modern katholieke imago is hij
belangrijk voor de uitstraling van het tijdschrift.
Vanaf 1935 woont hij in Utrecht en heeft hij zijn atelier aan de Oudegracht 55, het pand waar
eerder het kantoor van De Gemeenschap gehuisvest was. Ook zijn vriend Otto van Rees heeft
daar zijn atelier, evenals Lambert Simon. Hij heeft veel contact zowel met de medewerkers
van De ‘oude’ Gemeenschap zoals Jan Engelman, Cornelis Vos en Willem Maas als met de
mannen van De Nieuwe Gemeenschap zoals Albert Kuyle, Otto van Rees, Ries Mulder en Jan
Derks. Vanaf 1938 kiest Eijck definitief voor Limburg. Het gezin gaat wonen in het huis
Ravensbosch in Schimmert. Hij blijft overigens tot het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog aan De Gemeenschap verbonden. De onderwerpen van zijn tekeningen
betreffen meestal stadsgezichten, portretten, bijbelse taferelen en figuren. 466 Eijck heeft een
spontaan handschrift, harmonisch van karakter. Zijn tekeningen (en zijn schilderijen) tonen
een levendige, anekdotische stijl en zijn duidelijk beïnvloed door de tekenachtige manier van
schilderen van de École de Paris, waarvan Maurice Utrillo en Raoul Dufy belangrijke
vertegenwoordigers zijn.
In het conflict binnen de redactie van De Gemeenschap dat in januari 1934 tot de uitgave van
De Nieuwe Gemeenschap heeft geleid, staat Charles Eijck voor een moeilijk dilemma. Kiest
hij voor de kant van Anton van Duinkerken en Jan Engelman met wie hij zich ideologisch
verwant voelt of trekt hij partij voor Albert Kuyle, met wie hij goed bevriend is en die hem in
moeilijke omstandigheden steeds geholpen heeft? Eijck keert zich niet af van Albert Kuyle als
deze zich halverwege de jaren dertig in fascistisch vaarwater begeeft. Eijck illustreert in 1934
zelfs het boek Tusschen Keulen en Parijs van Kuyle waarin deze duidelijk blijk geeft van zijn
sympathie voor Mussolini en levert ook illustraties voor De Nieuwe Gemeenschap. Ook in de
oorlog en daarna blijft hij, terwijl hij zelf weigerde lid van de Kultuurkamer te worden en
joodse onderduikers in huis had, tot het einde toe bevriend met Kuyle ondanks diens
antisemitische artikelen en zijn lidmaatschap van het Zwart Front. 467
Eijck is een van de weinige mensen die nooit partij gekozen heeft en zowel aan de ‘oude’ als
aan de ‘nieuwe’ Gemeenschap is blijven meewerken. Iets wat door beide redacties ook
geaccepteerd werd.
Lambert Simon (1909-1987) 468 verblijft eind jaren twintig ongeveer twee jaar in Parijs, van
zijn achttiende tot zijn twintigste. Het zijn jaren die beslissend blijken voor de ontwikkeling
van zijn kunstenaarschap. Hij leeft er als een bohémien, ontmoet veel kunstenaars, kijkt goed
rond en wordt, net als Charles Eijck vooral getroffen door de schilders van de École de Paris,
door wier tekenachtige schilderstijl hij beïnvloed wordt. In Parijs ontmoet hij ook Otto van
Rees en deze brengt hem in contact met de kunstenaars van De Gemeenschap.
Omstreeks 1930 vestigt Lambert Simon zich in Utrecht en verwerft hij een atelier op de
tweede verdieping in het pand Groot Craenensteyn op de Oudegracht 55, waar op de eerste
etage tot 1933 De Gemeenschap haar redactiesecretariaat heeft.
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Lambert Simon behoort na Cantré en Eijck tot de meest productieve kunstenaars van De
Gemeenschap. In de periode augustus 1931 - augustus 1941 levert hij twaalf
omslagtekeningen en ruim vijftig verschillende illustraties en vignetten.
Zowel stilistisch als inhoudelijk zijn de illustraties van Lambert Simon voor De Gemeenschap
erg verschillend. Ze variëren van gestileerde lijntekeningen tot gedetailleerd uitgewerkte
pentekeningen. De tekeningen uit het begin van de jaren dertig vertonen nog stijlkenmerken
van een gematigd expressionisme. Een voorbeeld hiervan is de omslagtekening van augustus
1931. Deze pentekening vormt zijn debuut in De Gemeenschap en de sterke stilering vertoont
onmiskenbare beïnvloeding door Jozef Cantré. Simons latere illustraties zijn realistischer en
na 1938 wordt van hem zelfs een aantal surrealistische vignetten en spotprenten afgedrukt.
De onderwerpen die het meeste voorkomen zijn (figuur)groepen, portretten, dieren en
religieuze voorstellingen. De religieuze taferelen staan vooral in de kerst- en paasnummers
van De Gemeenschap en hebben te maken met de geboorte en de kruisiging van Jezus. Dat
deze religieuze tekeningen ook verrassend modern kunnen zijn, bewijst het omslag van april
1935. In eerste instantie lijkt het door zijn sterke vervormingen op een expressionistische
verbeelding van de menselijke figuur. Maar bij nadere beschouwing, en met inachtneming
van de context van het paasnummer, blijkt het een afbeelding van een broodmannetje met een
ei en een broodhaantje met een palmtakje, gangbare symbolen bij het katholieke paasfeest.
Vanaf het begin van zijn deelname aan de katholieke jongerenbeweging staat Lambert Simon
sterk onder invloed van Albert Kuyle, wiens antidemocratische en antikapitalistische ideeën
hij deelt. 469 Ondanks de invloed van Kuyle, stapt Simon bij de splitsing in de redactie van De
Gemeenschap eind 1933 niet over naar De Nieuwe Gemeenschap. Hij blijft De Gemeenschap
trouw. Voor het julinummer van De Gemeenschap uit 1934 tekent Simon bij een kritisch
tegen Duitsland en Hitler geschreven artikel van Jan Engelman nog een antifascistische
spotprent van een man met een groot hakenkruis op de borst die zijn hoofd verliest. 470 Wat is
er toch gebeurd dat Simon ergens tussen 1935 en 1940 de overstap naar het fascisme gemaakt
heeft? Ik heb niet kunnen traceren wanneer dat precies gebeurd is en welke omstandigheden
die keuze beïnvloed hebben. Opvallend (en gezien de stellingname van De Gemeenschap zelf
ook vreemd) is dat de redactie zijn bijdragen tot de laatste afleveringen in 1941 plaatst, zelfs
nog toen hij al lid was van het Nationaal Front en van de in oktober 1940 geïnstalleerde
Culturele Kamer van die organisatie, waarvan ook de (ex)-Gemeenschap-medewerkers Albert
Kuyle, Gerard Wijdeveld, Willem Maas en Charles Nypels lid waren. 471
Leo Gestel (1881-1941) raakt in 1935 bij De Gemeenschap betrokken via Jan Engelman. Hij
heeft dan al een heel leven in de kunst achter zich en neemt een grote naam met zich mee
waarmee het tijdschrift zich graag wil profileren. 472 Nadat hij in 1904 op de Rijksacademie
van Beeldende Kunsten is afgestudeerd, vestigt hij zich op een atelierzolder in de Tweede Jan
Steenstraat 80 in Amsterdam, welke woning gedurende de zeventien jaar dat hij er zal
verblijven, een ontmoetingsplaats wordt voor allerlei jonge kunstenaars. De schilders Jan
Sluijters en Piet van der Hem, de beeldhouwers Gijs Jacobs van den Hof en John Rädecker,
de violist Dirk Gootjes, de schrijver/criticus Jan Greshoff, zij allen beklimmen veelvuldig de
54 treden naar de ‘Jan Steenzolder’, waar Leo Gestel het middelpunt vormt van een
dynamische groep artiesten.
In de jaren daarna raakt hij in de ban van het luminisme. Tussen 1909 en 1911 behoort hij
samen met Jan Sluijters en Piet Mondriaan tot de belangrijkste vertegenwoordigers van deze
stroming in Nederland. Tussen 1912 en 1914 houdt hij zich vooral bezig met
vormexperimenten, die hun hoogtepunt beleven in de beroemd geworden serie landschappen
van Mallorca uit 1914.
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Als in 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbreekt, vertrekt Gestel naar het grensgebied met
Vlaanderen en legt daar de uittocht van Belgische vluchtelingen vast in een grote serie
schetsen. Thuis in Amsterdam werkt hij deze uit in ruim honderd houtskooltekeningen,
aquarellen en pastels. Onder de vluchtelingen bevindt zich ook een groot aantal kunstenaars,
onder wie de Vlaamse schilders Gust de Smet en Frits van den Berghe. Gestel ontmoet hen in
Amsterdam en ook zij worden vaste bezoekers van de ‘Jan Steenzolder’. De Smet en Van den
Berghe ondergaan de modernistische invloed van Sluijters en Gestel. 473
Hoewel hij officieel nog in Amsterdam woont, verblijft hij vanaf 1915 grote delen van het
jaar in Bergen en voelt hij er zich zodanig thuis dat hij door de andere schilders van de
Bergense School, onder wie Arnout Colnot, Dirk Filarski, Gerrit van Blaaderen, de
gebroeders Piet en Mathieu Wiegman, Else Berg en Mommie Schwarz, als een van hen wordt
beschouwd.
In 1922 krijgt hij voor het eerst last van depressies en heeft hij last van een maagzweer,
verschijnselen die de rest van zijn leven regelmatig zullen terugkeren. Eenmaal hersteld maakt
hij reizen naar Duitsland, Oostenrijk en Italië. Midden jaren twintig verblijft hij twee jaar bij
zijn vrienden Gust de Smet en Frits van den Berghe in een plaatsje vlakbij Gent en in deze
periode ondergaat zijn werk grote invloed van het Vlaams expressionisme.
Van het meer gematigde expressionisme van de jaren twintig ontwikkelt zijn stijl zich rond
1930 naar een wat zwaardere en monumentalere variant hiervan, waarmee hij een nog grotere
zeggingskracht wil bereiken. Er is meer deformatie van de vorm; de lichaamsverhoudingen
van de vrouwenfiguren en naakten, die hij in deze periode veel schildert, zijn gedrongen, een
stijl die aansluit bij de schilderkunst van Constant Permeke en de beeldhouwkunst van John
Rädecker en Hildo Krop. In het voorjaar van 1932 en in de winter van 1933 laat hij bij
kunsthandel Buffa in Amsterdam een selectie van dit nieuwe werk zien. Op de opening van
deze laatste expositie ontmoet hij Jan Engelman en wordt het eerste contact gelegd dat ruim
een jaar later leidt tot medewerking van Leo Gestel aan De Gemeenschap. Engelman schrijft
over de tentoonstelling bij Buffa een gunstige recensie in De Tijd van 15 december 1933 en
laat zich daarmee tussen de wisselende kritieken zien als een van degenen die de nieuwe
ontwikkeling in Gestels werk positief waardeert.
Deze appreciatie is echter niet de enige reden dat Gestel vanaf januari 1935 als vaste
illustrator aan De Gemeenschap gaat meewerken. Zijn maagklachten, die met steeds grotere
regelmaat terugkeren, kluisteren hem aan huis en bed. Daardoor schildert hij weinig grote
doeken en omdat er toch geld in het laatje moet komen, is het kleinere teken- en
illustratiewerk een uitkomst. Tot zijn dood in 1941 blijft hij vele tientallen tekeningen leveren.
Onderwerpen die vaak voorkomen zijn dieren, vooral het paard. Ook de plantaardige natuur is
een geliefd thema: bloemvignetten, fruitstillevens en bomen. Verder portretten of
figuurgroepen en landschap of dorpsgezicht.
Hoewel Gestel door zijn ziekte niet meer in het brandpunt van het culturele leven stond en De
Gemeenschap daardoor niet meer kon profiteren van zijn enorme netwerk, is hij toch van
belang voor het tijdschrift omdat zijn naam en zijn werk het expressionistische imago ook in
de jaren dertig blijven bevestigen.
6.4 Verantwoording van het kwantitatief onderzoek naar de illustraties in De
Gemeenschap
Om te onderzoeken hoe de uiterlijke vormgeving in het tijdschrift werd gebruikt om de
profilering van het redactionele beleid te versterken, welke binnen- en buitenlandse
vormgevers, typografen en beeldende kunstenaars door de redactie werden ingezet om de
uiterlijke vormgeving te profileren en wat de gevolgen waren van de conflicten en de breuken
van respectievelijk eind 1930 (Kuyle – Engelman) en eind 1933 (Kuyle – Van Duinkerken)
voor de uiterlijke vormgeving van De Gemeenschap, heb ik naast kwalitatief onderzoek ook
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kwantitatief onderzoek gedaan naar de aard en de functie van de illustraties in De
Gemeenschap. Onder ‘aard’ versta ik in mijn onderzoek de soort illustratie (omslag,
tekstillustratie of vignet) en de techniek van de illustratie (tekening, grafiek, typografisch
ontwerp, foto of reproductie). Onder ‘functie’ versta ik het doel van de illustratie. Ik heb
daarbij een onderscheid gemaakt in artistieke/illustratieve functie, religieuze functie en
politiek-maatschappelijke functie. Onder uiterlijke vormgeving versta ik het samenstel van
illustratieve en typografische middelen om het uiterlijk van het tijdschrift vorm te geven. Ik
heb hierbij onderscheid gemaakt tussen omslagillustraties en tekstillustraties, omdat de
omslagen veel meer het imago van het tijdschrift bepalen dan de tekstillustraties. Ze zijn de
blikvanger van elke aflevering, ze zijn paginagroot afgedrukt en bovendien als enige
illustratie vrijwel steeds gedrukt in kleur of op gekleurd papier.
Aanvankelijk wilde ik ook onderscheid maken tussen illustraties en vignetten. Het verschil
tussen illustratie en vignet heeft vooral betrekking op formaat en functie. Door de
opmaakredactie van De Gemeenschap wordt het begrip ‘vignet’ gebruikt om een kleine
illustratie aan te duiden, bedoeld om een prozatekst af te sluiten, een gedicht te omlijsten of
om een leeg stuk van een pagina op te vullen. Het zijn meestal kleine tekeningetjes van een
los van zijn context geplaatst figuratief element, bijvoorbeeld een bloem. In de eerste
jaargangen worden hiervoor vaak abstracte, meestal geometrische versieringen gebruikt,
bijvoorbeeld de constructieve vignetjes van Sybold van Ravesteyn. Als de afbeelding wat
groter is en uit meer elementen bestaat, die in hun context getoond worden, prefereer ik het
woord ‘illustratie’ om daarmee het volwaardige karakter ervan aan te geven. In de praktijk
bleek dit onderscheid toch niet altijd helder te maken en bovendien niet erg relevant te zijn in
het kader van mijn probleemstelling. De gegevens zijn wel in de database opgeslagen, maar
niet gebruikt.
Overzicht tabel illustraties
Alle 1546 illustraties uit de zeventien jaargangen van De Gemeenschap zijn in het
databaseprogramma Access in een tabel ingevoerd. In de tabel worden acht kolommen
onderscheiden:
Kolom 1
Kolom 2
Kolom 3
Kolom 4
Kolom 5
Kolom 6

Kolom 7
Kolom 8

het nummer van de illustratie (dit is een automatisch volgnummer)
de jaargang
het maandnummer
omslag, illustratie of vignet
naam van de kunstenaar
de techniek, met een hoofdverdeling in tekening, hout- of linosnede,
typografisch ontwerp (met letters en/of zetmateriaal), foto(montage) en
reproductie. Elke techniek is weer onderverdeeld. De aard van de onderverdeling
wordt met een tweede code aangegeven: alle foto’s zijn bijvoorbeeld
onderverdeeld in architectuurfoto, fotocollage, fotomontage, fotoportret,
fotofilmstrook of filmstill.
de functie, met een onderverdeling in artistiek/illustratief, politiekmaatschappelijk en religieus.
constructief of figuratief. Constructief is met een tweede code weer
onderverdeeld in illustraties die verwijzen naar iets constructiefs (bijvoorbeeld
architectuur of meubelontwerpen), maar tegelijkertijd naar iets figuratiefs
(bijvoorbeeld een huis of een stoel) en in illustraties die opgebouwd zijn uit een
constructie van letters en/of zetmateriaal maar tegelijkertijd verwijzen naar een
concreet nummer van een jaargang. Deze laatste categorie bestaat dus alleen uit
omslagontwerpen.
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Per illustratie heb ik gemiddeld zeven gegevens ingevoerd, in totaal bevat de tabel illustraties
dus 1546 x 7 = ruim tienduizend data. Lang niet alle gegevens zijn in dit hoofdstuk verwerkt.
Ik beperk me ook hier tot wat in relatie tot mijn onderzoeksvragen relevant is.
6.5 Resultaten van het kwantitatieve onderzoek naar de illustraties in De Gemeenschap
6.5.1 Aantal afbeeldingen
In totaal zijn in de zeventien jaargangen van De Gemeenschap 1546 illustraties afgedrukt: 177
omslagen en 1369 tekstillustraties. Het aantal omslagen varieert van 9 tot 12 per jaargang en
is afhankelijk van het aantal dubbelnummers. 474 Het aantal illustraties varieert per jaargang
van 43 tot 164. Het gemiddelde aantal illustraties per jaargang per periode fluctueert als volgt:
1925-1930: 98
1931-1933: 130
1934-1941: 70
Tabel 6.1 gemiddeld aantal illustraties per jaargang
Als het aantal illustraties per jaargang bekeken wordt, dan valt het grillige verloop op.
Uitschieter daarin is de jaargang 1929 met slechts 56 illustraties terwijl 1928 en 1930
respectievelijk 118 en 134 illustraties te zien geven. De verklaring hiervan moet gezocht
worden in de economische crisis die in 1929 intreedt en de financiële problemen die daarvan
het gevolg zijn. Financieel komt alles een jaar later voorlopig op orde door de oprichting van
Stichting De Gemeenschap en de uitgifte van obligatieleningen, waardoor weer over wat geld
beschikt kan worden. De jaren 1930, 1931 en 1932 zijn voor de uiterlijke vormgeving
topjaren met respectievelijk 134, 137 en 164 illustraties.
Eind 1932 ontstaan opnieuw financiële problemen. Albert Kuyle moet als uitgever het veld
ruimen en er moet wederom een nieuwe drukker gezocht worden. Vanaf 1933 neemt het
aantal illustraties gestaag af tot 43 in de laatste, onvolledige jaargang 1941. Opvallende
typografische experimenten of illustratieve vernieuwingen komen niet meer voor.
6.5.2 Belangrijkste illustrators in kwantitatief opzicht
Als het totaal over alle jaargangen als maatstaf wordt genomen, blijkt Charles Eijck verreweg
de belangrijkste illustrator in kwantitatief opzicht:
Charles Eijck
242
Lambert Simon
135
Jozef Cantré
116
Sybold van Ravesteyn
93
Leo Gestel
75
Otto van Rees
60
Hendrik Wiegersma
59
Joep Nicolas
44
Jan Hin
33 (in één aflevering!)
Henri Jonas
27
Ad Selhorst
21
Cuno van den Steene
20
Tabel 6.2 Aantal tekstillustraties per kunstenaar in de periode 1925-1941 op een totaal aantal
illustraties van 1546

163

Als alleen naar de omslagen wordt gekeken, wordt het beeld wel iets gecorrigeerd. Het belang
van Jozef Cantré stijgt dan. Hij heeft niet alleen het grootste aantal omslagen op zijn naam
staan, het gaat bovendien regelmatig, zeker in de eerste drie jaargangen, om originele in meer
kleuren gedrukte houtsnedes.
Ook Willem Maas wordt belangrijker als alleen naar de omslagen gekeken wordt. Zijn 6
ontwerpen vormen met die van Van Ravesteyn en Rietveld het constructieve aandeel in de
covers van De Gemeenschap en ze leveren een belangrijke bijdrage aan het modernistisch
karakter van de beginjaren van het tijdschrift. Doordat Maas verder niet geïllustreerd heeft,
valt zijn naam in de andere lijstjes van illustratoren weg.
Jozef Cantré
24
Charles Eijck
21
Lambert Simon
12
Sybold van Ravesteyn
11 (waarvan 5 keer niet zeker)
Hendrik Wiegersma
10
Charles Nypels
8 (waarvan 6 keer niet zeker)
Leo Gestel
7
Willem Maas
6
Andries Oosterbaan
5 (waarvan 1 keer niet zeker)
Otto van Rees
3
Henri Jonas
3
Gerrit Rietveld
3 (waarvan 1 herhaling op een andere papierkleur afgedrukt)
Toon Ninaber van Eijben
3
Ad Selhorst
3
Paul Schuitema
2
Joep Nicolas
2
Johan van Marissing
2
Jo Voskuil
2
Charles Roelofsz
2
Frère Mes
2
Nelly Degouy
2
Tabel 6.3 Aantal omslagillustraties per kunstenaar in de periode 1925-1941 op een totaal
aantal omslagillustraties van 177
Als naar de belangrijkste illustrators per periode gekeken wordt, komt het geheel er iets
genuanceerder uit te zien.
In de eerste periode 1925-1930 zijn de volgende kunstenaars in kwantitatieve zin het meest
vertegenwoordigd:
Sybold van Ravesteyn
86
Otto van Rees
48
Jozef Cantré
36
Charles Eijck
33
Hendrik Wiegersma
28
Henri Jonas
26
Joep Nicolas
20
Tabel 6.4 Aantal tekstillustraties per kunstenaar in de periode 1925-1930 op een totaal aantal
illustraties van 591
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Met betrekking tot de bijdragen van Sybold van Ravesteyn moet wel aangetekend worden dat
het hier in 54 gevallen om kleine vignetten gaat, waarbij bovendien een aantal herhalingen zit.
Van zes omslagen voor dit tijdschrift uit de periode 1925-1929 staat vast dat Van Ravesteyn
de ontwerper is, 475 omdat zijn naam in de inhoudsopgave als zodanig vermeld staat. Van nog
eens vijf omslagen 476 uit dezelfde periode mag dit op stilistische gronden aangenomen
worden. 477 In het colofon staat evenwel geen ontwerper vermeld. Een grote tekstillustratie
heeft hij slechts één keer bijgedragen: de constructieve Christusfiguur uit het julinummer van
1925. Twintig keer gaat het om afbeeldingen van architectuur- en meubelontwerpen.
Zowel vanwege de kwantiteit als vanwege de diversiteit moet Sybold van Ravesteyn toch als
een van de belangrijkste illustrators van de eerste periode (en zeker van de eerste twee
jaargangen) gezien worden. Deze uitkomst kan verrassend genoemd worden. In de
beeldvorming over de belangrijkste illustrators van de begintijd van De Gemeenschap
scoorden Jozef Cantré en Otto van Rees veel hoger. Kapteijns 1964 laat in zijn boek alleen
de figuratief expressionisten zien en geeft geen enkel voorbeeld van de constructieve
omslagen van Van Ravesteyn, Maas of Rietveld. Scholten 1978 noemt alleen de Limburgse
kunstenaars een keer, maar behandelt de uiterlijke vormgeving verder niet en Bijvoet e.a.
1986 (een prentenboek met honderden illustraties) toont geen enkele van de constructieve
ontwerpen van Maas voor De Gemeenschap en slechts een enkel ontwerp van Van Ravesteyn.
De periode 1931-1933 geeft het volgende te zien:
Charles Eijck
124
Lambert Simon
45
Jozef Cantré
39
Jan Hin
33
Cuno van den Steene
15
Le Corbusier
14
Toon Ninaber van Eijben
9
Elsa van Hagendoren
8
Andries Oosterbaan
6
Kees Strooband
5
Tabel 6.5 Aantal tekstillustraties per kunstenaar in de periode 1931-1933 op een totaal aantal
illustraties van 391
Charles Eijck is in kwantitatief opzicht verreweg de belangrijkste illustrator van de tweede
periode met Lambert Simon en Jozef Cantré als ‘goede’ tweede en derde.
Bij de hoge score van Jan Hin moet aangetekend worden dat het hier gaat om 33 filmstills die
in één nummer (oktober 1931) afgedrukt zijn. Hetzelfde geldt voor de Zwitsers-Franse
architect Le Corbusier, een van de beroemdste vertegenwoordigers van het Nieuwe Bouwen,
van wie in maart 1932 14 architectuurontwerpen en -foto’s in één nummer geplaatst zijn.
In de derde periode 1934-1941 ziet de lijst er als volgt uit:
Lambert Simon
Charles Eijck
Leo Gestel
Jozef Cantré
Hendrik Wiegersma
Ad Selhorst
Dolf Henkes

89
83
75
41
31
21
18
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Joep Nicolas
18
Tabel 6.6 Aantal tekstillustraties per kunstenaar in de periode 1934-1941 op een totaal aantal
illustraties van 564
Naast de namen die we eerder gezien hebben, komt in deze periode de naam van Leo Gestel
nadrukkelijk naar voren als een voor De Gemeenschap belangrijk illustrator. De betekenis van
zijn bijdragen wordt nog versterkt doordat Gestel in die jaren al een grote naam in de
kunstgeschiedenis is, zoals we in de vorige paragraaf gezien hebben.
Als we deze tabellen nader bekijken, wat is er dan te zeggen over de keuzes van de diverse
kunstenaars in de conflicten in de redactie die zich respectievelijk eind 1930 en eind 1933
voordoen?
De kunstenaars die vooral door de contacten met Engelman bij De Gemeenschap betrokken
zijn geraakt (Wiegersma en de Limburgers Nicolas en Jonas ), zijn solidair met Engelman en
dragen in de tweede periode geen of nauwelijks illustraties meer bij; een aantal nieuwe
kunstenaars, vooral Utrechters die door Kuyle gevraagd zijn, komt de groep artistieke
medewerkers vanaf 1931 versterken, zoals Lambert Simon, Cuno van den Steene en Toon
Ninaber van Eijben. Daarnaast is het Kuyle die Kees Strooband en Jan Hin aantrekt, met wie
hij bevriend is doordat ze allen werken aan de ontwikkeling van de katholieke film. Als Kuyle
eind 1932 van het toneel verdwijnt als uitgever, verdwijnt in de uiterlijke vormgeving ook de
aandacht voor film en fotografie. Ook de interesse voor experimentele typografie wordt
minder terwijl Oosterbaan toch nog een jaar drukker van De Gemeenschap blijft. Dit kan als
een duidelijke aanwijzing gezien worden voor de invloed van Kuyle op de typografie.
Als Kuyle eind 1933 uit de redactie verdwijnt en Jan Engelman terugkeert, keert ook Hendrik
Wiegersma in zijn kielzog terug. Engelman herneemt zijn artikelen over beeldende kunst en
daarmee neemt het aantal reproducties weer toe, van 1% in 1933 tot 29% van alle illustraties
in 1934.
Zoals eerder gememoreerd, persoonlijke contacten spelen ook vaak een belangrijke rol bij de
keuze die mensen maken in een conflict. Kuyle neemt een aantal illustrators mee naar zijn
nieuwe tijdschrift De Nieuwe Gemeenschap: o.a. zijn schoonvader Otto van Rees en zijn
jonge vriend Harrie Sterk die in 1932 en 1933 ook een zevental illustraties aan De
Gemeenschap heeft bijgedragen. Jan Engelman zorgt voor nieuwe contacten: Charles
Roelofsz, Judy van Kessenich, Dolf Henkes en Leo Gestel. Deze illustrators bekrachtigen
opnieuw het expressionistisch karakter van de illustraties dat in de periode 1931-1933 wat op
de achtergrond was geraakt. Dit wordt nog versterkt door een aantal bekende buitenlandse
kunstenaars die door Engelman en Wiegersma tot incidentele bijdragen aan De Gemeenschap
verleid worden, zoals Ossip Zadkine, die een illustratie voor het omslag van De Gemeenschap
van november 1934 levert, en de Russische beeldhouwer Moissy Kogan. Over beide
kunstenaars schrijft Engelman artikelen, waarbij reproducties van hun werk worden
afgedrukt.
6.5.3 Verschillende technieken
De 1546 illustraties zijn als volgt over de verschillende technieken verdeeld:
Tekeningen
916
59 %
Reproducties
303
20%
Foto’s
191
12%
Typografische ontwerpen
82
5%
Grafiek
54
4%
Totaal
1546
100%
Tabel 6.7 Verdeling van de tekstillustraties over de technieken
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Verdeling van de tekstillustraties over de technieken
Typografische Grafiek
ontw erpen
4%
5%
Foto's
12%

Tekeningen
59%

Reproducties
20%

Als alleen naar de omslagen gekeken wordt, dan is de verdeling als volgt:
Tekeningen
93
53%
Typografische ontwerpen
40
23%
Reproducties
24
13%
Grafiek
11
6%
Foto’s
9
5%
Totaal
177
100%
Tabel 6.8 Verdeling van de omslagillustraties over de technieken
Verdeling van de om slagillustraties over de technieken

Typografische
ontw erpen
6%

Grafiek
5%

Foto's
13%

Tekeningen
53%

Reproducties
23%
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Tekeningen zijn in vrijwel alle gevallen in lijn geclicheerde inkttekeningen.
Reproducties zijn fotografische weergaven van schilderijen, tekeningen, grafiek, beelden en
andere vormen van beeldende kunst.
Foto’s zijn afdrukken van fotografische opnamen van de werkelijkheid (portretten,
stadsgezichten, etc.), opnamen van theater (acteurs, decors en kostuums), architectuur,
filmstills en fotomontages.
Typografische ontwerpen zijn ontwerpen die gebaseerd zijn op het drukken van letters en
ander mechanisch zetmateriaal (inclusief typofotografische ontwerpen).
Onder grafiek worden verstaan alle verschillende procédés voor het reproduceren van
afbeeldingen, waarbij de afdruk niet op fotografische wijze gemaakt wordt maar met een met
de hand bediende drukpers, bijvoorbeeld vanaf het originele houtblok of de etsplaat. In De
Gemeenschap gaat het dan in alle gevallen om vormen van hoogdruk, met name de houtsnede
en soms de linosnede. Er zijn geen illustraties in vlakdruk (bijv. een litho) of in diepdruk
(bijvoorbeeld een ets) gereproduceerd.
Als per periode naar de techniek gekeken wordt, vallen de volgende aspecten op.
Alle originele grafiek is afgedrukt in de eerste periode 1925-1930 en dan nog voornamelijk in
de eerste jaargang: 27 houtsneden en 6 lino’s. In de tweede en derde periode komt geen
originele grafiek meer voor. Minstens twee verklaringen zijn hiervoor aan te voeren. De eerste
hiervan is dat de oplage van het tijdschrift inmiddels zo hoog is geworden dat van het blok
gedrukte houtsnedes of linosnedes erg arbeidsintensief zijn geworden. Een tweede verklaring
is meer kunsthistorisch van aard. De bloei van de houtsnede ligt, ook internationaal, in het
eerste kwart van de twintigste eeuw als het expressionisme in de Europese kunst een van de
belangrijkste stromingen is. 478 De expressieve werking van de houtsnede door een strakke,
sobere lijnvoering, een evenwichtige vlakverdeling en een scherpe contrastwerking maakt de
houtsnede tot een geliefde techniek bij de expressionistische kunstenaars. Het sterke contrast
tussen zwart en wit bood de mogelijkheid om vormen en gevoelens versterkt te laten
uitkomen. De techniek was met name voor expressionistische kunstenaars heel aantrekkelijk.
Het snijden in hout dwong als het ware tot het werken met verhevigde, elementaire vormen en
dat is juist wat de expressionist nastreefde. 479 Omstreeks 1930 worden realisme en nieuwe
zakelijkheid de dominante stromingen. Op het gebied van de moderne vormgeving wordt de
fotografie dan een belangrijk medium.
Voor de typografische ontwerpen geldt dat ze vooral in de eerste twee jaargangen gedrukt
zijn, voornamelijk naar ontwerp van Sybold van Ravesteyn (vijf omslagen, een tekstillustratie
en 42 vignetten), een enkele keer door Willem Maas (vijf omslagen) en Gerrit Rietveld (twee
omslagen). In 1930 is er een kleine opleving met covers in typografisch ontwerp van Andries
Oosterbaan (2), Paul Schuitema (2) en W. Heynen (1).
In de tweede periode komen nog maar acht typografische omslagontwerpen voor van de hand
van Oosterbaan (4), Otto Freundlich (2) en Johan van Marissing (2).
In de derde, veel langere periode daalt het aantal naar zes typografische omslagen,
waarschijnlijk van de hand van Nypels.
Het typografisch ontwerp speelt kwantitatief gezien niet zo’n belangrijke rol in De
Gemeenschap; het vormt slechts een aandeel van 5,3% in het totaal van de illustraties. Voor
het imago van het tijdschrift is het typografisch ontwerp echter wel van belang. Hiervoor zijn
twee redenen aan te geven. Als alleen naar de omslagen gekeken wordt, is het aandeel veel
groter. Maar liefst 40 van de 177 omslagen zijn gedrukt naar een typografisch ontwerp (23%).
Als alleen de eerste twee jaargangen in ogenschouw worden genomen, zijn het er 10 van de
20, dat is zelfs 50%. Een tweede argument is dat het niet de minste kunstenaars zijn die hun
naam aan deze typografische ontwerpen verbonden hebben. De architecten Sybold van
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Ravesteyn, Willem Maas en Gerrit Rietveld en de grafisch ontwerpers Charles Nypels en Paul
Schuitema behoren in het interbellum tot de belangrijkste vertegenwoordigers van hun
beroepsgroep. 480
De tekeningen nemen kwantitatief de belangrijkste plaats in. Per periode is er wel een
verschillend beeld. In de eerste jaargang staan nauwelijks tekeningen (3,5%), vanaf de tweede
jaargang stijgt het percentage van respectievelijk 18%, 19%, 43% naar 58% in de vijfde
jaargang. In de tweede periode zet de stijging door met 52%, 75% en 94% in respectievelijk
1931,1932 en 1933. In de derde periode blijft het percentage onveranderd hoog en is de
tekening verreweg de belangrijkste illustratietechniek in De Gemeenschap. De belangrijkste
verklaring hiervoor is dat het typografisch ontwerp en de hout- en linosnede die in de eerste
jaargangen een belangrijk deel van de illustraties uitmaken, langzaam verdwijnen, enerzijds
omdat ze uit de mode raken (expressionisme maakt plaats voor realisme), anderzijds omdat de
reproductiemethode van de hoogdruk te arbeidsintensief is in relatie tot de oplage die steeds
hoger wordt. Bovendien verbetert de techniek van het cliché (waarmee de tekening en de foto
afgedrukt wordt) en wordt deze reproductiemethode zeker bij een grote oplage relatief steeds
goedkoper.
De fotografie komt in de eerste jaargang nog niet voor en verschijnt pas in 1926 met de
afdrukken van Germaine Krull. De Gemeenschap is daarmee een van de eerste culturele
tijdschriften in Nederland die foto’s als autonoom kunstwerk afdrukt. 481 Het aandeel
fotografie stijgt vanaf 1927 erg snel. In de periode 1927-1932 maken foto’s gemiddeld 20%
van het aantal illustraties uit, in 1930 en 1931 vormen de foto’s zelfs ruim een kwart van het
totale aantal illustraties. Er ligt een duidelijke breuk tussen 1932 en 1933, want in dat laatste
jaar wordt geen enkele foto meer geplaatst, in de jaren daarna slechts een enkele. Het feit dat
Albert Kuyle dan als uitgever van het toneel verdwenen is, moet als belangrijkste verklaring
gezien worden. Hij was in feite tot november 1932 de eerst verantwoordelijke voor de
uiterlijke vormgeving van het tijdschrift en hij was een duidelijke promotor van de fotografie
(en de film). 482
De reproducties ten slotte laten, als men het per periode bekijkt, een verrassend beeld zien met
grote verschillen.
Periodes

Percentage reproducties van
totaal van illustraties
1925-1930
30%
1931-1933
7%
1934-1941
13%
Tabel 6.9 Gemiddeld aantal reproducties per periode
De verklaring hiervoor ligt in het feit dat Jan Engelman eind 1930 uit de redactie verdwijnt en
daarmee het aandeel teksten over beeldende kunst aanzienlijk afneemt, zelfs tot nul wordt
gereduceerd (zie paragraaf 3.3.4 onder het kopje ‘beeldende kunst’). Bij deze artikelen
worden veel reproducties geplaatst van schilderijen en beelden. Als Jan Engelman in 1934
terugkeert in de redactie neemt het aantal bijdragen over beeldende kunst weer toe. De
reproducties laten eenzelfde verloop zien, maar in de derde periode halen zij lang niet meer
het aantal van de eerste periode (zie tabel 6.9).
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Aard van de illustraties in relatie tot de conflicten in de redactie
Naar de aard van de illustraties mocht verwacht worden dat met het vertrek van Engelman
eind 1930 als grote voorvechter van het expressionisme in de kunst illustrators als Cantré,
Nicolas, Jonas, en Wiegersma, die zich met het expressionisme verwant voelden, zouden
verdwijnen of andersoortig werk zouden maken. Bovendien mocht verwacht worden dat het
aantal foto’s en typografische ontwerpen, met Kuyle als groot liefhebber en promotor van de
nieuwe typofotografie, fors zou toenemen. Dit is inderdaad het geval. Jonas en Wiegersma
verdwijnen helemaal van het toneel van De Gemeenschap, Nicolas vrijwel en de aard van het
werk van Cantré verandert behoorlijk doordat hij steeds meer lichtere lijntekeningen bij gaat
dragen in plaats van de zwaardere aan het expressionisme verwante houtsnedes.
Meer aandacht voor de nieuwe typofotografie heeft zeker met de breuk Engelman-Kuyle te
maken, maar het is natuurlijk altijd de vraag hoe het verschuiven van de aandacht voor kunst
zich ontwikkeld zou hebben als Engelman gebleven zou zijn, want het expressionisme had
zijn bloeitijd gehad en het realisme in de kunst was in opkomst. Wat dat betreft is het dus
interessant om te zien wat er gebeurt als Kuyle eind 1932 verdwijnt als uitgever en Vos zijn
plaats inneemt. Het aandeel fotografie neemt dan inderdaad fors af en gaat zelfs naar nul. Als
Kuyle eind 1933 helemaal van het toneel verdwijnt en Engelman terugkeert, wordt er weer
meer aandacht aan het expressionisme besteed, met teksten Van Engelman over
expressionistische beeldende kunstenaars als Kogan, Kruyder, Van Dongen en Munch maar
ook in de uiterlijke vormgeving, o.a. in de expressionistische illustraties van Leo Gestel, die
door Engelman binnengehaald wordt. Twee keer, zowel eind 1930 als eind 1933, is er een
breuk in de aard van de illustraties, wat bevestigt dat het conflict tussen Engelman en Kuyle
flinke consequenties heeft gehad voor de uiterlijke vormgeving van tijdschrift De
Gemeenschap.
6.5.4 Constructief of figuratief
Onder een constructieve illustratie versta ik een illustratie die opgebouwd is uit constructieve
(geometrische) elementen zoals de lijn, de rechthoek, de cirkel en het vierkant. Met name in
de eerste jaargangen komen deze illustraties veel voor en wel in drie verschijningsvormen.
Ten eerste zijn ze afgedrukt als vignet in de meest pure constructieve vorm, d.w.z. dat ze naar
geen enkele werkelijkheid verwijzen. Ze zijn allemaal ontworpen door Sybold van Ravesteyn.
Deze vignetjes worden in totaal 55 keer afgedrukt, vooral in de eerste twee jaargangen (49
keer).
De tweede verschijningsvorm is als typografisch ontwerp: de geometrische figuren zijn dan
verwerkt in een omslagontwerp en zijn gecombineerd met letters en getallen ofwel er is alleen
maar een typografisch ontwerp zonder figuratief element. Dit komt veel voor in de
omslagontwerpen van de architecten Van Ravesteyn, Maas en Rietveld, maar ook bij de
ontwerpers Oosterbaan, Schuitema en Nypels. Dit soort ontwerpen komt 42 keer voor.
De derde verschijningsvorm is als autonoom kunstwerk (tekening, schilderij, beeld, foto) en
als architectuurontwerp of -foto, waarbij de afbeelding opgebouwd is uit constructieve
elementen maar er tegelijkertijd een verwijzing is naar de werkelijkheid (een brug, een huis of
een figuur). Eigenlijk zijn deze illustraties dus half constructief (naar de uiterlijke vorm) en
half figuratief (in de verwijzing naar de werkelijkheid).
Deze derde vorm komt in totaal 68 keer voor.
Als je alle drie de verschijningsvormen onder constructieve illustratie laat vallen, dan komen
ze samen 165 keer voor, dat is 10,7% van het totaal. Per periode zijn er flinke verschillen.
Het percentage constructieve illustraties ten opzichte van het aantal figuratieve illustraties is
per periode als volgt:
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Periodes
Constructief
Figuratief
1925-1930
21%
79%
1931-1933
5%
95%
1934-1941
1,5%
98,5%
Tabel 6.10 Percentage constructieve en figuratieve illustraties per periode
In deze opstelling lijkt de breuk te vallen in 1930. Dat is niet zo als naar de afzonderlijke
jaargangen wordt gekeken:
Jaargang
Constructieve illustraties
1925
47%
1926
33%
1927
12%
1928
14%
1929
14%
1930
5%
Tabel 6.11 Percentage constructieve illustraties per jaargang
De breuk valt na 1926 en na 1929. Vanaf 1930 blijft het percentage tot 1934 tussen de 3% en
de 8%, daarna zakt het terug naar 0-3% en is vrijwel elke illustratie figuratief.
De aandacht voor constructieve omslagontwerpen en illustraties was ook in eigen kring niet
geheel onomstreden. Iemand als Gerard Bruning weigerde om die reden zelfs het
redacteurschap van De Gemeenschap zoals we gezien hebben in hoofdstuk 4.3.1 Jan
Engelman schreef er later over: “Onlangs vroeg Knuvelder zich […] af wat Gerard Bruning
toch met ‘constructivisme’ bedoelde, want alleen daarvoor had hij in 1925 het hem
aangeboden deelnemen in de redactie van De Gemeenschap afgewezen. Hij vond dat
constructivisme koud en goddeloos, maar had er niet meer van gezien dan het interieur van ir.
Van Ravesteijn. Voor de redactie van ‘De Gemeenschap’ was het constructivisme alleen een
verzamelnaam voor hetgeen functioneel was, voor de nieuwe, zakelijke Stijl-architectuur,
waar men niet aan voorbij wenste te gaan, en aanverwante kunstrichtingen.” 483
Ook Marsman was niet erg geporteerd voor het constructivisme, zo blijkt uit zijn brief aan
Engelman van 5 november 1925: “Ik weet niet, of de constructivisme-afkeer van Bruning niet
juist is, van katholiek standpunt (overigens weet jij dat 100x beter dan ik); niet alleen is
misschien op dit moment, nu er geen katholieke gemeenschap bestaat, alle artisticiteit voor
katholieken gevaarlijk en verwerpelijk […], maar het constructivisme (utilitair, rationalistisch,
amerikaansch, laat-europeesch: een nette doodskist -) dubbelafkeurenswaardig.” 484
Het is heel goed mogelijk dat het afnemen van constructieve omslagen vanaf de derde
jaargang een gevolg is van de interne kritiek die er op deze illustraties was. De Gemeenschap
had zich vanaf de eerste jaargang met de avantgardistische omslagen van Maas, Van
Ravesteyn en Rietveld behoorlijk geprofileerd ten opzichte van haar directe concurrenten
Roeping en De Vrije Bladen, maar de noodzaak om dat te blijven doen was wellicht minder
aanwezig nu het blad zich min of meer gevestigd had. 485
Voor het afnemen van het aantal constructieve ontwerpen kan ook een kunsthistorische
verklaring gegeven worden. De bloeitijd van het constructivisme loopt eind jaren twintig
immers ten einde. Van het tijdschrift De Stijl verschijnt begin 1927 de laatste reguliere
aflevering en een jaar later houdt het blad definitief op te bestaan. Als Theo van Doesburg in
1931 overlijdt, valt ook de Stijl-beweging als groep uit elkaar. 486

171

6.5.5 Het religieuze en levensbeschouwelijke aspect van de illustraties
Als naar de functie van de illustraties gekeken wordt, dan valt het volgende op. In totaal
hebben 402 van de 1546 illustraties (26%) een religieus karakter.
Het aandeel religie/levensbeschouwing in de illustraties binnen het totaal van alle illustraties
ziet er per periode als volgt uit:
Periode
Religieuze illustraties
1925-1930
25%
1931-1933
29%
1934-1941
25%
Tabel 6.12 Percentage religieuze illustraties per periode
Onder een religieuze illustratie versta ik in dit onderzoek een illustratie die door vorm of
inhoud een verwijzing heeft naar God of godsdienst. Meer symbolische illustraties (zoals
bijvoorbeeld een opgaande zon of een blikseminslag) heb ik niet meegeteld om
interpretatieproblemen te vermijden.
Het eerste dat opvalt, is dat het aandeel religie in de illustraties over alle periodes een zeer
stabiel beeld geeft. 487 Als per jaargang gekeken wordt, is het opvallend dat 1928 en 1929 er
als enige jaargangen uitvallen met ieder 12%. Het verschil valt des te meer op omdat de
andere jaargangen uit die eerste periode steeds rond de 30% laten zien. Het kwantitatieve
onderzoek naar de teksten werpt hier geen ander licht op. Ook daar een vrij stabiel beeld met
als uitzondering juist 1927, een jaargang zonder specifiek religieuze teksten terwijl de
jaargangen 1925-1926 en 1928-1929 gemiddeld steeds tussen de 10% en 15% scoren. Een
mogelijke verklaring kan zijn dat dit te maken heeft met de wijziging van het redactionele
beleid en het laten vallen van de ondertitel ‘Maandschrift voor katholieke reconstructie’.
Taferelen die veel zijn getekend, zijn kersttaferelen: Jozef, Maria en Jezus, de stal, engelen,
herders, koningen, zowel afzonderlijk als in (deel)groepen. Het overgrote deel van de
religieuze illustraties staat in de Kerstnummers. Meestal zijn dit extra dikke dubbelnummers
met meer illustraties dan in de andere afleveringen.
Het thema ‘Christus aan het kruis’ (vaak afgebeeld in de Paasnummers) komt ook regelmatig
terug.
Een ander veel voorkomend thema in de religieuze illustraties vormen de heiligen. Er worden
tientallen heiligen afgebeeld in de loop van de zeventien jaargangen, maar er is duidelijk
voorkeur voor sommigen van hen. Met name St. Benedictus Labre en St. Christoffel mogen
zich in een warme belangstelling verheugen. 488 De jong-katholieke kunstenaars laten zich
graag inspireren door deze heiligen, omdat zij hiermee de mogelijkheid scheppen om iets van
het heroïsche van de heilige op de maker of op de beschouwer te laten afstralen. Op deze
manier brengt het kunstwerk de kijker iets dichter bij God en beantwoordt het aan de functie
van religieuze kunst zoals Maritain die geformuleerd heeft.
Opgemerkt moet worden dat het overgrote deel van de illustraties algemeen religieus van
karakter is en slechts zelden echt gemaakt is bij een bepaalde tekst. 489 De meeste illustraties
zijn niet dienstbaar aan de tekst, maar worden als autonome kunst gepresenteerd. Zij dragen
ook op zichzelf de katholieke boodschap uit. Het begrip “dienstbare schoonheid” moet met
betrekking tot de illustraties dus opgevat worden als dienstbaar aan de katholieke boodschap
en niet zozeer dienstbaar aan de tekst.
Ook als alleen naar de omslagen wordt gekeken, wordt het beeld dat de tekstillustraties
opleveren, bevestigd. Van de 177 omslagen hebben er 49 een religieus karakter. Dat is 27,6 %
en dat wijkt dus nauwelijks af van het percentage van de tekstillustraties. Opvallend is dat van
de omslagen van de vierde en de vijfde jaargang (1928 en 1929) geen enkel omslag een
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religieus karakter heeft, zelfs niet de kerstnummers. Ook de religieuze tekstillustraties zijn in
die beide jaargangen afwijkend laag. Zoals gezegd, het onderzoek naar de teksten bevestigt dit
beeld niet. Het aantal religieuze teksten is, behalve in 1927, niet fundamenteel anders dan in
de omliggende jaargangen.
Opvallend hoog is het aantal religieuze omslagen in het oorlogsjaar 1940, nl. 7 van de 12, de
enige jaargang waarin het percentage boven de 50% komt. Bij de teksten zien we eenzelfde
patroon. Vanaf 1938 is er een duidelijke stijging van het aantal religieuze teksten. De opkomst
van het fascisme en het nationaal-socialisme en de daarmee gepaard gaande dreiging van een
nieuwe oorlog vormen daarvoor een waarschijnlijke verklaring.
6.5.6 Het politieke en maatschappelijke aspect van de illustraties
Dit aspect is niet in een tabel weer te geven. De reden is dat er nauwelijks illustraties met een
dergelijk aspect voorkomen. Van alle 1546 illustraties heb ik er slechts 10 kunnen
karakteriseren als politiek-maatschappelijk. Ze zijn gelijkmatig verdeeld over de drie
periodes. Ze zijn drie keer van de hand van Erich Wichman en drie keer van Lambert Simon,
waarbij de antifascistische spotprent uit het julinummer van 1934 het opvallendst is. De
andere zijn een overdruk van George van Raemsdonck uit De Groene, een van Constant
Nieuwenhuys en twee keer anoniem.
Omdat het aantal politiek-maatschappelijke teksten in De Gemeenschap ongeveer even groot
is als het aantal religieuze teksten 490 is het opvallend dat er zo weinig soortgelijke illustraties
bij geplaatst zijn. De enige verklaring die ik hiervoor heb is dat De Gemeenschap nooit
politieke tekenaars tot zijn vaste medewerkers mocht rekenen. Gezien de ethisch-religieuze
achtergrond van het tijdschrift ligt dat ook niet in de lijn der verwachtingen. De politieke of
satirische prent is een genre dat ook in het interbellum als een aparte discipline gold met
bekende tekenaars als George van Raemsdonck, Jordaan en Sluijters (allen voor De Groene
Amsterdammer) en Albert Hahn (voor De Notenkraker en Het Volk). Zij waren meestal
verbonden aan politieke weekbladen. De Gemeenschap was een breed cultureel en politiekmaatschappelijk blad en was bovendien door het feit dat het een maandblad was, veel minder
gericht op de actualiteit. De politiek-maatschappelijke teksten hebben meestal het karakter
van een essay, dat zich niet zo leent voor een spotprent.
Functie van de illustraties in relatie tot de conflicten in de redactie
Het conflict tussen Engelman en Kuyle in 1930 en later tussen Kuyle en Van Duinkerken in
1933 ging vooral over de functie van kunst en literatuur. Engelman legde het meest accent op
de artistieke vrijheid en literaire esthetiek (de esthetische functie), Kuyle op het sociale
engagement vanuit een katholieke levensvisie (de ethische functie). Als Engelman verdwijnt,
zou op basis van het bovenstaande verwacht kunnen worden dat er meer religieuze en
politiek-maatschappelijke illustraties zouden komen. Dit is niet of nauwelijks het geval. Het
aantal religieuze illustraties neemt licht toe, maar er is zeker geen sprake van een breuk. Het
aantal politiek-maatschappelijke illustraties blijft onveranderd verwaarloosbaar.
In het conflict tussen Kuyle en Van Duinkerken eind 1933 gaat het opnieuw om de functie
van kunst en literatuur. Kuyle staat voor de katholiek volkse waarden en wil deze in De
Gemeenschap vertalen in een krachtige politieke en sociaal-economische stellingname, terwijl
Van Duinkerken, veel gematigder en intellectueler, de functie van literatuur meer ziet in het
debat en de polemiek, als een oproep tot bezinning en bewustwording en veel minder tot
politieke en sociale actie, zoals bij Kuyle. Ook dit verschil in kunst- en literatuuropvatting
zien we niet terug in de illustraties van de tweede en de derde periode. Het verschil wordt veel
meer bepaald door de artistieke voorkeuren van de protagonisten. Het aantal religieuze en
politiek-maatschappelijke illustraties laat ook na 1933 geen grote verschillen zien.
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6.6 Buitenlandse oriëntatie
6.6.1 Inleiding
Niet alleen buitenlandse schrijvers hebben veel bijgedragen aan De Gemeenschap, hetzelfde
geldt voor buitenlandse kunstenaars, zelfs in nog grotere mate. Een overzicht:
Periodes
Frans
Duits
Vlaams
1925-1930 36
7
61
1931-1933 19
2
40
1934-1941 5
2
54
1925-1941 60
11
150
Tabel 6.13 Illustraties van buitenlandse kunstenaars

Spaans
0
0
3
3

Diversen
7
2
5
14

Totaal
111
63
69
243

Totaal
19%
16%
12%
16%

6.6.2 Periode 1925-1930
In de periode 1925-1930 is maar liefst 19% van de illustraties van een buitenlandse
kunstenaar. Net als bij de teksten is er een duidelijke oriëntatie op Vlaanderen en Frankrijk.
Jozef Cantré is de kunstenaar die verreweg voor het grootste deel van de Vlaamse productie
zorgt (36 illustraties). Andere Vlamingen die artistieke bijdragen leveren, zijn Elsa van
Hagendoren (5 keer), Valentijn van Uytvanck (4), Gustave van de Woestijne (4), Jozefs broer
Jan Frans Cantré (2), Prosper de Troyer (1) en Edgar Tijtgat (1). Van de decorontwerper René
Moulaert (die getrouwd was met Jeanne Nys, de zus van Susanne Nys, die de vrouw was van
Joep Nicolas) zijn acht ontwerpen opgenomen in drie afleveringen van De Gemeenschap uit
1927. Het betreft foto’s van zijn decor- en kostuumontwerpen voor de opvoering van het
toneelstuk Genesius van Henri Ghéon in een regie van Eduard Verkade.
De Vlaamse contacten verliepen in de jaren twintig meestal via Jozef Cantré of Eugène de
Bock, voor wiens uitgeverij De Sikkel verschillende van de genoemde kunstenaars werkten.
Jozef Cantré was, zoals we in paragraaf 6.3.1 gezien hebben, in 1918 vanuit Gent naar
Nederland gevlucht omdat hij tot een zware gevangenisstraf veroordeeld was vanwege
samenwerking met de Duitse bezetter, in de verwachting dat deze de Vlamingen zou helpen in
hun strijd tegen de Waalse overheersing. Het is waarschijnlijk Eugène de Bock geweest,
directeur van De Sikkel, waarvoor Jozef Cantré (maar ook zijn broer Jan Frans en ook Elsa
van Hagendoren) al langer als illustrator werkte, die Cantré met De Gemeenschap in contact
gebracht heeft.
Net als in hoofdstuk 4.5.1 speelt hier weer de kwestie of de in Nederland wonende en
werkende Vlaamse kunstenaars Jozef Cantré en Valentijn van Uytvanck ingedeeld mogen
worden bij de buitenlandse kunstenaars of toch als Nederlanders beschouwd moeten worden.
Zij behoren beiden zowel tot het noordelijke als tot het zuidelijke artistieke veld. Cantré geeft
zowel uit bij De Gemeenschap en De Wereldbibliotheek als bij de Vlaamse uitgeverij De
Sikkel. Hij werkt zowel mee aan Vlaamse als aan Nederlandse tijdschriften. De schilder,
tekenaar en graficus Valentijn van Uytvanck vluchtte bij het uitbreken van de Eerste
Wereldoorlog, net als Gustave de Smet en Frits van den Berghe, naar Amsterdam. Van 1914
tot ongeveer 1930 verblijft hij in Nederland, maar ook hij blijft deel uitmaken van het
Vlaamse artistieke circuit. Naast illustraties verzorgt hij twee omslagen voor De
Gemeenschap: maart/april 1928 en mei 1929. Het is vrijwel zeker Albert Helman die de
bemiddelaar is tussen Van Uytvanck en De Gemeenschap. Helman heeft als muziekrecensent
namelijk regelmatig contact met Van Uytvancks vrouw, de pianiste Lidy Doorman. Van
Uytvanck heeft veel Nederlandse en Vlaamse schrijvers en kunstenaars, onder wie veel
Gemeenschap-coryfeeën, geportretteerd, o.a. Engelman, Marsman, Helman, Slauerhoff, Du
Perron, Gijsen, Walschap, Elsschot, Nijhoff en Vestdijk. 491
Van Hagendoren, Van de Woestijne, Jan Frans Cantré, De Troyer en Tijtgat behoren geheel
tot het Vlaamse literaire veld. Naar de maatstaven die Van Rees en Dorleijn 2006 492
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aanleggen, rechtvaardigt het bovenstaande dat zij allen, inclusief Cantré en Van Uytvanck bij
de buitenlandse kunstenaars ingedeeld worden.
De Franse bijdragen komen voor een deel van dezelfde artiesten die ook al voor teksten
hadden gezorgd: de modernistische dubbeltalenten Jean Cocteau en Max Jacob leveren ieder
drie tekeningen. Cocteau tekent twee portretten van zijn vrienden, de jong gestorven schrijver
Raymond Radiguet en de acteur Jean Desbordes. Het portret van Radiguet is niet zomaar een
toevallige illustratie. Engelman had voor De Vrije Bladen een beschouwing geschreven over
Radiguet, die hij beschouwde als een typisch voorbeeld van een auteur die strijdbaar omging
met zijn religiositeit. De verwantschap die de Nederlandse jong-katholieken met hem voelden,
was niet toevallig. Radiguet was de protégé en minnaar van Cocteau en stond via hem in
contact met Jacques Maritain. 493
Andere illustrators zijn de Franse schilder Jean Hugo (7), de Russische kunstenares Angelina
Beloff (5), de Zwitser Albert Kohler (5), de Chileen Manuel Ortiz de Zarate (3), de Japanse
schilder Leonard Tsuguharu Foujita (3), Ossip Zadkine (2) en nog enkele andere kunstenaars,
onder wie Marie Vassilieff en Marc Chagall, met één illustratie. Al deze kunstenaars, die van
geboorte vrijwel geen van allen Frans zijn, hebben met elkaar gemeen dat ze in de jaren
twintig (regelmatig) in Parijs woonden en werkten en goede contacten hadden met Otto van
Rees. 494
Het netwerk van Otto van Rees was een belangrijke leverancier van illustraties voor De
Gemeenschap. Van Rees werkte, zoals we paragraaf 6.3.1 gezien hebben, al vanaf 1904 in het
Bateau Lavoir in Parijs en leerde daar veel kunstenaars op en rond Montmartre kennen en
raakte met verschillende van hen bevriend, onder wie Jean Cocteau, Blaise Cendrars en Max
Jacob. Hij komt in contact met Marie Vassilieff, die directrice is van de Russische Academie
waar veel in Parijs werkende Russische kunstenaars en andere artiesten elkaar ontmoeten.
Onder hen bevindt zich ook Ossip Zadkine, 495 die samen met Manuel Ortiz de Zarate 496 in het
ateliercomplex La Ruche woont. Met beiden is Van Rees zijn hele leven goed bevriend. Ortiz
de Zarate levert drie tekeningen voor het januarinummer van 1928. Van Zadkine worden twee
illustraties geplaatst in het novembernummer van 1934, waaronder een tekening voor het
omslag. Deze zijn overigens niet via Van Rees maar via Engelman en Wiegersma, die beiden
ook met Zadkine bevriend waren, in De Gemeenschap terecht gekomen. Van Zadkine worden
ook vier reproducties van beelden afgedrukt en van Ortiz de Zarate een reproductie van een
schilderij.
De Zwitser Albert Kohler 497 leert Van Rees in Ascona kennen, waar zij vanaf 1924 beiden
deel uitmaken van de kunstenaarsgroep Der Groβe Bär. Ze blijven tot het eind van Kohlers
leven goed bevriend met elkaar. Via Van Rees levert Kohler in de periode 1926-1928 vijf
illustraties voor De Gemeenschap, waaronder een tekening voor het omslag van het juliaugustusnummer van 1926.
In de periode 1907- 1914 is de familie Van Rees ’s zomers vaak in Fleury en ’s winters in
Parijs. Eind 1912 huurt Van Rees een atelier in Montparnasse. Hier leert hij de Japanse
schilder Tsuguharu Foujita goed kennen. Hij houdt gedurende de jaren twintig steeds contact
met hem. Van Foujita worden in het oktober-novembernummer van 1927 drie illustraties
afgedrukt.
Kohler, Ortiz de Zarate, Foujita, Cingria, 498 het zijn allemaal vrienden die Van Rees in de
jaren twintig gemakkelijk kan vragen om een bijdrage voor De Gemeenschap. Het is vooral
Albert Kuyle die hem stimuleert om dat te doen. Kuyle heeft vanaf 1925 een relatie met Van
Rees’ dochter Magda; in 1929 trouwen zij in Ascona; de familieband maakt het voor Kuyle
extra gemakkelijk om als trait d’únion te fungeren tussen de artistieke vrienden van Otto van
Rees en De Gemeenschap. Kuyle zoekt zijn schoonouders samen met zijn vrouw regelmatig
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op in Parijs, Ascona of Fleury en daar ontmoeten zij de verschillende kunstenaarsvrienden
zelf ook. Tussen het netwerk van Van Rees en dat van Pieter van der Meer de Walcheren
bestaat een gedeeltelijke overlap. Bijvoorbeeld Cocteau en Jacob behoorden tot beide
groepen. 499 Van Rees en Van der Meer kenden elkaar al uit hun beider Parijse tijd vóór de
Eerste Wereldoorlog en waren goed bevriend met elkaar. 500
De Duitse productie tussen 1925-1930 komt op naam van één vrouw: het gaat om zeven
foto’s van Germaine Krull. In Berlijn heeft zij, zoals we in hoofdstuk 6.3.2 gezien hebben, in
1922 Hendrik Marsman en Joris Ivens leren kennen. Met de eerste sluit ze een langdurige
vriendschap en met de tweede krijgt ze een liefdesrelatie. In 1925 vestigt ze zich met Ivens in
Amsterdam. In de periode 1926-1928 drukt De Gemeenschap een zevental van haar foto’s af.
Het contact loopt via Jan Engelman die in die jaren net als Krull eveneens goed bevriend is
met Hendrik Marsman.
In de categorie ‘diversen’ bevinden zich o.a. vier illustraties van de Javaanse kunstenaars
Cajus Rahid en R.M. Poerwodiwirjo. De laatste tekent ook het omslag van het speciale
juli/augustusnummer van De Gemeenschap uit 1927 dat helemaal gewijd is aan de christelijkinheemse kunst op Java. Het contact verliep vrijwel zeker via Willem Maas die als architect
nauw betrokken was bij bouwopdrachten in Nederlands-Indië.
6.6.3 Periode 1931-1933
In de tweede periode wordt het Vlaamse aandeel bijna helemaal verzorgd door Jozef Cantré
(39 illustraties), die dan weer in Gent woont. In 1930 heeft hij amnestie gekregen van de
Belgische regering en is hij onmiddellijk naar Vlaanderen teruggekeerd.
De Franse productie komt voor het grootste deel van Le Corbusier, van wie in het
maartnummer van 1932 bij een artikel over zijn werk door Sybold van Ravesteyn veertien
schetsen en architectuurontwerpen zijn afgedrukt. Verder zijn er eenmalige illustraties van
o.a. Picasso, Chagall en Zadkine.
De beide Duitse illustraties zijn van de hand van Otto Freundlich, die bevriend is met Otto
van Rees en ook via hem aan De Gemeenschap bijdraagt. 501 Zij maken rond 1930 samen deel
uit van de Parijse groep Cercle et Carré, die voor een kortstondige opleving zorgt van een
kubistische wijze van vormgeven in de kunst.
De twee illustraties in de categorie ‘diversen’ zijn van Jaime Colson, een schilder uit de
Dominicaanse Republiek, die in de jaren dertig regelmatig in Nederland verblijft. 502
6.6.4 Periode 1934-1941
In de derde periode is het opnieuw Cantré die het grootste aandeel heeft in de Vlaamse
productie (41 illustraties). Andere Vlaamse tekeningen komen o.a. van Paul Joostens (3) en
Alice Frey (2) die rond 1920 respectievelijk betrokken waren bij de oprichting van Ruimte en
de Antwerpse modernistische periodieken Lumière en Ça ira. Ook Edgard Tijtgat levert
opnieuw een tekening. Nelly Degouy en Albert van Dyck, die beiden als illustrator ook aan
uitgaven van De Sikkel meewerken, verzorgen ieder twee tekeningen, waarvan die van
Degouy beide als omslag gebruikt worden.
Het is niet alleen Cantré die contacten met kunstenaars legt. Marnix Gijsen zorgt ervoor dat er
in het zogenaamde Vlaamsch nummer van november 1937 illustraties staan van Tijtgat, Frey
en Van Dyck, zo blijkt uit zijn brief aan de samensteller van het Vlaamsch nummer Jan
Vercammen. 503
De Franse illustraties zijn van Ossip Zadkine (2) en van Moissy Kogan (3), twee Russische
kunstenaars, beiden wonend en werkend in Parijs. Ze waren goed bevriend met Hendrik
Wiegersma en Jan Engelman, zoals ik reeds in paragraaf 6.3.1 beschreven heb. Toen Van
Rees tijdelijk (1923-1927) in Deurne woonde, waar veel Franse artiesten op bezoek kwamen
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en bleven logeren, leerde Wiegersma, die de huisarts van Van Rees was, bij hem Zadkine en
Kogan kennen en met hen bleef hij levenslang bevriend. Hij kocht werk van hen aan en hij
steunde hen als ze het financieel moeilijk hadden. Jan Engelman promootte hun werk met
artikelen in De Gemeenschap, De Nieuwe Eeuw en andere tijdschriften.
De Spaanse illustraties zijn van Honorio Garcia Condoy die in 1939 tekeningen maakt voor
de omslagen van De Gemeenschap van juli/augustus en september, waarin hij vorm geeft aan
de wanhoop van de slachtoffers van de Spaanse Burgeroorlog.
De Duitse illustraties en de groep ‘diversen’ bestaan in deze periode uit reproducties van o.a.
Matthias Grünewald, Hans Memling, Michelangelo, Rubens en Edvard Munch, wiens litho
‘De Schreeuw’ het omslag siert van het juli/augustusnummer van 1937.
Het is opvallend dat er vrijwel geen illustraties van Duitse en Oostenrijkse exil-kunstenaars
opgenomen zijn. Een uitzondering vormen vier tekeningen in het februari- en het
aprilnummer van jaargang 1941 van De Gemeenschap door de Oostenrijkse emigrant Bertram
Weihs, die in december 1938, kort nadat de Duitsers Oostenrijk binnengevallen waren, op
negentienjarige leeftijd naar Nederland vluchtte waar hij familie had. Hij ging studeren aan
Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag en vestigde zich in 1942 als zelfstandig
werkend kunstenaar op alle terreinen van de gebruiksgrafiek. Hij werkte o.a. voor uitgeverij
Stols, het dagblad Het Vaderland en het maandblad Mandril. Hij maakte ook talloze
illustraties bij de ‘Kronkels’ van Simon Carmiggelt voor Het Parool. In 1950 werd hij
benoemd tot leraar in de typografie aan de Haagse Academie. In 1958 maakte hij een eind aan
zijn leven. 504
De belangrijkste verklaring voor het feit dat zo weinig exil-kunstenaars aan De Gemeenschap
hebben bijgedragen, is dat Jan Engelman die de relaties met de kunstenaars veelal initieerde
en onderhield, niet dezelfde contacten had met exil-kunstenaars zoals Vos en Van Duinkerken
dat hadden met een aantal auteurs. Het al of niet beschikken over een relevant netwerk is van
wezenlijk belang voor de vraag of bepaalde groepen auteurs of kunstenaars aan een tijdschrift
meewerken of niet.
6.7 Samenvatting en conclusies
1. De uitgever en de redactie van De Gemeenschap gebruikten de grafische vormgeving, de
typografie en de beeldende kunst om de profilering van het redactioneel beleid te
versterken. Dat deden zij door kunstenaars aan te trekken waarvan het werk niet alleen aan
esthetische eisen voldeed, maar ook een hoger sociaal, politiek en religieus doel wilde
dienen. Het ging de redactie zoals we gezien hebben in hoofdstuk 2.3, om ‘dienstbare
schoonheid’. Het tijdschrift onderscheidde zich hiermee van concurrerende
jongerenbladen als Roeping en De Vrije Bladen (en later Forum) waarin de grafische
vormgeving een ondergeschikte rol speelde.
Qua uiterlijke vorm moest de kunst bij voorkeur jong, nieuw, modern en authentiek zijn,
want De Gemeenschap wilde afrekenen met de traditionele katholieke kitschcultuur die
gebaseerd was op brave namaak en vrome schijn. Als de kunst aan deze eisen moest
voldoen, is het niet vreemd dat uitgever en redactie uitkwamen bij jonge kunstenaars die
geporteerd waren voor het modernisme. Vooral het meer gematigde modernisme, waartoe
het expressionisme en de nieuwe fotografie en typografie gerekend kunnen worden, kwam
in De Gemeenschap het meest aan bod. In de eerste twee jaargangen was er ook veel
aandacht voor constructieve kunst in de traditie van het constructivisme dat tot een meer
radicaal modernisme gerekend kan worden. 505 Uitgever en redactie gebruikten de
uiterlijke vormgeving om het blad te profileren als een modernistisch tijdschrift.
2. In de eerste periode 1925-1930 zijn het vooral expressionistisch en constructivistisch
werkende kunstenaars die uitgever en redactie inzetten om de uiterlijke vormgeving van
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4.
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het tijdschrift te profileren. De meewerkende beeldende kunstenaars, die tot de stroming
van het expressionisme behoren, zijn Henri Jonas, Joep Nicolas, Otto van Rees, Jozef
Cantré en Hendrik Wiegersma. De vormgevers/architecten die met name in de eerste twee
jaargangen het grootste aandeel hadden in de constructieve kunst zijn Willem Maas,
Sybold van Ravesteyn en Gerrit Rietveld.
Eind jaren twintig, begin jaren dertig, en vooral in de tweede periode 1931-1933, zijn het
vooral fotografen en typografen/vormgevers die de modernistische uitstraling van het
tijdschrift vertegenwoordigen: Germaine Krull, Paul Schuitema, Kees Strooband en
Andries Oosterbaan, representanten van de nieuwe fotografie en de nieuwe typografie. In
de jaren dertig, ook doorlopend in de derde periode 1934-1941, werd het expressionisme,
in een gematigder en lyrischer variant ervan, vooral gerepresenteerd door Charles Eijck,
Lambert Simon en Leo Gestel.
De intermediairs die de in Nederland verblijvende kunstenaars in contact met De
Gemeenschap brachten, waren Pieter van der Meer de Walcheren (Van Rees, Nicolas),
Willem Maas (Van Ravesteyn en Rietveld), Eugène de Bock (Cantré, Van Hagendoren),
Jan Engelman (Jonas, Wiegersma, Gestel) en Albert Kuyle (Eijck, Simon, Sterk, Hin,
Strooband, Oosterbaan,). Engelman en Kuyle waren vanuit de redactie en de uitgeverij
ook degenen die de contacten met de kunstenaars onderhielden.
De netwerken van de kunstenaars concentreerden zich rondom Utrecht (Maas, Van
Ravesteyn, Rietveld, Eijck (tot 1938), Simon, Sterk, Hin, Strooband, Oosterbaan), Deurne
(Van Rees, Wiegersma), Maastricht/Limburg (Jonas, Nypels, Nicolas, Eijck vanaf 1938).
Waar de redacteuren van De Gemeenschap Utrecht in de tweede helft van de jaren dertig
bijna allemaal verlaten, zoals we gezien hebben in hoofdstuk 4.3.3, is dat bij de beeldende
kunstenaars niet het geval: vrijwel alle genoemde Utrechtse kunstenaars woonden ook in
de tweede helft van de jaren dertig nog in Utrecht. Opvallend is dat er nauwelijks ooit
Amsterdamse kunstenaars aan De Gemeenschap meegewerkt hebben, terwijl bij de
schrijvers het zwaartepunt zich zelfs naar deze stad verplaatste.
De conflicten in de redactie eind 1930 en eind 1933 hebben wel tot een breuk geleid met
betrekking tot de aard van de illustraties in De Gemeenschap, maar niet in relatie tot de
functie ervan. Dat wil zeggen dat de functie van de illustraties (artistiek-illustratieve
functie, religieuze functie en politiek-maatschappelijke functie) niet of nauwelijks
wijzigde na de breuken eind 1930 en eind 1933, maar de aard ervan wel (de soort
afbeelding en de techniek van de illustratie). Ook de personele bezetting van de beeldende
medewerkers werd door de conflicten behoorlijk beïnvloed.
Een andere conclusie die op basis van het kwantitatieve onderzoek naar de illustraties is te
trekken, is dat het illustratieve aspect van De Gemeenschap duidelijk een relatie heeft met
de levensbeschouwelijke doelstellingen van de redactie en dat dit niet het geval is met de
politiek-maatschappelijke doelstellingen.
In hoofdstuk 2, waarin het redactionele beleid nader belicht is, hebben we immers gezien
dat de redactie het tijdschrift nadrukkelijk wil profileren als een levensbeschouwelijk
georiënteerd blad en dat zij een bijdrage wil leveren aan ‘de katholieke reconstructie’.
Dat de illustraties hieraan een wezenlijke bijdrage leveren, blijkt uit het feit dat gemiddeld
over alle jaargangen 26% van de illustraties een religieus karakter heeft. Zoals we
eveneens gezien hebben in hoofdstuk 2 stond de redactie ook een duidelijk politiekmaatschappelijk programma voor ogen. Op basis van het kwantitatief onderzoek kan
geconcludeerd worden dat de illustraties, waarvan nog geen 1% een politiekmaatschappelijk karakter heeft, hieraan nauwelijks een bijdrage hebben geleverd.
De Gemeenschap heeft, met name in de eerste twee jaargangen, een tamelijk avantgardistisch karakter 506 vanwege het grote aandeel constructieve illustraties en
omslagontwerpen die historisch gezien beïnvloed zijn door het constructivisme en

178

halverwege de jaren twintig aansluiten bij modernistische stromingen in de kunst als de
nieuwe typografie, de nieuwe fotografie en het nieuwe bouwen. De namen die aan deze
constructieve omslagontwerpen zijn verbonden, zijn Sybold van Ravesteyn, Willem Maas
en Gerrit Rietveld. Een tweede uiting van avant-garde in deze eerste twee jaargangen is de
aandacht voor het kubisme en het expressionisme. In de uiterlijke vormgeving komt dit tot
uiting in de grote hoeveelheid originele hout- en linosneden van met name Jozef Cantré en
Otto van Rees en in de tekeningen van de Limburgse kunstenaars Henri Jonas en Joep
Nicolas, die allen het expressionisme een warm hart toedragen. Inhoudelijk moet vooral
Jan Engelman voor deze contacten verantwoordelijk gesteld worden. Hij is degene die
artikelen over hen schrijft en illustraties bij hen lospraat. Er zit een breuk tussen de tweede
en de derde jaargang als alleen naar de uiterlijke vormgeving gekeken wordt. De
expressionistische grafiek verdwijnt bijna geheel en het constructieve element neemt
aantoonbaar fors af. Hiervoor heb ik respectievelijk in paragraaf 6.5.3 over de
verschillende technieken en in paragraaf 6.5.4 ‘Constructief of figuratief’ reeds een
verklaring gegeven.
Een nieuwe opleving in de richting van het modernisme is te zien in de jaargangen 1930,
1931 en 1932. Nu wordt dat vooral veroorzaakt door het aansluiten bij de stroming van de
nieuwe zakelijkheid met fotomontages, filmstills en fototypografische experimenten van
Paul Schuitema, Kees Strooband, Jan Hin en Andries Oosterbaan. Inhoudelijk moet
hiervoor zeker Albert Kuyle verantwoordelijk gesteld worden, die, naast het feit dat hij als
uitgever veel invloed heeft op de opmaak, in 1929 ook weer redactiesecretaris en een jaar
later redactielid van het tijdschrift is geworden.
In de jaren dertig, wanneer zowel nationaal als internationaal een retour à l’ordre
plaatsvindt en het realisme, al dan niet magisch, het expressionisme als belangrijkste
kunststroming vervangt, 507 blijft De Gemeenschap, ondanks allerlei voorbeelden van
realistische illustraties, toch ook vasthouden aan het expressionisme, maar nu in een iets
gematigder en lyrischer variant, met illustraties van nieuwe medewerkers als Charles
Eijck, Lambert Simon en Leo Gestel.
Vanaf 1934 zijn er geen typografische experimenten meer en weinig verrassende
vernieuwingen in de illustraties. Vrijwel 100% van de afbeeldingen is figuratief.
7. De Gemeenschap oriënteerde zich niet alleen met betrekking tot de literaire teksten op het
buitenland, maar sterker nog met betrekking tot de illustraties. In de eerste periode gaat
het daarbij vooral om contacten met Franse en Vlaamse kunstenaars. Bij de teksten kon in
de periode 1931-1933 een enorme breuk geconstateerd worden, bij de illustraties is dat
niet het geval. Er blijven in deze periode waarin nationalistische ideeën in de redactie
hoogtij vieren, illustraties van buitenlandse kunstenaars afgedrukt worden. De
belangrijkste verklaring hiervoor is dat de vaste medewerker Jozef Cantré zijn illustraties
blijft leveren. Ondanks het feit dat zijn vriend Engelman vertrokken is en ondanks zijn
terugkeer naar Vlaanderen blijft hij De Gemeenschap trouw. Een tweede verklaring
hiervoor is dat Otto van Rees, die in die jaren in Ascona en Parijs verblijft, contact houdt
met zijn schoonzoon Albert Kuyle, waardoor De Gemeenschap van het netwerk van Van
Rees gebruik kan blijven maken. In de derde periode, als Van Rees uit loyaliteit met zijn
schoonzoon gebroken heeft met De Gemeenschap, zijn er nauwelijks nog Franse
illustraties. De Vlaamse bijdragen blijven dankzij het netwerk van Jozef Cantré bestaan.
De Duitse en Spaanse productie is in vergelijking met de teksten in die periode gering.
8. Kapteijns 1964 neemt, zoals we in hoofdstuk 1.2.5. gezien hebben, een vijftiental
voorbeelden van illustraties en omslagen in zijn boek op om een beeld te geven van de
uiterlijke vormgeving van De Gemeenschap. Zowel in de lijst van namen van de
meewerkende kunstenaars als in de gekozen afbeeldingen valt op dat alleen
expressionistische illustraties geselecteerd zijn: tekeningen en grafiek van Henri Jonas,
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Jozef Cantré, Charles Eyck en Hendrik Wiegersma. Van de constructieve omslagen van
Willem Maas, Sybold van Ravesteyn en Gerrit Rietveld wordt niets gezegd en niets
afgebeeld, evenmin van de foto/typografische ontwerpen van bijvoorbeeld Paul Schuitema
en Kees Strooband of van de omslagontwerpen van Andries Oosterbaan. De beeldvorming
die Kapteijns van de illustraties van De Gemeenschap geeft kan naar mijn mening
onvoldoende representatief genoemd worden voor het modernistisch karakter van de
uiterlijke vormgeving van De Gemeenschap. Voor het Prentenboek over De Gemeenschap
van Bijvoet e.a. uit 1986 geldt gedeeltelijk hetzelfde. De samenstellers nemen wel enkele
omslagen van Sybold van Ravesteyn op, maar geen enkele van Willem Maas. Wel een
enkele fotomontage, maar zonder vermelding van de ontwerpers Strooband en
Oosterbaan. Aan de constructieve omslagen en fotomontages als modernistisch
verschijnsel als zodanig wordt geen aandacht besteed.
9. Ruiter en Smulders (zie hoofdstuk 1.2.17) menen dat in De Gemeenschap “voor elke
modern vormgegeven illustratie een veel traditioneler tekening aan te wijzen” is.
“Tegenover de cover van Rietveld of het constructivistische kruisbeeld van Van
Ravesteijn staan vele religieus-romantische omslagen, en de bidprentjescultuur die Van
Duinkerken zegt te bestrijden, blijkt hier en daar toch in het tijdschrift doorgedrongen.” 508
Welke “religieus-romantische omslagen” Ruiter en Smulders hier bedoelen, wordt niet
helemaal duidelijk. Kennelijk niet de religieus geïnspireerde omslagen van Jozef Cantré,
want die wordt door hen een “avantgardistische beeldend kunstenaar” genoemd en “een
modern kunstenaar van hoog niveau”. Misschien de covers van Charles Eijck, die Ruiter
en Smulders als “een niet minder begaafd, maar wel veel traditioneler kunstenaar dan
Cantré” karakteriseren. Ten onrechte naar mijn idee. Hier speelt gewoon een andere
invloed, niet per se een traditionelere. Waar Cantré beïnvloed werd door het
expressionisme van De Smet en Van den Berghe en door het kubisme van Zadkine, werd
Charles Eijck geïnspireerd door de kunstenaars van de École de Paris, met name door
Maurice Utrillo en Raoul Dufy. Ook zíjn illustraties waren in de jaren twintig en dertig
modern en vernieuwend. Zijn tekeningen doen nu wellicht religieus-romantisch aan, maar
werden in die tijd beslist niet zo ervaren, zeker niet in katholieke kring. De kitscherige
‘bidprentjes’ waarvan er in de periode van het Rijke Roomsche Leven honderdduizenden
gedrukt zijn, zien er veel braver en devoter uit dan de spirituele, religieuze illustraties van
Charles Eijck, Otto van Rees, Hendrik Wiegersma, Cuno van den Steene en Lambert
Simon in De Gemeenschap.
Ik wil hier overigens niet mee suggereren dat er helemaal nooit traditionele illustraties in
De Gemeenschap afgedrukt zijn. Zeker in de jaren dertig is dat wél het geval, de
tekeningen van bijvoorbeeld Toon Ninaber van Eijben of van Mies van Oppenraay komen
dicht in de buurt van de ‘bidprentjescultuur’, maar het zijn er weinig en in ieder geval bij
lange na niet de helft zoals Ruiter en Smulders schrijven.
Ik vrees dat Ruiter en Smulders tot hun beoordeling gekomen zijn op basis van de smaak
in de jaren tachtig, terwijl ik meen dat die beoordeling gemaakt moet worden op basis van
wat in de tijd zelf modern en traditioneel gevonden werd. Net zoals we eerder gezien
hebben bij Kapteijns en Scholten wordt beeldvorming gekleurd door de smaak en de
voorkeuren van de tijd waarin de auteur/onderzoeker leeft. Het is een van de redenen om
meer afstand te nemen. Kwantitatief onderzoek kan daarbij helpen.
10. Boyens 1994 (zie hoofdstuk 1.3.2) beschrijft uitgebreid de invloed van het expressionisme
op De Gemeenschap in de periode 1925-1930. Uit mijn onderzoek blijkt dat het beeld dat
hij schetst, correct is.
Aan een aantal medewerkers van De Gemeenschap besteedt Boyens veel aandacht: Jozef
Cantré, Otto van Rees, Hendrik Wiegersma en Leo Gestel. Zij hebben allen een
belangrijke rol gespeeld in het Nederlandse expressionisme. Hun deelname aan De
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Gemeenschap bewijst dat het expressionisme voor de beeldvorming over dit tijdschrift
belangrijk is geweest. Boyens schrijft niet over de Limburgse variant van het
expressionisme die in Charles Eijck, Joep Nicolas en Henri Jonas zijn belangrijkste
vertegenwoordigers kent. Hij vindt hun werk onvoldoende “een leugen tegen de
waarheid”, ze vervormen wel, maar in beperkte mate, bovendien komt hun werk pas aan
het eind van de beschreven periode tot grote bloei. 509 Voor Charles Eijck en Joep Nicolas
mag deze redenering opgaan, voor Henri Jonas naar mijn mening niet. In zijn werk speelt
deformatie een belangrijke rol en het zwaartepunt van zijn artistieke carrière ligt in de
jaren twintig en niet in de jaren dertig.
Opvallend is dat Boyens geen melding maakt van de aandacht die Jan Engelman
regelmatig aan nationale en internationale expressionisten besteedt in De Gemeenschap en
in andere periodieken als Opgang en De Nieuwe Eeuw. Met zijn artikelen over o.a. Erich
Wichman, Charley Toorop, Jozef Cantré, Hendrik Wiegersma, Otto van Rees, Matthieu
Wiegman, Piet van Wijngaerdt, Giorgio de Chirico, Marc Chagall, Moïssi Kogan en Ossip
Zadkine heeft hij mijns inziens zeker een positieve bijdrage geleverd aan de
bekendmaking en waardering van het expressionisme in Nederland.
11. Uit de bijdrage van Koopmans in het standaardwerk Magie en Zakelijkheid (zie hoofdstuk
1.3.3) blijkt dat de nieuwe zakelijkheid niet alleen door het proza en de poëzie van Kuyle,
Bordewijk, Proost, Revis en Van der Steen belangrijk is geweest voor de literaire
beeldvorming over De Gemeenschap, maar door de artistieke bijdragen van Sybold van
Ravesteyn, de foto’s van Germaine Krull en de artikelen van Jan Engelman ook voor de
beeldvorming over de uiterlijke vormgeving van dit tijdschrift. Ook de fotomontages van
Paul Schuitema en Kees Strooband en de typofotografische ontwerpen van Andries
Oosterbaan hebben aan dit beeld bijgedragen, maar deze noemt Koopmans niet. Het
magisch realisme en het surrealisme hebben nauwelijks invloed gehad op de uiterlijke
vormgeving van De Gemeenschap.
De invloed van de nieuwe zakelijkheid laat zich vooral gelden in de fotografie (Krull), in
de typografie (Oosterbaan) en in de fototypografie (Schuitema en Strooband) en niet
zozeer in de tekeningen en vignetten die in het tijdschrift afgedrukt zijn. Een uitzondering
vormen enkele illustraties van Carel Willink, Chris de Moor en Charles Roelofsz in De
Gemeenschap, maar zij behoorden, in tegenstelling tot hun literaire confraters, niet tot de
beeldbepalende kunstenaars van het maandblad.
12. Dorleijn geeft in zijn analyse van de ontvangst van de avant-garde (zie hoofdstuk 1.3.4) in
het katholieke circuit wel wat voorbeelden van literatuur met avantgardistische trekken,
maar komt toch tot de conclusie dat de avantgarde in De Gemeenschap niet echt
opgenomen wordt. Dorleijn ontleent zijn voorbeelden van avant-gardisme in Roeping en
De Gemeenschap aan Bruning, Kuyle en Van den Oever, toch eigenlijk meer voorbeelden
van een gematigd humanitair expressionisme. In Roeping kom ik zelf niet veel avantgardisme tegen, en in De Gemeenschap vind ik het veel meer in de verzen van Marsman
en Van Ostaijen, van wie de poëzie in Nederland in het interbellum vooral door uitgeverij
De Gemeenschap verspreid is. Een gegeven dat de redactie van Avantgarde! Voorhoede?
onvermeld laat, zoals we dat eerder ook bij Anbeek gezien hebben. Op beide auteurs
wordt in het boek overigens uitgebreid ingegaan, maar in geen enkel opzicht in relatie tot
De Gemeenschap.
Dorleijn besteedt met betrekking tot het avant-gardistische aspect van De Gemeenschap
helemaal geen aandacht aan de uiterlijke vormgeving ervan en gaat niet in op de
expressionistische illustraties van o.a. Nicolas en Jonas, de constructieve omslagen van
Rietveld, Maas en Van Ravesteyn of de modernistische foto’s van Germaine Krull en de
fotomontages van Schuitema en Strooband. Gezien de opzet van het boek om ook de
artistieke en niet alleen de literaire avant-garde in beeld te brengen, was dat toch te
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verwachten geweest. Hier wreekt zich naar mijn mening dat de samenstellers en ook de
meeste auteurs literatuurwetenschappers zijn en geen kunsthistorici. Dit verklaart
waarschijnlijk ook de focus op het katholieke karakter van De Gemeenschap, want dit is
typerend voor de meeste neerlandici, zoals we in hoofdstuk 1 gezien hebben. Vanuit de
hoek van de kunsthistorici (zie Boyens 1994 en Blotkamp en Koopmans 1999) wordt over
het algemeen juist het open karakter meer benadrukt.
Ook voor de kubistisch geïnspireerde houtsnijder Jozef Cantré hebben de auteurs van
Avantgarde! Voorhoede? bijzonder weinig belangstelling, ondanks het feit dat er artikelen
over de Vlaamse avant-garde in het boek staan. Opvallend is verder dat er geen aandacht
besteed wordt aan de avant-gardist Otto van Rees, die in het begin van de vorige eeuw in
Parijs en Ascona aan de wieg stond van het kubisme en het dadaïsme, noch aan Leo
Gestel, die met Sluijters en Mondriaan tot onze belangrijkste modernisten gerekend wordt.
Op basis van mijn onderzoek kom ik tot de conclusie dat als Van den Berg en Dorleijn
2002 de uiterlijke vormgeving van De Gemeenschap en ook de gelijknamige uitgeverij
(zie deel II) bij hun onderzoek naar de receptie van de avantgarde in Nederland betrokken
hadden, zij tot een iets positievere conclusie van die ontvangst gekomen waren dan nu zij
deze twee aspecten niet in hun analyse meegenomen hebben.
13. Hetzelfde geldt voor Polak en Fontijn (zie hoofdstuk 1.2.13). Als zij met betrekking tot de
receptie van het modernisme in de Nederlandse literaire tijdschriften ook de uiterlijke
vormgeving en de uitgeverij bij hun onderzoek hadden betrokken, dan hadden zij ontdekt
dat de constructieve kunst wel degelijk haar neerslag heeft gekregen in De Gemeenschap.
Fontijn en Polak hebben niet de invloed van De Stijl-beweging opgemerkt in de
vormgeving van De Gemeenschap. In de portretten van Rietveld, Van Ravesteyn, Maas en
Oosterbaan in mijn boek Om hart en vurigheid uit 2004 meen ik deze invloed voldoende
aangetoond te hebben. Evenmin hebben zij de fotomontages van o.a. Strooband en
Schuitema en de typografie van Oosterbaan van begin jaren dertig gekoppeld aan de
nieuwe zakelijkheid. Als zij dit wel opgemerkt hadden, dan hadden zij De Gemeenschap
in de periode 1925-1932 kunnen plaatsen onder het meer gematigd modernisme waartoe
de auteurs het expressionisme, zowel in zijn humanitaire als in zijn esthetische vorm, en
de nieuwe zakelijkheid rekenen en dan hadden zij ook diverse tendensen van De
Gemeenschap in haar eerste jaargangen 1925 en 1926 kunnen plaatsen onder de noemer
van het radicaal modernisme. De poëziebundel Bezette stad, door Fontijn en Polak “sterk
dadaïstisch” genoemd 510 heeft jarenlang als licentie-uitgave in het fonds van uitgeverij De
Gemeenschap gezeten. Bovendien is in 1928 het complete werk van Van Ostaijen door De
Gemeenschap uitgegeven in samenwerking met de Vlaamse uitgeverij De Sikkel.
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DEEL II Uitgeverij De Gemeenschap
Hoofdstuk 7 Het fondsbeleid van uitgeverij De Gemeenschap
7.1 Inleiding
Deel I over tijdschrift De Gemeenschap ben ik begonnen met een hoofdstuk over de
bestaande beeldvorming over het tijdschrift in de secundaire literatuur. Met betrekking tot de
gelijknamige uitgeverij is een dergelijk hoofdstuk niet te schrijven, omdat er nauwelijks
bestaande beeldvorming is. Er is weinig over uitgeverij De Gemeenschap gepubliceerd. In
paragraaf 7.2 ga ik nader in op de beeldvorming zoals die uit de beperkt aanwezige bronnen
naar boven komt.
In het kader van de profilering van en de beeldvorming over tijdschrift De Gemeenschap is
het van belang onderzoek te doen naar het fondsbeleid van de gelijknamige uitgeverij, omdat
in de keten van productie en distributie van fictie- en non-fictieteksten de uitgeverij een
sleutelpositie inneemt doordat ze de toegang van auteurs en teksten tot de markt regelt.
Bij dit onderzoek gaat het dan om de volgende vragen. Wat was de relatie van de uitgeverij
met het tijdschrift? In hoeverre werd de uitgeverij ingezet om het tijdschrift te profileren? Wat
was de sturing van de uitgever op het redactionele beleid van het tijdschrift? Andersom zal ik
ook onderzoeken wat de relatie van het tijdschrift was met de uitgeverij. Daarbij zal ik ingaan
op de vraag welke invloed de redactie van het tijdschrift had op het fondsbeleid en de
fondsformule van de uitgeverij. Ook zal ik bij mijn beschouwing betrekken hoe
(on)afhankelijk de uitgeverij was van andere instanties. Werd er samengewerkt met andere
uitgeverijen en zo ja, met welke en op welke wijze?
Aan de orde komt ook hoe het fondsprofiel van de uitgeverij eruitzag en met welke
selectiecriteria het was opgebouwd en ontwikkeld. Welke auteurs werden ingezet en welke
buitenlandse medewerkers werden aangetrokken om de profilering van het fonds te
versterken?
Ten slotte zal ik ingaan op de vraag wat de gevolgen waren van de personele wisselingen in
de directie van de uitgeverij op de profilering van het fonds. Welke strategie volgden de
achtereenvolgende uitgevers om hun doelen te verwezenlijken? Welke politieke en financieeleconomische omstandigheden waren van invloed op het functioneren en de ontwikkeling van
de uitgeverij?
In hoofdstuk 7 en 8 wil ik proberen op deze vragen een antwoord te geven. In de conclusie
van hoofdstuk 8 kom ik op de bestaande beeldvorming terug in relatie tot de uitkomsten van
mijn onderzoek.
7.2 Bestaande beeldvorming over de uitgeverij De Gemeenschap
De meeste literatuurhistorici, die over De Gemeenschap geschreven hebben, besteden in hun
publicaties over dit tijdschrift geen aandacht aan de gelijknamige uitgeverij. Er bestaat,
afgezien van mijn boek uit 2004, maar één artikel over de uitgeverij, een tekst van negen
pagina’s uit 1988, geschreven door Theo Bijvoet, in die tijd medewerker van het Letterkundig
Museum te Den Haag. Hij karakteriseert De Gemeenschap toch vooral als een literaire
uitgeverij. In zijn eigen woorden: “Deze mengeling van idealisme en zakelijkheid leidde in de
praktijk tot vooral literaire uitgaven.” 511 In zijn artikel vermeldt hij overigens wel dat De
Gemeenschap ook niet-literaire publicaties op de markt bracht, maar noemt hij slechts één
niet-literaire titel en geen enkele schrijver, tegenover een groot aantal literaire titels en
auteurs.
Andere wetenschappers en/of essayisten die over het tijdschrift schrijven, maken soms
zijdelingse opmerkingen over de uitgeverij. Kapteijns (1964) besteedt er zelfs een kort
hoofdstukje aan, zoals we gezien hebben in paragraaf 1.2.5. Hij noemt De Gemeenschap een
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literaire uitgeverij en memoreert in het geheel niet dat er ook niet-literaire boeken uitgegeven
werden.
Helman (1978) besteedt één pagina aan de uitgeverij en ook hij legt de nadruk op de
literatuuruitgaven en op de “bijzonder fraaie grafische vorm” ervan. 512
Het schrijversprentenboek over De Gemeenschap (Bijvoet e.a.1986) drukt maar liefst 22
omslagen af van uitgaven van de gelijknamige uitgeverij, maar deze zijn alle geschreven of
samengesteld door literaire auteurs.
Ook Sanders (2002) benadrukt het literaire karakter van de uitgeverij en wijst op de open
houding naar andersdenkenden. “Het beleid van de uitgeverij was gericht op de vorming van
een literair fonds met zowel katholieke als niet-katholieke auteurs.” 513
In mijn publicatie uit 2004 wordt voor het eerst een complete fondslijst van de uitgeverij
gepubliceerd op basis waarvan het beeld van een breed cultureel, levensbeschouwelijk en
maatschappelijk fonds naar voren komt. Een kwalitatieve en kwantitatieve analyse van het
fonds ontbreekt nog in die publicatie.
De andere in hoofdstuk 1 beschreven studies over De Gemeenschap besteden nauwelijks of
geen aandacht aan de uitgeverij.
7.3 Doelen van de uitgeverij
In het geval van De Gemeenschap werd eerst het tijdschrift opgericht en daarna pas de
uitgeverij. Dat is een bijzondere volgorde. Meestal is het immers omgekeerd: er is een
uitgeverij die, naast boeken, ook een tijdschrift uitgeeft. Het idee om een uitgeverij te starten
komt van Albert Kuyle. 514 Over de beleidsuitgangspunten, de doelen en de selectiecriteria van
de uitgever weten we helaas niet veel. Het archief van de uitgeverij is verloren gegaan en ook
in het privé-archief van Albert Kuyle is weinig over De Gemeenschap te vinden. De boeken
van het fonds zelf, de catalogi, de prospectussen en ander pr-materiaal geven niet, zoals die
wel in het tijdschrift te vinden is, een verantwoording van de achterliggende opvattingen en
doelstellingen van het fonds. Toch is er aan de hand van enkele artikelen en brieven van
Albert Kuyle, naar aanleiding van de herinneringen van enkele van zijn bentgenoten en
natuurlijk op basis van het fonds zelf wel iets over te zeggen. 515
Uitgeverij De Gemeenschap is niet opgericht om te reageren op of zich af te zetten tegen
andere uitgeverijen, een motief dat, zoals we in hoofdstuk 2.2 gezien hebben, bij de oprichting
van het gelijknamige tijdschrift wel aan de orde was.
Albert Kuyle wilde met de uitgeverij de doelstellingen van de katholieke jongeren extra
ondersteunen. Hij dacht met zijn uitgeverij de realisering van de culturele,
levensbeschouwelijke en politiek-maatschappelijke doelen van het tijdschrift, zoals
beschreven in hoofdstuk 2, van een extra dimensie te kunnen voorzien. De relatie tussen
tijdschrift en uitgeverij was, zoals we in paragraaf 7.4 zullen zien, wat dat betreft heel hecht.
Op basis van dit hoofddoel had Kuyle met het uitgeven van boeken drie subdoelstellingen: het
creëren van substantie, het vergroten van prestige en het verwerven van extra inkomsten. Ik
licht ze hieronder achtereenvolgens toe.
Het tijdschrift gaf alleen de mogelijkheid voor publicatie van poëzie en verhalend proza van
beperkte omvang. Boeken zouden de mogelijkheid bieden om ook langere teksten te
publiceren. 516 Kuyle schrijft er zelf het volgende over als hij bij het eerste lustrum terugblikt
op vijf jaar De Gemeenschap:
Oorspronkelijk opgezet zonder eenige gedachte aan een “zaak” begon reeds in dat
eerste jaar nu en dan zich de behoefte op te dringen aan een apparaat, om ook de meer
wijdloopige uitingen van een jongere geest onder de oogen van het publiek te kunnen
brengen. Er waren tal van boeken en geschriften, (en wij vermoedden toen reeds dat
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dat aantal gestadig toe zou nemen), welke in portefeuille bleven, omdat geen uitgever
de moed had en de lust het risico van hun verschijning op zich te nemen. 517
Het tweede subdoel dat hij er mee beoogde, was het tijdschrift meer aanzien te geven om
daarmee het aantal abonnees positief te beïnvloeden. Dat laatste was hard nodig, want zoals
we eerder gezien hebben, had De Gemeenschap op het einde van het eerste jaar nauwelijks
tweehonderd abonnees. Net zoals ook auteurs van niet-katholieken huize regelmatig in het
tijdschrift publiceerden, gaf Kuyle, om dat aanzien te vergroten, boeken van niet-katholieken
uit, bijvoorbeeld van Marsman, Ter Braak, Den Doolaard, Donker, Slauerhoff en De Vries.
Aan Eugène de Bock, collega-directeur van de Vlaamse uitgeverij De Sikkel, schreef hij:
Wat die scherp-uitgesproken katholieke richting betreft, ik geef ook werk van
Marsman, en andere heidenen uit. Doch geen anti-, of a-katholiek werk, en hopelijk
ook geen dingen die ik strijdig vind met geloof en zeden. Grooter beperking maak ik
niet. 518
Helman meent dat Kuyle in de doelstelling om het prestige van het tijdschrift te vergroten
goed geslaagd is:
Het fonds heeft er niet weinig toe bijgedragen het tijdschrift aanzien te verschaffen;
het werd een verlengstuk ervan. Want Kuyle zag ook nog kans de uitgaven aan de man
te brengen. Hij deed dit alles zonder voorafgaande opleiding in het uitgeversvak; zijn
goede smaak, zijn inzicht, zijn zin voor avontuur en zijn durf maakten dat hij van
stonde af aan slaagde. 519
Het derde subdoel was extra inkomsten genereren, want het uitgeven van De Gemeenschap
was geen erg winstgevende bezigheid. Het blad gaf hem daarbij de mogelijkheid om gratis
reclame voor de uitgeverij te maken. Vanaf de start van de uitgeverij heeft Kuyle via het
tijdschrift de verkoop van de boeken proberen te promoten door middel van advertenties die,
meestal op de binnenkant en de achterzijde van het omslag, de boeken van uitgeverij De
Gemeenschap aanprezen: “Het is voor mij geen spelletje, geen liefhebberij, geen puur
idealisme, maar een nuchter zakendoen, een beetje sportief, en met de dichtbije bedoeling
daar geld mee te verdienen.” 520
Albert Helman benadrukt in zijn herinneringen dat het niet zo is dat de oprichters van De
Gemeenschap allemaal in het bezit waren van pasklare denkbeelden en van een
gestructureerde ideologie. Zij hadden hun doelen niet altijd zo scherp voor ogen als
wetenschappelijke onderzoekers achteraf wel eens denken. Het waren ook allemaal nog een
beetje jonge honden die graag “mooie dingen” wilden maken. 521 Dat gold volgens hem zeker
ook voor Kuyle die een zwak had voor de uitgave van bibliofiele boeken.
Jan Engelman dicht Kuyle in zijn memoires nog een heel andere doelstelling toe: “[…] van
den aanvang af was zijn droom en eerzucht een groot katholiek uitgever te worden, een man
van macht en invloed, beheerscher van een machtig apparaat.” 522 Aangetekend moet hierbij
worden dat deze herinneringen door de latere gebeurtenissen subjectief ingekleurd kunnen
zijn. De visie van Engelman sluit wel aan bij wat in de onderzoeksliteratuur naar
ondernemersdoelstellingen van uitgevers uit die tijd als motieven gezien wordt om een
uitgeverij te beginnen: zelfbevestiging en zelfverwezenlijking, streven naar prestige en
biologische behoefte aan zekerheid met betrekking tot het levensonderhoud. 523
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7.4 Relatie met het tijdschrift
De relatie tussen de uitgeverij en het tijdschrift was een bijzonder hechte, zeker in de eerste en
tweede periode tot 1934: “Tussen tijdschrift en uitgeverij (één pot) bestond in die eerste jaren
nog de innigste samenwerking.” 524 Deze was zowel verankerd in de teksten en de illustraties
als in de medewerkers van tijdschrift en uitgeverij.
Veel van de teksten en illustraties die de uitgeverij het licht deed zien, werden (deels)
voorgepubliceerd in het tijdschrift. Voorbeelden hiervan uit de begintijd zijn fragmenten van
Zuid-Zuid-West van Helman, een aantal gedichten uit Paradise Regained van Hendrik
Marsman en Sine Nomine van Jan Engelman of, een paar jaar later, Bint en Knorrende
Beesten van Bordewijk. Ook illustraties die in het tijdschrift reeds afgedrukt waren, werden in
het boek opnieuw als illustratie gebruikt, bijvoorbeeld de omslagtekening van Joep Nicolas
voor Lyrisch Labyrint van Anton van Duinkerken of de pentekeningen van Simon, Eijck,
Nicolas en Van Rees bij de gedichten van Jacques Schreurs in Nis en Nimbus.
Wat ook regelmatig gebeurde, is dat losse bijlagen bij het tijdschrift, meestal uit de rijk
versierde kerstnummers van elke jaargang, als aparte uitgave in het fonds werden opgenomen:
bijvoorbeeld de muziekbijlagen van Mengelberg, Andriessen en Lichtveld uit november en
december 1925. Het gaat dan om hetzelfde zetsel, dat in een hogere oplage gedrukt wordt.
Een deel gaat in het tijdschrift, een ander deel wordt door de uitgever vervolgens van een,
meestal simpel, kaftje voorzien en als zelfstandig muziekblad verkocht. Een meer bijzonder
voorbeeld is het Lucas-evangelie, waarvan de illustraties, de initialen en het monogram door
Jozef Cantré in hout zijn gesneden en dat in rood en zwart vanaf de originele blokken
afgedrukt is in een lay-out van Charles Nypels. Oorspronkelijk zat dit als vouwblad
vormgegeven kerstevangelie als bijlage bij het decembernummer van 1927. Daarna werd het
een zelfstandige uitgave. Een ander voorbeeld is het ‘Kerstlied’ van Charles Eijck, dat in 1931
eerst in zwart-wit afgedrukt werd in het november-decembernummer van De Gemeenschap en
daarna ook apart uitgegeven werd, maar nu als bibliofiele editie in vijftig genummerde
exemplaren, met de hand ingekleurd en gesigneerd door de kunstenaar.
Ook voor wat de medewerkers betreft is er een duidelijke relatie tussen tijdschrift en
uitgeverij. Het zijn grotendeels dezelfde auteurs, illustrators en typografen die zowel aan het
tijdschrift als aan de boeken meegewerkt hebben. In de volgende hoofdstukken kom ik hier
naar aanleiding van mijn onderzoeksresultaten uitvoeriger op terug.
7.5 Oprichters en eerste uitgaven
Oprichters van de uitgeverij zijn Willem Maas en Louis Kuitenbrouwer, die beiden ook bij de
oprichting van het tijdschrift betrokken waren. De enige nieuwe naam die bij de oprichting
opduikt, is die van de katholieke boekhandelaar Piet van Rossum. 525 Louis Kuitenbrouwer is,
zoals eerder gezegd, bevriend met hem en heeft hem vanaf het begin bij de plannen voor het
tijdschrift betrokken. Maar vooral toen hij een uitgeverij wilde oprichten, had hij hem nodig.
Van Rossum was geen literair auteur, vandaar dat hij niet in de redactie zat, maar hij was
administratief onderlegd en had de firma Van Rossum achter zich staan die als geldschieter
kon optreden in de moeilijke beginfase. Kuyle had immers een startkapitaal nodig voor de
eerste investeringen in papier en om de drukkosten te betalen. Het is dan ook niet toevallig dat
het Piet van Rossum is, die uitgeverij De Gemeenschap op 15 oktober 1925 laat inschrijven in
het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht. 526 Opgericht als
“uitgeverij in den meest ruimen zin” staat erbij vermeld. 527 De nieuwe onderneming, die ook
als uitgever van het tijdschrift zou optreden, was opgezet als een vennootschap onder firma.
In het handelsregister staan drie vennoten vermeld: Willem Maas, Piet van Rossum en Louis
Kuitenbrouwer, wiens huisadres Lauwerecht 125 als vestigingsadres genoteerd wordt.
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Ook al vindt de formele oprichting van de uitgeverij pas in oktober 1925 plaats, de
voorbereidende werkzaamheden voor de uitgeverij moeten al enige tijd eerder zijn gestart,
want in november en december van datzelfde jaar verschijnen reeds de eerste vijf publicaties
van De Gemeenschap. De eerste uitgave betreft de expressionistische gedichtenbundel Het
Huis van Marnix Gijsen, in samenwerking met De Sikkel uit Antwerpen uitgegeven. Al vrij
snel volgen een boek van pater Terburg, Het innerlijk leven, en moderne bladmuziek van Lou
Lichtveld, Henk Andriessen en Karel Mengelberg. 528 Deze uitgaven illustreren al
onmiddellijk de breedte van het fonds.
Op het moment dat de eerste besprekingen in de pers verschijnen, is de man die al het
voorbereidende werk gedaan heeft, Albert Kuyle, aan een lange en verre reis begonnen. Eind
november vertrekt hij samen met Lou Lichtveld voor een tocht van enkele maanden naar
Italië en Noord-Afrika. In een brief die Kuyle op St.-Nicolaasavond vanuit Hotel de
Boulevard in Brussel aan zijn familie thuis schrijft, is de eerste week van die reis aardig te
volgen. Kuyle en Lichtveld brengen eerst een bezoek aan Otto van Rees op het Klein Kasteel
in Deurne, gaan dan naar de St.-Paulusabdij in Oosterhout, en bezoeken daarna familie in
Bergen op Zoom en in Schelle, vlakbij Antwerpen. Vanuit Schelle brengen ze de volgende
dag een visite aan Karel van den Oever in Antwerpen. 529 Speciaal aan zijn broer Henk, die
nog thuis woont, schrijft hij:
Karel was heel aardig en gaf me een paar mooie boeken cadeau. We hebben lang en
interessant met hem gepraat. Henk, dat Kroniekje moet je maar plaatsen. Ik las de
copie en vindt dat hij groot gelijk heeft. Van Karel naar Gijsen. Met hem zijn we in
een heel klein kroegje gaan eten. Pas toen hij een glas bier had gedronken kwam hij
los. Hij liet ons heel Antwerpen en de prachtige Schelde zien. […] Nu zijn we
vanmorgen naar Dendermonde gespoord en vandaar naar St. Gilles getaxied. Naar
Moens. Och, wat was die hartelijk. We hebben bij hem een heerlijke, mooie dag
gehad. Zijn vrouw was zoo blij dat we nu eindelijk eens kwamen. Moens is zoo’n
echte kameraadschappelijke trouwhartige kerel. Zoo vaderlijk en warm-Roomsch.
[…]
Henk, ik stuur hierbij een goed vers dat ik van Moens losmaakte. Laat dat direct nog in
het Kerstnummer zetten. ’t is te laat om nog de proef aan Moens te sturen. Maar
corrigeer het zelf nauwkeurig. Ik hoop dat in Assisië brieven en andere dingen op me
liggen te wachten. Ik schrijf hierachter nog even het adres. Henk, schrijf alles van De
Gemeenschap hoor en de anderen ook. Ik reken erop hoor! Morgenavond vertrekken
we naar Milaan. Daag Allemaal. Jullie Louis.
De reden dat ik dit uitvoerige citaat hier opneem, is niet zozeer de aardige petite histoire over
de visites aan hun Vlaamse collega’s, maar ik wil vooral aantonen dat, ook al is Albert Kuyle
op reis, hij zich vanuit het buitenland intensief met De Gemeenschap blijft bemoeien. De vele
brieven aan het thuisadres die nog volgen vanuit Ascona, Rome, Napels, Tunis, Hammanlif,
Tozeur en Ghardaïa getuigen daar meermalen van. 530
Eind juli 1926 zijn de reizigers weer terug in Utrecht. Tijdens hun verblijf van acht maanden
in het buitenland is de uitgave van het tijdschrift gewoon doorgegaan. Het is C.Vos die in
deze periode de taken van Kuyle als redactiesecretaris waarneemt, maar in dezelfde periode is
er geen enkel boek op de markt gekomen. Pas in de tweede helft van 1926 verschijnt weer een
nieuwe uitgave. Deze bevat de jeugdherinneringen van Albert Helman aan Suriname en komt
uit onder de titel Zuid-Zuid-West. Als Kuyle weer terug is in Utrecht, besluit hij dat hij de
zaken met de uitgeverij serieus wil gaan aanpakken. Vanaf 1927 verschijnt een stroom van
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titels, waarvan Paradise regained van Hendrik Marsman de eerste en de meest prestigieuze is.
Deze voor Marsman en voor de Nederlandse literatuur zeer belangrijke editie bevat een
vrijwel volledige herdruk van Verzen en Penthesileia, aangevuld met een keuze uit het latere
werk. Paradise regained verschijnt in een oplage van 325 genummerde exemplaren, voorzien
van een modernistisch bandontwerp van Sybold van Ravesteyn. 531 De verkoop van de bundel
wordt een succes. In 1930 verschijnt reeds de derde druk in een oplage van duizend
exemplaren, dit keer met een omslagtekening van Otto van Rees. Omdat Verzen en
Penthesileia reeds geruime tijd uitverkocht zijn, is Paradise regained gedurende een groot
aantal jaren de enig leverbare titel die het publiek laat kennismaken met de veelbesproken
poëzie van Hendrik Marsman. Voor de promotie van zijn vitalistische poëzie, waarvan
Paradise Regained door hem als een afsluiting beschouwd wordt, 532 is uitgeverij De
Gemeenschap dan ook van groot belang geweest. Het is opmerkelijk dat Jaap Goedegebuure
noch in zijn proefschrift uit 1981 over Marsman noch in zijn biografie uit 1999 over hem
ingaat op het belang van uitgeverij De Gemeenschap en uitgever Albert Kuyle voor de
publicatie van zijn werk.
Ook de eerste meer bibliofiele editie ziet in 1927 het licht en het is opnieuw een bundeling
van werk van Marsman, drie korte prozateksten dit keer. De Vliegende Hollander verschijnt
in de Dom-reeks in een oplage van 150 exemplaren met originele houtsneden van Jozef
Cantré en in een typografie van Charles Nypels. In de Dom-serie zullen in 1927-1928 nog
drie deeltjes van respectievelijk Gerard Bruning, P.H. Ritter en J.C. van Schagen volgen. 533
De Gemeenschap profileerde zich hiermee nadrukkelijk ook als uitgever van bibliofiele
boeken. Ik kom hier verderop in dit hoofdstuk op terug in het kader van de reeksen die
uitgegeven worden.
Belangrijk voor het imago van het fonds is eveneens de publicatie in 1927 van twee uitgaven
uit de kring van het Renouveau Catholique.534 Van Kuyle en Helman wordt het verslag van
hun reis naar Italië en Noord-Afrika gepubliceerd onder de titel Van Pij en Burnous. Ook het
eerste kinderboek verschijnt nog in datzelfde jaar: Fiedeldidon van de Vlaming Hendrik van
Tichelen. In de periode tot 1933 zullen nog vier deeltjes van deze sprookjes en vertellingen
uitkomen, uitgegeven in samenwerking met De Sikkel.
Met de genoemde uitgaven zet Kuyle binnen twee jaar een zeer breed en gevarieerd
marketingconcept neer: fictie en non-fictie, poëzie, proza en toneel, boeken voor volwassenen
en voor kinderen, van katholieke en van niet-katholieke auteurs, nationaal en internationaal,
sober en bibliofiel, oorspronkelijk en in vertaling. Het is zo gevarieerd dat de vraag
gerechtvaardigd is wat in dit aanbod dan nog de gemeenschappelijke noemer is, zo die er al is.
Aan de hand van een meer systematische analyse van de fondsformule in hoofdstuk 8 kom ik
in meer concluderende zin op deze vraag terug in hoofdstuk 8.8 punt 2.
7.6 Samenwerking met andere uitgeverijen
De Sikkel
In de beginjaren van de uitgeverij was Kuyle voor zover ik op basis van de spaarzame
correspondentie heb kunnen achterhalen vermoedelijk de enige (gedeeltelijk) betaalde kracht
in de uitgeverij. Hij bleef daarnaast als journalist aan Het Centrum verbonden. Er waren
onvoldoende inkomsten dat hij zich personeel kon permitteren. Hij nam in de praktijk vrijwel
alle uitgeverstaken op zich. Hij wierf en selecteerde de manuscripten en redigeerde ze. Hij
onderhield de contacten met de auteurs. Hij regelde het inschakelen van de vormgever en de
eventuele illustrator. Hij stelde de catalogi samen en schreef zelf de pr-teksten en de
prospectussen. Alleen voor de administratie, de boekhouding en de distributie kon hij (bij
wijze van een soort van sponsoring in natura) terugvallen op zijn vriend Piet van Rossum en
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het personeel van diens boekhandel en uitgeverij. Voor de vormgeving liet Kuyle zich
adviseren door Charles Nypels.
De eerste twee jaar van haar bestaan is de uitgeverij gevestigd in een werkplaats van het door
vader Kuitenbrouwer gedreven biljartfabriekje ‘De Prins’ aan het Lauwerecht 125 in Utrecht.
Als kantoor en opslagplaats daar te klein worden voor het snel groeiende uitgeversfonds,
verhuist de uitgeverij eind 1927 535 naar de Oudegracht 55, naar de eerste verdieping van het
monumentale grachtenpand Groot Craenensteyn, waar De Gemeenschap op de door Sybold
van Ravesteyn met moderne stalen buismeubels ingerichte eerste verdieping intrekt. Charles
Eijck schildert een grote St. Christophorus op de muur van de vergaderkamer van de redactie
(la vie spirituelle des Saints!).
De uitgeverij kon zich langzaam eigen personeel veroorloven. “Wij konden nu een eigen
kantoor – tezelfdertijd vergaderzaal – en een vaste secretaresse er op na houden, en na verloop
van tijd kwam er zelfs een handelsreiziger bij”. 536
Niettemin blijft het aantal uitgaven tamelijk beperkt en om toch enig volume in het fonds te
realiseren, zoekt Kuyle de samenwerking op.
Regelmatig laat De Gemeenschap samen met de Antwerpse uitgeverij De Sikkel boeken
verschijnen. De Gemeenschap heeft in totaal 13 uitgaven in een coproductie met De Sikkel op
de markt gebracht. De Sikkel geeft begin jaren twintig het avant-gardistische Vlaamse
tijdschrift Ruimte uit. Ruimte is een belangrijke voorloper geweest van De Gemeenschap. Een
flink aantal medewerkers van Ruimte, dat slechts in 1920 en 1921 verschenen is, levert vier
jaar later bijdragen aan De Gemeenschap: Wies Moens, Marnix Gijsen, Karel van den Oever
en Paul van Ostaijen als auteurs, Paul Joostens en vooral Jozef Cantré als illustrators.
Ruimte wordt uitgegeven door de Antwerpenaar Eugène de Bock, die, vanwege zijn activisme
ontslagen op de stadsbibliotheek van Antwerpen, in 1919 voor zichzelf begonnen is met
uitgeverij De Sikkel. Deze uitgeverij geeft in de loop van de jaren twintig tientallen boeken
van Vlaamse expressionisten uit, veelal uitbundig geïllustreerd door Vlaamse
houtsnijkunstenaars als Jozef Cantré, Henri van Straten en Frans Masereel. Voor Kuyle vormt
dit fonds een voorbeeld van wat hij met De Gemeenschap beoogt. Vanaf het begin van het
ontstaan van De Gemeenschap werkt hij dan ook graag met De Sikkel samen. De Bock heeft
er op zijn beurt ook belang bij, want hij probeert op deze wijze een deel van de Nederlandse
markt te veroveren. Het Huis van Marnix Gijsen en een serie van vijf boeken met sprookjes
en vertellingen van Hendrik van Tichelen zijn voorbeelden van deze samenwerking, maar de
uitgave van het werk van Paul van Ostaijen is ongetwijfeld de belangrijkste.
Paul van Ostaijen verdient in de rij van Ruimte-medewerkers - in relatie tot het fonds van De
Gemeenschap - aparte aandacht. In 1916 ziet zijn eerste bundel poëzie het licht: Music-Hall,
een ode aan het danspaleis Wintergarten aan de Meir in Antwerpen, waar Van Ostaijen met
zijn vrienden uitgaat. 537 Twee jaar later verschijnt zijn tweede bundel Het Sienjaal, waarin hij
het ideaal van de broederschap van alle mensen verwoordt en waarmee hij de basis legt voor
het Vlaamse humanitair-expressionisme. Kort na het verschijnen van Het Sienjaal moet ook
Van Ostaijen vluchten. Wegens deelname aan een activistische demonstratie wordt hij
veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf. Hij wijkt uit naar Berlijn waar hij kennismaakt
met het dadaïsme. Al snel neemt hij daar afstand van zijn gedichten in Het Sienjaal. Sterk
beïnvloed door het Duitse expressionisme, dat hij had leren kennen via tijdschriften als Die
Weissen Blätter, Die Aktion en Der Sturm, schrijft hij in Berlijn nieuwe gedichten voor
Bezette stad. Deze bundel, bezorgd door uitgeverij Sienjaal, komt in 1921 uit met
constructieve, aan het kubisme verwante, houtsneden van zijn vriend Oscar Jespers. 538 In de
bundel experimenteert Van Ostaijen met een nieuwe ritmische typografie, een spel van
klanken en woorden, een collage-achtige techniek, waarmee hij in de schilderkunst van Dada
kennis had gemaakt, o.a. bij Kurt Schwitters. In 1921 keert hij terug naar Antwerpen; zijn
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gevangenisstraf wordt hem kwijtgescholden. In Vlaanderen bruist het op dat moment van
vernieuwende activiteiten. Alleen in Antwerpen al verschijnen kort na elkaar vier
modernistische periodieken: het sociaal georiënteerde, Franstalige Lumière in augustus 1919,
de Vlaamstalige tijdschriften Ruimte en Het Roode Zeil in maart 1920 en het eveneens
Franstalige Ça Ira in april 1920. Ook het Brusselse blad Sélection (augustus 1920) blijkt in
Antwerpen goed aan te slaan. Toch heeft Van Ostaijen behoefte aan een eigen tijdschrift.
Ruimte vindt hij niet modern, niet avant-gardistisch genoeg. Het humanitair-expressionisme,
waarvoor hij zelf de basis had gelegd, heeft hij door zijn Berlijnse jaren al weer achter zich
gelaten. Hij deed forse pogingen om samen met de gebroeders Jespers en de kunstenaar Paul
Joostens een eigen blad met de titel Sienjaal op te richten, maar dit mislukte, voornamelijk
door onderlinge meningsverschillen. Na een half jaar heen-en-weergeschrijf tussen De Bock
en Van Ostaijen gaat hij uiteindelijk toch meewerken aan Ruimte. 539
Van Ostaijen is op zijn zachtst gezegd geen gemakkelijk man. Er zijn regelmatig ruzies met
zijn vrienden en ook met zijn uitgevers ligt hij af en toe overhoop. Veel van zijn poëzie blijft
tijdens zijn leven onuitgegeven.
Als Van Ostaijen, die aan tuberculose lijdt, op 18 maart 1928 overlijdt in het sanatorium van
Miavoye in de Ardennen, besluiten De Sikkel en De Gemeenschap nog in hetzelfde jaar tot
een gezamenlijke uitgave van zijn werk. Eerst verschijnen zijn Gedichten, voorzien van een
inleiding van zijn vriend Gaston Burssens. Deze editie voorziet in een behoefte, want Van
Ostaijens eerste twee bundels waren nooit herdrukt en ze waren daardoor nauwelijks
beschikbaar voor het publiek: Music-Hall (1916) was door Paul van Ostaijen zelf veroordeeld
als “jongelingspoëzie” en Het Sienjaal (1918) beschouwde hij “als behorende tot de poëzie
van een overwonnen standpunt”, schrijft Burssens in zijn inleiding. Het Sienjaal was
bovendien voor een groot deel uit de handel genomen vanwege Van Ostaijens veroordeling
tot drie maanden gevangenisstraf wegens deelname aan een activistische demonstratie. Zijn
latere dichtbundels, De feesten van angst en pijn en het Eerste boek van Schmoll, waren vóór
1928 zelfs nog nooit in druk verschenen. Bezette stad wordt uit de bundeling gehouden omdat
het “op zich zelf een niet te verbrokkelen monument vormt, waaruit geen enkel gedicht zou
kunnen worden overgenomen zonder uit het kader zijner lokalisering te worden gerukt”,
noteert Burssens.
Na Gedichten verschijnen eveneens als gezamenlijke uitgave van De Sikkel en De
Gemeenschap nog Krities proza I en Krities Proza II in respectievelijk 1928 en 1931. Grote
commerciële successen zijn dat voor De Gemeenschap overigens niet geworden, getuige het
feit dat Krities proza I en II eind 1941, wanneer het Gemeenschapfonds door uitgeverij Het
Spectrum overgenomen wordt, nog met respectievelijk 59 en 89 exemplaren (van een oplage
van 525) op de overdrachtslijst staan. 540 Voor de profilering van De Gemeenschap zijn ze
echter van groot belang omdat de uitgeverij, die de publicatie van expressionistische bundels
van Gijsen, Slauerhoff en Marsman al op zijn naam had staan, zich met de uitgaven van Van
Ostaijen opnieuw presenteert als een belangrijke promotor van de expressionistische poëzie.
In de beeldvorming over De Gemeenschap heeft dit aspect tot op heden weinig aandacht
gekregen.
Samenwerking met anderen
De overige vormen van samenwerking van De Gemeenschap met een andere uitgeverij zijn
alle eenmalig: met Querido wordt in 1938 het Verzameld Werk van Marsman in drie delen
uitgegeven; andere partners voor de uitgave van een boek zijn Orbis uit Antwerpen,
Xaveriana uit Leuven, St. Bernulphus uit Amsterdam en de Studenten Missiebeweging. In
totaal is bij twintig van de 143 uitgaven van De Gemeenschap sprake van een coproductie met
een andere uitgeverij.
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Paul Brand
Een uitgeverij waarmee samenwerking voor de hand had gelegen, maar die nooit tot stand is
gekomen, was Paul Brand uit Bussum. Deze uitgever was immers ook katholiek, lag
geografisch gezien in de buurt en zijn fondsprofiel overlapte dat van uitgeverij De
Gemeenschap gedeeltelijk. Ook al was er geen directe samenwerking, contact was er wel met
de redactie van De Gemeenschap en met de directie van de uitgeverij, zoals we ook gezien
hebben in hoofdstuk 2. Paul Brand was zowel belangrijk vanwege zijn uitgeverij als ook
vanwege de politieke en maatschappelijk functies die hij naast zijn baan als uitgever
bekleedde. 541
Paul Brand, geboren in 1885 in Den Haag, was van 1900 tot 1906 seminarist op Hageveld,
waar hij ook Henri Nelissen, de latere directeur van uitgeverij De Gemeenschap, leerde
kennen. Daarna zat hij nog drie jaar in Warmond op het seminarie. Toen hij in 1909 besloot
Warmond te verlaten, haalde Henri Nelissen, die al eerder van Hageveld vertrokken was, hem
binnen als employé bij de katholieke uitgeversfirma C.L. van Langenhuysen in Amsterdam.
Reeds twee jaar later vestigde Paul Brand zich als zelfstandig uitgever in Bussum, waar hij
begon met de uitgave van het damesblad De Lelie, een tijdschrift ter bevordering van de
emancipatie van de katholieke vrouwenbeweging. Aanvankelijk gaf hij daarnaast vooral
liturgische studies uit en mystieke werken, maar vanaf het begin van zijn uitgeverschap heeft
hij zich ook ingezet voor de vernieuwing van de katholieke romankunst. Hij gaf bijvoorbeeld
al vroeg in de jaren tien proza uit van Pieter van der Meer de Walcheren, Marie Koenen,
Karel van den Oever, René de Clercq en G.K. Chesterton. Paul Brand werkte veel samen met
Van Langenhuysen uit Amsterdam en Gianotten uit Tilburg. In 1917 nam hij zelfs het hele
fonds van de firma Van Langenhuysen over. Hierdoor werd zijn handelshuis in één keer de
belangrijkste katholieke uitgeverij van ons land. 542 In 1918 nam hij samen met Boek- en
Handelsdrukkerij Helmond het initiatief voor de uitgave van het tijdschrift De Nieuwe Eeuw,
waarvan hij tot 1921 de uitgever was. Ook voor de promotie van het werk van een aantal van
de katholieke jongeren heeft hij veel betekend. Hij was de uitgever van Antoon Coolens eerste
succesroman Kinderen van ons volk (acht drukken tussen 1928-1934) en De Schoone
Voleinding (1932). In 1929 nam hij enkele werken van jongere katholieke schrijvers over van
drukkerij Gianotten. Zo werd hij ook de uitgever van enkele boeken van de Roepingredacteuren pater M. Molenaar en Gerard Knuvelder. Op deze manier leerde hij ook Anton
van Duinkerken kennen, wiens belangrijkste uitgever hij tussen 1929 en 1948 werd, samen
met uitgeverij De Gemeenschap, met uitgaven als Hedendaagse ketterijen, Achter de vuurlijn,
Katholiek verzet, Welaan dan, beminde geloovigen, Verscheurde christenheid en andere
essaybundels. De derde Gemeenschap-auteur die aan aantal boeken bij Paul Brand heeft
uitgegeven, is Albert Kuyle. In de periode 1933-1936 verschenen maar liefst zes publicaties
waaronder Harten en brood, Weerlicht en Jonas. In dezelfde periode verschenen ook boeken
van Henri Ghéon, Jacques Maritain en Paul Claudel, een bewijs temeer dat de verwantschap
tussen Paul Brand en De Gemeenschap groot was, niet alleen in persoonlijk opzicht, maar ook
op inhoudelijk vlak. Dat blijkt in 1936 ook uit zijn editie De Spaansche Burgeroorlog. Zijn
oorzaken en mogelijke gevolgen van Dr. Johan Brouwer, een boek dat op de
standpuntbepaling van Van Duinkerken over de Spaanse burgeroorlog grote invloed heeft
gehad. 543
Paul Brand was niet alleen uitgever, maar hij toonde ook een grote maatschappelijke
betrokkenheid. Hij was actief in de vakorganisatie van katholieke uitgevers en boekverkopers.
Vanaf 1919 was hij voor de R.K. Staatspartij lid van de gemeenteraad van Bussum. Twee jaar
later werd hij benoemd tot wethouder Openbare Werken. In 1924 werd hij tot eerste voorzitter
gekozen van de Katholieke Boekverkopers en Uitgeversvereniging St. Jan, een functie die hij
tot na de tweede wereldoorlog zou blijven bekleden. In een interview met De Maasbode in

191

1934 bij het tweede lustrum van St. Jan antwoordde hij op een vraag of er veel veranderd was
in de laatste tien jaar:
Wij hebben heel lang de moeilijkheid gehad, dat het katholieke publiek weinig las, en
àls het las, weinig werkelijk goeds. Het interesseerde zich niet voor litteratuur, voor
kunst, voor intellectuele onderwerpen. Wij waren – laten wij het gerust bekennen –
cultureel een heel eind achter. […] Vooral de laatste tien, vijftien jaren is er echter op
dit gebied geweldig veel verbeterd. De mentaliteit van het publiek, zowel als die van
de boekhandel, is anders geworden; er is belangstelling gekomen voor het boek en die
groeit nog steeds. Ik schrijf dat voor een groot deel toe aan de beweging der jongeren,
die, naar het mij voorkomt, de grote stoot gegeven hebben tot het interesse voor het
boek bij de katholieken. 544
Daarna noemt Brand de betekenis van de katholieke universiteit en de belangrijke plaats die
de RK Staatpartij heeft ingenomen in de politiek, als factoren die meetellen bij de groei van
de belangstelling voor het boek, omdat ze studiezin hebben opgewekt voor allerlei
economische, politiek-maatschappelijke en historische vraagstukken.
“In mijn eerste tijd had ik als katholiek uitgever vrijwel geen introductie bij de
andersdenkende boekhandel. Die kocht niet van ons. Ook dit is heel anders geworden: de
bestellingen van die kant zijn nu soms groter dan de bestellingen van de katholieken.”
Als laatste van de veranderingen noemt hij de keuze die er nu is in het aanbod van goede
katholieke auteurs, zowel op literair gebied als op wetenschappelijk terrein, en de erkenning
die er gekomen is voor het belang van goede letterkundige kritiek en deskundige
besprekingen van studiewerken.
Het is opmerkelijk dat de uitgeverijen van Paul Brand en van De Gemeenschap nooit hebben
samengewerkt, terwijl beide toch regelmatig met andere uitgevers samenwerkten, beide
katholiek waren, er allerlei persoonlijke relaties waren en deels eenzelfde inspiratie voor het
fondsbeleid.
Toch was er ook een groot verschil: Paul Brand was veel meer een katholieke uitgever dan De
Gemeenschap in de betekenis dat Brand uitsluitend boeken van katholieke schrijvers en
wetenschappers uitgaf. Ook al is deze uitgeverij altijd onafhankelijk gebleven van het bisdom
en de RKSP, zij bleef, ook als gevolg van de eigen kerkelijke en politieke opstelling, toch een
representant van de gevestigde katholieke orde. De Gemeenschap was weliswaar ook een
katholieke uitgeverij, maar stelde zich veel onafhankelijker op en onderzocht veel meer de
grenzen van wat binnen de katholieke geloofsgemeenschap nog wel of net niet kon. De
Gemeenschap was bovendien een open uitgeverij die ook werk van niet-katholieken uitgaf.
De belangrijkste betekenis van Paul Brand is geweest dat hij een behoorlijk aandeel heeft
gehad in de geestelijke emancipatie van het katholieke bevolkingsdeel van Nederland. Die rol
heeft De Gemeenschap zeker ook gespeeld, maar de belangrijkste betekenis van De
Gemeenschap ligt volgens mij veel meer in het doorbreken van het katholieke isolement,
deels door de uitgave van boeken van katholieke auteurs die de vensters naar buiten
openzetten en vaak een ander geluid lieten horen dan het gangbare en (door de censor)
gecontroleerde geluid en deels door de uitgave van boeken van niet-katholieke auteurs die uit
eigen overtuiging niet aan de grenzen van het geloof gebonden waren.
Een ander verschil dat naar mijn mening een belangrijke rol gespeeld heeft, is dat De
Gemeenschap een modernistisch en ook artistiek verantwoord (soms zelfs bibliofiel) fonds
wilde zijn. Dat imago had Brand zeker niet en samenwerking van De Gemeenschap met De
Sikkel lag in dat opzicht veel meer voor de hand.
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7.7 aNti-schUnd
Niet alleen de samenwerking met een andere uitgeverij leidt tot interessante edities, zoals we
gezien hebben bij de uitgave van het werk Van Ostaijen, ook de relatie met een tijdschrift kan
soms tot een verrassende uitgave leiden.
Tussen De Vrije Bladen en De Gemeenschap bestaat in de jaren 1925-1930 een voortdurende
polemische uitwisseling van standpunten en ideeën, maar eveneens een uitwisseling van
medewerkers. Hendrik Marsman, Anthonie Donker, A. den Doolaard, Jan Jacob Slauerhoff,
Menno ter Braak 545, Jan Engelman, Chris de Graaff en Theun de Vries, zij allen werken mee
aan beide tijdschriften. En allen hebben zij een of meer boeken uitgegeven bij uitgeverij De
Gemeenschap.
In 1928 schrijven leden van beide redacties 546 een gezamenlijke brochure onder de titel aNtischUnd, een vlammend protest tegen het socialistisch tijdschrift Nu (1927-1929) dat onder
redactie stond van Israël Querido en A.M. de Jong. Het door De Gemeenschap uitgegeven
pamflet wordt verkocht via straatcolportage en beleeft in korte tijd drie drukken. “Als een
bom in het litteraire leven viel voor in dit jaar het verschijnen van de beroemd geworden AntiNu brochure, waarvan in drie dagen tijds meer dan 3000 exemplaren werden verkocht,
goeddeels door de schrijvers zelf die het pamflet in Amsterdam uitventten”, schrijft Kuyle in
zijn terugblik op de eerste vijf jaren van De Gemeenschap. 547 Voor de uitgeverij op dat
moment een prachtige stunt die ook voor de nodige commotie en publiciteit zorgde. In 1931
verschijnt zelfs nog een vierde druk van de brochure. De aanleiding tot deze gezamenlijke
publicatie was gelegen in het feit dat de uitgever van De Vrije Bladen, Emmanuel Querido,
zijn medewerkers verboden had te reageren op de polemische artikelen in het tijdschrift Nu,
waar zijn broer Israël Querido redacteur was. Deze vorm van censuur en nepotisme was voor
de medewerkers van De Vrije Bladen, onder wie Menno ter Braak, Dirk Binnendijk en Kees
Kelk, een reden te protesteren samen met o.a. Jan Engelman, Albert Helman en Albert Kuyle.
Uitgeverij De Gemeenschap leende zich graag voor de publicatie van dit protest. 548
7.8 Reeksen
In 1927 start Kuyle met de eerste serie of reeks van boeken. Lisa Kuitert die onderzoek heeft
gedaan naar het functioneren van literaire series in het literaire bedrijf tussen respectievelijk
1850 en 1900 (Kuitert 1993) en 1945-1996 (Kuitert 1997) verstaat onder een serie “een groep
publicaties die met elkaar verbonden zijn door het feit dat elke publicatie behalve haar eigen
hoofdtitel ook een titel heeft die van toepassing is op de groep als geheel”. 549 Essentieel zijn
een serienaam en een beoogde meerdeligheid. Het doel van de uitgever is met een reeks een
vast publiek te kweken. In marketingtermen gesproken gaat deze strategie uit van de gedachte
dat wanneer eenmaal voor een bepaalde uitgave een marktsegment is bereikt, het aanzienlijk
minder moeite kost datzelfde marktsegment te bereiken met nieuwe uitgaven als ze in de
dezelfde reeks op de markt gebracht worden. Een serieformule kan zelfs op een bepaald
ogenblik voor zo’n klantenbinding zorgen dat de naamsbekendheid van de serie groter wordt
dan die van de uitgeverij. 550 Het voordeel van een reeks is ook dat, wanneer de naam eenmaal
goed is, de verkoop bijna vanzelf gaat. Door de uniforme vormgeving die een serie meestal
kenmerkt, is de productie ervan ook goedkoper. Een ander voordeel is dat met reeksen een
nauwere samenhang aangebracht kan worden in een fonds. Kortom, een succesvolle reeks
zorgt voor een herkenbare profilering en voor continuïteit in het bedrijf.
Bij De Sikkel had Kuyle dergelijke reeksen niet gezien, evenmin als bij Charles Nypels.
Waarschijnlijk is het fonds van Sander Stols voor hem een voorbeeld geweest. Deze net als
Nypels uit Maastricht afkomstige typograaf en uitgever was in 1922 begonnen met zijn eerste
bibliofiele reeks Trajectum ad Mosam, en hij liet deze reeks, die vrij snel succes had, volgen
door de reeks To the happy few. 551 Stols had in 1924 ook Kuyles poëziedebuut Seinen
vormgegeven en een jaar later zijn prozawerk Zeiltocht, zodat aangenomen kan worden dat
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Kuyle als uitgever en liefhebber van mooie boeken goed op de hoogte was van de uitgaven
van Stols. Stols maakte bovendien voor de illustraties van zijn boeken evenals Kuyle soms
gebruik van kunstenaars als Henri Jonas, Joep Nicolas en Charles Eijck, zodat hij ook via
deze kunstenaars op de hoogte zal zijn geweest van de uitgeverspraktijk van zijn collega en
concurrent. Ook al was Stols van geboorte katholiek, aan geloofszaken heeft hij nooit veel
gedaan. In 1927 nam hij definitief afstand van het katholicisme. Hoewel er enkele katholieke
auteurs in zijn fonds zitten, onder wie Anton van Duinkerken, Bernard Verhoeven, Jan
Engelman en Louis de Bourbon, was zijn fondsprofiel zeker niet katholiek. Het vertoont een
breed scala van schrijvers waarin niet-katholieke auteurs als Ter Braak, Slauerhoff, Du
Perron, Nijhoff, Jany Roland Holst, Jo Otten, Jan Greshoff en Arthur van Schendel de
boventoon voeren.
Hoewel er dus zowel wat betreft schrijvers als wat betreft kunstenaars enige overlap in beide
fondsen zit, zijn er ook grote verschillen. Waar Kuyle qua vormgeving vaart op het kompas
van Nypels die daarbij gebruikmaakt van de door zijn leermeester Sjoerd de Roos ontwerpen
boekletter de Hollande Mediaeval, geeft Stols zelf vorm aan zijn boeken en maakt daarbij, na
aanvankelijk onder invloed van zijn leermeester Nypels te hebben gestaan, veel gebruik van
de typografie van Jan van Krimpen, die graag klassieke letters als de Caslon en de Garamond
gebruikt en vanaf 1926 de door hem ontworpen boekletter Lutetia. Waar Kuyle zelf de
schrijvers en kunstenaars voor zijn fonds aantrekt en daarbij Engelman soms als intermediair
gebruikt, zet Stols vooral Jan Greshoff als bemiddelaar in. Hij haalt zijn auteurs vooral uit de
stal van De Vrije Bladen en later Forum, terwijl Kuyle zijn eigen tijdschrift De Gemeenschap
heeft als kweekvijver voor zijn boekenfonds. Zowel Nypels als Stols zijn, mede door de
geringe belangstelling voor het bibliofiele boek van de Nederlandse boekliefhebbers, 552 ook
actief op de Franse bibliofiele markt. Stols geeft vooral teksten uit van de auteurs die zich
concentreerden rondom het driemaandelijkse tijdschrift Commerce. In de redactie van dit blad
zaten Paul Valéry, Léon-Paul Fargue en Valery Larbaud. Ook André Gide cirkelde rondom
deze groep. 553 Nypels oriënteerde zich meer op de uitgaven van de Parijse uitgever RenéLouis Doyon, voor wiens uitgeverij La Connaisance hij bibliofiele boeken vormgaf van de
zestiende-eeuwse Franse dichters Pierre de Ronsard, Joachim du Bellay en Philippe
Desportes.
Dom-serie
De eerste reeks die Kuyle op de markt bracht, is de Dom-serie. Hij had de ambitie om zich
met deze reeks te profileren als bibliofiele uitgever. De boeken in de reeks zouden zich
moeten onderscheiden op kenmerken als papier- en letterkeuze, vormgeving en illustraties.
Vanzelfsprekend zou de oplage klein zijn en mocht de omvang van de tekst in verband met de
kosten niet te groot zijn. Voor de vormgeving trok Kuyle de typograaf Charles Nypels aan,
onder wiens leiding de boekjes ook allemaal gedrukt zijn op de persen van Leiter-Nypels in
Maastricht, de drukkerij van diens vader.
Reeds in 1920 had Nypels zijn eerste bibliofiele uitgave het licht doen zien, Verzen en
Fragmenten van Frits Lousbergh, gedrukt in zwart en blauw met de Hollandsche Mediaeval
van zijn leermeester Sjoerd de Roos, in 40 exemplaren op Oud-Hollands van Van Gelder met
een houtsnede van Henri Jonas. In de jaren daarna tot 1927 had hij nog ruim dertig bibliofiele
uitgaven verzorgd, deels verschenen in het Leiter-Nypelsfonds, deels vormgegeven voor
uitgeverij La Connaissance van René-Louis Doyon. 554 De naam van Nypels was dus reeds
behoorlijk gevestigd, toen Kuyle hem als adviseur bij zijn ambitieuze plannen voor de Domreeks betrok.
Het eerste boekje dat Kuyle het licht doet zien, is De Vliegende Hollander, drie korte
prozateksten van Marsman, oorspronkelijk verschenen in De Vrije Bladen, gedrukt met de
Plantijnletter en met illustraties, vignet en initialen in hout gesneden door Jozef Cantré. Elk
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nieuw hoofdstuk begint met een initiaal in zwart, waarna de eerste regel steeds is gedrukt in
rood. Nypels kiest voor een vette letter en een groot corps, de tekst krijgt daarmee een
krachtige en expressieve uitstraling, die past bij de vitalistische inhoud van het boekje.
In hetzelfde jaar nog verschijnt Rembrandt, de realist, een essay van Gerard Bruning
(oorspronkelijk verschenen in Roeping), in rood en zwart gedrukt met de Erasmus Mediaeval
van Sjoerd de Roos en voorzien van een in hout gesneden Rembrandt-portret van Jozef
Cantré. Het heeft een soberder uitstraling, die beter aansluit bij het informatieve karakter van
dit essay. Een jaar later geeft Kuyle het derde deeltje uit: Litanie van J.C. van Schagen, een
prozagedicht dat eerder was verschenen in De Gemeenschap, gedrukt met de Grotiusletter van
De Roos en versierd met zes houtsneden in perenlangs van Jozef Cantré. Opvallend is het
functionele gebruik van de kleuren rood en zwart, waarbij het rood steeds toegepast wordt op
de herhalende regels van de tekst, zodat de indruk van een litanie ook typografisch wordt
versterkt.
Het vierde en laatste deeltje, zo zal later blijken, verschijnt eveneens in 1928: De apologie van
den misdadiger, opnieuw met de Grotius gedrukt in groen en zwart en verlucht met drie
illustratieve penseeltekeningen van Charles Eijck. Zij vormen een harmonisch geheel met de
strak gestructureerde tekstblokken.
Met betrekking tot de papierkeuze laat Nypels een duidelijke voorkeur zien voor crème getint,
gevergeerd papier, dat een warmere uitstraling heeft dan wit papier.
Alle delen werden gedrukt in een oplage van 150, waarvan de I t/m XXX steeds gereserveerd
waren voor boekhandel Kemink uit Utrecht en de nummers 100-150 niet in de handel
kwamen, maar beschikbaar bleven voor de auteur en de uitgever. Alleen van Litanie zijn er
180 gedrukt, omdat ook boekhandel Voorhoeve en Dietrich uit Rotterdam dertig exemplaren
gereserveerd had. Met dit soort voorintekeningen van boekhandels kon Kuyle de hoge kosten
van deze uitgave financieren.
Prisma-reeks
Met de Prismareeks wilde Kuyle zich profileren als uitgever van essays.
De serie, die uiteindelijk slechts uit drie uitgaven zou bestaan, startte in 1928 met De lamp
van Diogenes van Hendrik Marsman, een verzameling opstellen over literatuur van
tijdgenoten, eerder gepubliceerd in De Vrije Bladen. De titel van het boek moet symbolisch
opgevat worden: zoals Diogenes op klaarlichte dag met een brandende lamp door Athene liep
om mensen te zoeken, zo zoekt Marsman de mens in de dichter en de dichter in de mens. Het
boek bevat opstellen over Henriette Roland Holst, Werumeus Buning, Nijhoff, Hendrik de
Vries, Slauerhoff, Engelman, Gerard Bruning en over de Franse auteurs Blaise Cendrars,
Joseph Delteil en Henri de Montherlant.
In het jaar daarop verscheen Cinema militans van Menno ter Braak. Ook al zal dit redactielid
van Forum later in de jaren dertig de auteur zijn waarmee De Gemeenschap het vaakst in
botsing komt, 555 dat neemt niet weg dat hij het halverwege de jaren twintig met een aantal
redactieleden van De Gemeenschap goed kon vinden. Wat hen het meeste bond, was hun
liefde voor de film.
Menno ter Braak, de in 1902 in Eibergen geboren zoon van een arts, van protestanten huize,
komt tijdens zijn studie geschiedenis en Nederlandse taal- en letterkunde in Amsterdam
halverwege de jaren twintig in contact met de jonge filmer Joris Ivens en met hem en anderen,
onder wie de schijver Henrik Scholte en de kunstenares Charley Toorop, richt hij in 1927 de
Filmliga Amsterdam op. Het idee wordt snel overgenomen in Rotterdam en Utrecht en reeds
in september 1927 wordt in Amsterdam De Nederlandsche Filmliga als overkoepelende
organisatie opgericht, waarvan Scholte voorzitter en Ter Braak secretaris-penningmeester
wordt. 556 De Filmliga streeft naar erkenning van de film als serieus medium in de kunst en
vertoont met name Europese avantgarde-films en uit Rusland geïmporteerde experimentele
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films om dat doel te bereiken. Ter Braak speelt regelmatig piano als begeleiding van deze
stomme films, waarvan ‘Pantserkruiser Potemkin’ van Eisenstein en ‘Metropolis’ van Fritz
Lang bekende voorbeelden zijn. Ook in de gelederen van De Gemeenschap vindt de Filmliga
veel weerklank, met name bij Albert Helman, die net als Ter Braak films op de piano
begeleidt en bij Sybold van Ravesteyn, die samen met Ter Braak in het bestuur van de
Amsterdamse Filmliga zit. Van 1927 tot 1931 is Van Ravesteyn tevens voorzitter van de
afdeling Utrecht, waar ook Albert Kuyle in het bestuur zit, die het nieuwe medium film een
warm hart toedraagt. Hij is als scenarioschrijver bij Studio Hinfilm betrokken. Deze contacten
bewerkstelligen dat uitgeverij De Gemeenschap in 1928 het boek Cinema Militans uitgeeft het debuut van Ter Braak - waarin hij een pleidooi houdt voor de film als aparte kunstvorm.
De bundel met opstellen over en besprekingen van films uit de jaren twintig is geïllustreerd
met foto’s, filmstroken en stills van o.a. Germaine Krull en Joris Ivens, en met foto’s uit het
beroemde boek Malerei, Photographie, Film van Moholy-Nagy en uit het intrigerende
cinépoème ‘Emak Bakia’ van Man Ray.
In ‘Maandbericht van de uitgeverij De Gemeenschap’, nummer 1 van oktober 1928 557, schrijft
uitgever Albert Kuyle: “In de Prismareeks stellen wij ons voor, na de twee thans te
verschijnen deelen, verdere belangrijke essays en critieken bijeen te brengen die door hun
critische of leidende waarde richtinggevend en oriënteerend kunnen werken. In deze reeks
zullen successievelijk nog een aantal essaybundels van de bekendste en begaafdste critici van
ons land verschijnen. Reeds zijn wij in onderhandeling over essays van Anton van
Duinkerken, Jan Engelman, Lou Lichtveld en anderen.”
Van dit ambitieuze plan komt niet veel terecht. Het derde en laatste deel in deze serie
verscheen in 1931: De zilveren spiegel van Bernard Verhoeven, een bundel letterkundige
essays die eerder verschenen in de rubriek ‘Litteratuur en leven’ van Het Centrum, in het
tijdschrift De Witte Mier, 558 in De Tijd en in De Nieuwe Eeuw. De opstellen gaan voor het
grootste deel over de wat oudere auteurs als Van Deyssel, Alberdingk Thijm, Leopold,
Verwey, Van Eeden, Israël Querido, Jacob Israël de Haan, Werumeus Buning, Jacqueline van
der Waals, Karel van de Woestijne, Herman Teirlinck, Felix Timmermans en Karel van den
Oever. Het motto van de bundel luidt: “Het Leven is belangrijker dan de Kunst, en de Kunst
alleen in zooverre van belang, als zij het Leven weerspiegelt”, een motto dat niet alleen voor
dit boek geldt, maar voor het hele fonds van De Gemeenschap.
Wingerdreeks
In 1929 startte Kuyle een nieuwe reeks die bedoeld was om het verhalende proza de kans te
geven zich te bewijzen. “De Wingerdreeks zal een creatieve reeks zijn, en voornamelijk
bestaan uit door onze jongere schrijvers te publiceeren romans en novellen. Een serie
prozaboeken dus waarvoor we ons reeds het recht van uitgave verwierven van de
belangrijkste en begaafdste van onze nieuwe prozaisten”, schrijft Kuyle in het eerder
genoemde ‘Maandbericht van de uitgeverij’ van oktober 1928. Niet zonder eigendunk, want
als eerste deel in de serie kwam een paar maanden later een bundel van Kuyle zelf uit met de
titel De Bries. Het boek bevat zes short stories in de nieuw zakelijke stijl waarmee Kuyle
probeerde het proza in Nederland te vernieuwen. Mogelijk was de serie in het bijzonder
bedoeld voor het proza van de Nieuwe Zakelijkheid, want nog in hetzelfde jaar verscheen het
tweede boek in de reeks, in dezelfde stijl geschreven: Marsmans verhalenbundel De vijf
vingers, voorzien van vijf pentekeningen van de Maastrichtse kunstenaar Henri Jonas. Nieuw
zakelijk proza, waarvoor Marsman in een programmatisch artikel in De Vrije Bladen – hij was
in 1929 weer tot de redactie toegetreden - de uitgangspunten formuleerde 559: “Het nieuwe
proza zal opnieuw verhalend en feitelijk zijn, en zijn moderniteit onopzettelijk ontleenen aan
zijn schrijvers, die door de hardheid en de fantastiek van den tijd zijn bewogen.” In Nederland
ziet hij op dat moment maar twee auteurs die aan zijn normen voldoen: Albert Kuyle en
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Albert Helman. De reeks heeft maar twee uitgaven gekend. Een derde deel wordt wel
aangekondigd, nl. de uitgave Ondergangen van Albert Helman. 560 Waarom dit deel nooit is
verschenen, is onbekend. Evenmin is mij bekend waarom de serie niet gecontinueerd is. Dat
had gemakkelijk gekund, want in hetzelfde jaar verschijnt bij uitgeverij De Gemeenschap van
Helman Hart zonder land, ook een verhalenbundel in nieuw zakelijke stijl. Begin jaren dertig
brengt De Gemeenschap nog een flink aantal andere boeken van de Nieuwe Zakelijkheid op
de markt, waaronder het verhalend proza van Bordewijk en Revis.
Kuyle zorgde ervoor dat de drie reeksen een herkenbare vormgeving kregen. Zelfde formaat,
zelfde papierkeuze en meestal gedrukt met hetzelfde lettertype. De drie ontwerpen hadden een
verschillend, maar binnen de reeks gelijk, vignet van Jozef Cantré op de band of het omslag,
soms nog herhaald op de titelpagina. Alleen de Prismareeks kende ook een duurdere, in linnen
gebonden versie met een door Sybold van Ravesteyn getekend prisma als illustratie op de
band.
Andere reeksen
Het is opvallend dat er nooit een reeks met poëzie is verschenen, althans niet onder een
bepaalde serietitel. De uitgever had dat gemakkelijk kunnen doen. In 1928 verschenen kort na
elkaar Oost-Azië van Ravenswood (=Slauerhoff), De Wilde Vaart van Den Doolaard en De
Reiziger van Ten Berge in een vrijwel identieke vormgeving. In het al eerder genoemde
‘Maandbericht van de uitgeverij’ noemt Kuyle de eerste en de tweede titel ook als delen “in
onze Poëzie-uitgavenreeks”, maar een titel heeft deze reeks nooit gekregen. In 1930
verschenen eveneens drie bundels met gedichten van Theun de Vries, Jan Engelman en
Hendrik Marsman (respectievelijk Westersche Nachten, Sine Nomine en Witte Vrouwen) in
precies hetzelfde formaat en vrijwel identieke vormgeving. 561 Kennelijk brachten de reeksen
commercieel niet op wat Kuyle ervan verwacht had, anders zou hij ook de poëzie
ongetwijfeld als uitgavenserie op de markt gebracht hebben. Het gebrek aan commercieel
succes zal er waarschijnlijk ook de oorzaak van zijn dat geen van de reeksen een lang leven
beschoren was.
Wel verscheen tussen 1927 en 1933 nog een serie van vijf delen met sprookjes en vertellingen
van de Vlaamse schrijver Hendrik van Tichelen. Maar dit betreft toch minder een reeks zoals
in de inleiding van deze paragraaf bedoeld, omdat de delen alle van dezelfde auteur zijn.
Tussen 1938 en 1941 verscheen nog de kerkmuziekreeks, een serie boekjes die bedoeld was
om de kerkmuzikale praktijk te bevorderen. In tegenstelling tot de andere reeksen weten we
bij deze serie boekjes op basis van catalogi en prospectussen precies welke deeltjes de
uitgever van plan was te laten verschijnen. Van de tien met naam en toenaam geplande
deeltjes zijn er uiteindelijk 6 verschenen, waarvan één dubbelnummer. Het uitbreken van de
oorlog maakte een einde aan de uitgave. 562
Hetzelfde overkomt de serie Kleutertjesleven met foto’s uit het kleuterleven die een duidelijk
opvoedkundige bedoeling hebben. Van de beoogde zes deeltjes zijn er slechts twee
verschenen.
Met de sprookjes en vertellingen, de kerkmuziekboekjes en de fotoboeken over het
kleuterleven profileerde uitgeverij De Gemeenschap zich ook in zijn reeksen als een breed
cultureel en algemeen maatschappelijk fonds dat niet alleen literatuur uitgaf, maar ook
bijvoorbeeld kinderboeken, muziek en pedagogiek.
7.9 Discussie en polemiek: de brochures
Met de uitgave van aNti-schUnd ontdekte Kuyle een nieuwe manier om de doelstellingen van
de uitgeverij te verwezenlijken. De brochure bleek namelijk een uitstekend middel om de
brede levensbeschouwelijke en politiek-maatschappelijke profilering gestalte te geven, een
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inhoudelijke discussie te entameren en tegelijkertijd te zorgen voor extra inkomsten voor de
uitgeverij en voor extra publiciteit voor het tijdschrift.
In 1930 verschijnt in korte tijd een stroom brochures die allemaal over politiekmaatschappelijke onderwerpen gaan die eerst al (gedeeltelijk) in het tijdschrift
voorgepubliceerd zijn. Behalve de eerder on hoofdstuk 2.6 besproken brochure De droom van
Nolens en de gevolgen verschijnen dat jaar Hagel en vuur, Wij en de politiek en Het keerpunt
in het maatschappelijk leven.
In het door Jan Engelman samengestelde Hagel en vuur wordt een groot aantal artikelen uit
De Gemeenschap en reacties daarop uit o.a. De Nieuwe Eeuw, Roeping en De Tijd gebundeld
rondom het onderwerp ‘katholieke jongeren en de politiek’. Het is meer een polemisch
pamflet dan een serieuze bespreking van het onderwerp, dat vooral opvalt doordat Kuyle met
veel uitgeversinstinct op het omslag het portret van Nolens tussen de koppen van Lenin en
Mussolini laat plaatsen.
In Wij en de politiek zet Anton van Duinkerken uiteen wat de jong-katholieke dichters
verwachten van de politiek en wat de politiek van deze dichters kan verwachten. “Dichters
zien dikwijls scherp den nood van het volk, welks gevoelens zij weerkaatsen.” Zij wijzen de
politiek op inconsequenties, onredelijke besluiten en onrechtvaardige voorstellen. Van de
katholieke politici verwachten zij geen compromissen, geen beginselloosheid, maar geestdrift,
standvastigheid en “hart en vurigheid” voor de katholieke zaak.
Willem Pompe gaat in Het keerpunt in het maatschappelijk leven in op de tegenstelling tussen
communisme en socialisme aan de ene kant en liberalisme en kapitalisme aan de andere kant.
Hij verwerpt beide ideologieën en pleit voor een eigen koers van het katholicisme en
formuleert de belangrijkste punten van het programma. 563 Kernzinnen en -woorden daaruit
zijn: productiemiddelen moeten niet in handen van de gemeenschap zijn, nog minder in
handen van monopolisten, maar ter beschikking staan van de producent zelf; vrijheid, niet om
anderen uit te buiten, maar vrijheid, gebonden door samenwerking; een belangrijke plaats
voor huwelijk en gezin; uitdragen van geloof in God en de kerk; een sociale en rechtvaardige
samenleving; gebruikmaken van de mogelijkheden van de moderne techniek; samenwerking
gericht “op vreedzaam samenleven van de verschillende klassen, elk in haar eigen functie, op
den grondslag van rechtvaardigheid en naastenliefde”.
In 1931 wordt naar aanleiding van discussies in katholieke kring over de economische en
sociale inrichting van de maatschappij een studieclub opgericht die zich ten doel stelt de
sociale en economische verschijnselen te bestuderen met als richtlijn de katholieke leer en
moraal. In de studieclub, die onder voorzitterschap staat van de Amsterdamse advocaat Piet
Witteman, 564 hebben o.a. zitting de schrijvers Anton van Duinkerken, Gerard Knuvelder en
Willem Nieuwenhuis, de jurist Willem Pompe, de theoloog J.B. Kors, de progressieve
Helmondse wethouder Jos van Wel, de architect Marinus Jan Granpré Molière en de arts Theo
Schlichting. De besprekingen in deze studieclub over het onderwerp ‘Fabrieksarbeid voor
vrouwen en meisjes’ leveren een rapport op, geschreven door Gerard Knuvelder, dat De
Gemeenschap in 1931 uitgeeft met dezelfde titel. Hoewel de studieclub tot de conclusie komt
dat ze fabrieksarbeid niet wil verbieden, want het is “in abstracto geen kwaad”, wordt werken
in de fabriek toch afgewezen omdat het geen geschikte voorbereiding is op het huwelijk en
het moederschap.
Vanaf 1931 verschijnt in De Gemeenschap een aantal artikelen over nationalisme. Ook twee
brochures worden aan dit onderwerp gewijd: Missie en nationalisme uit 1932 en Nationaal en
Sociaal uit 1933. In paragraaf 4.5.3 ‘Internationale oriëntatie’ onder het kopje ‘Periode 19311933’ heb ik al iets geschreven over de artikelen in het tijdschrift en de brochure Nationaal en
Sociaal van Willem Pompe. De brochure Missie en Nationalisme probeert de in de ogen van
de auteurs schijnbare tegenstelling tussen missie (het verbreiden van het katholieke geloof,
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ook buiten de landsgrenzen naar alle volkeren) en nationalisme (“een rechtmatige, goed
geordende liefde tot het eigen volk”) te overbruggen.
In 1937 ten slotte verschijnen twee brochures over het opkomend nationaal-socialisme en het
fascisme. In Wordt Nederland een tweede Spanje? vraagt Van Duinkerken zich af of de NSB
erin zal slagen van Nederland een tweede Duitsland te maken. Vanuit een vergelijking met de
situatie in Spanje, waarschuwt hij tegen de “despotische alleenheerscher” Hitler. Hij pleit
ervoor dat elke Nederlander zijn persoonlijke verantwoordelijkheid neemt om te voorkomen
dat Mussert en de NSB aan de macht komen. Het behoud van onze cultuur is afhankelijk van
de drie beginselen vrijheid, rechtvaardigheid en liefde, zo schrijft hij. Niet Mussert zorgt voor
een tweede Spanje, maar wij zelf als wij ons in ons persoonlijk leven niet door deze
beginselen laten leiden.
José Maria de Semprun Y Gurrea, zaakgelastigde te Den Haag van de Spaanse republikeinse
regering, schrijft de brochure Een katholiek Spanjaard over Spanje. Het is een overduidelijk
op de katholieke doelgroep geschreven boekje, want de auteur legt vooral uit dat de wettig
gekozen Volksfront-regering onder leiding van president Azana niet zo anti-godsdienst en
anti-kerk is als de “rebellen” van Franco iedereen willen doen geloven. Hij benadrukt dat er
ook vele vooraanstaande katholieken zijn die de Volksfront-regering steunen. Daarna
analyseert hij uitgebreid hoe het komt dat de katholieke kerk in Spanje en ook daarbuiten toch
“de militaire en fascistische opstandelingen” onder leiding van generaal Franco steunt. In zijn
analyse vertegenwoordigen de rebellen de economische bovenlaag van Spanje, die
geringschattend neerkijkt op de arbeidersklasse. Hij constateert een breuk tussen de
katholieke bourgeoisie en het volk. De kerk als instituut heeft het laten afweten door slechte
scholing en vorming in de ware beginselen van het geloof. De kerk is vergeten waar het echt
om gaat: rechtvaardigheid en liefde. De Semprun Y Gurrea eindigt zijn betoog met een
persoonlijke getuigenis: hij heeft voor het volk gekozen. “Het volk dat hongert naar brood en
bovenal dorst naar rechtvaardigheid, dat verlangen heeft, misschien verborgen onder de
razernij van zijn losbarstende woede, naar een beetje liefde en begrip.”
7.10 Financiële problemen
Zoals ik eerder al schreef, was de uitgeverij ook opgezet om extra geld in het laatje te
brengen. Dat lukt echter nauwelijks. Gedurende haar hele bestaan heeft de uitgeverij
financiële problemen gekend. 565
Albert Kuyle, tot 1 januari 1928 al officieus directeur van de uitgeverij en daarna officieel, is
heel handig in het verkrijgen van financiën, maar ook erg slordig in de besteding en de verantwoording van de uitgaven. Een mooi voorbeeld hoe Kuyle drukkers om zijn vinger kon
winden, vormt een citaat uit een briefje aan Charles Nypels van 31 oktober 1924. Let wel,
Kuyle is dan pas twintig jaar en kent Nypels nog nauwelijks:
Hierbij gaat de tekst van briefpapier en enveloppen. Weest u nu eens lief, en druk ze
op het papier van Uw particuliere stukken. Coupon-Bond, is het niet? De letter
(Grotius of Erasmus M.?) moet U kiezen, en breng nu eens een offer aan De
Gemeenschap, door een mooie rood-zwarte kop te maken, voor de opgegeven prijs
van fl.35 samen. Ja? Dan verdient U natuurlijk zeker geen cent, maar wordt U
gezegend in onze harten. 566
Ondanks een sterke groei van de verkoop vanaf het derde jaar en het feit dat er eind 1929
15.000 boeken verkocht waren, klaagt Kuyle voortdurend over lage verkoopcijfers en over de
matige interesse van het (katholieke) koperspubliek. 567 De lezers van De Gemeenschap voegt
hij in december 1929 op de van hem bekende directe wijze toe:
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Omdat die belangstelling ons nog altijd niet in staat stelt onze schrijvers een
honorarium te betalen, dat U zeker zou vorderen wanneer U schreef. Omdat verreweg
het grootste aantal van de door ons uitgegeven boeken, en dat zijn er teveel om in dit
verband op te noemen, wordt gekocht en gelezen door niet-katholieken. Elke maand
eischt de een of ander van ons meer creatief werk, maar de paar dozijn boeken van
jongere Katholieke schrijvers, welke in de vijf Gemeenschapsjaren bij ons verschenen,
worden nog niet verkocht in een tienmaal verlangzaamd tempo van onze
modeschrijvers en prul-romanciers. 568
Zowel drukkerij Het Centrum die het maandblad in de eerste periode drukte, als de auteurs die
volgens afspraak eigenlijk 2 gulden per tijdschriftpagina moesten ontvangen, maar dat lang
niet altijd kregen, tolereerden lange tijd Kuyle’s slordigheid in geldzaken. 569
Vanaf het begin verleende Leiter-Nypels, die veel van de boeken voor De Gemeenschap
drukte, een royaal krediet. Door de tegenvallende verkoop kon Kuyle meestal de facturen niet
betalen zodat de schuld behoorlijk opliep. Doordat Nypels op zijn beurt vaak erg traag was
met het uitleveren van de boeken, werden de financiële problemen voor de uitgeverij alleen
maar groter. De eindeloze vertragingen brengen Kuyle soms tot wanhoop getuige het
volgende citaat uit een brief aan Nypels van 10 mei 1928. 570
Als ik nu maar de Reiziger en de Beatrijs had. Schrijf je me nu direct even hoe het
ermee zit? Alle boekhandelaren denken dat hun collega’s ze al hebben gehad, en zij
vergeten zijn. Heel de oplage is verkocht, hetgeen beteekent dat ik anders een
vierhonderd gulden zou beuren die ik zoo uitstekend zou kunnen gebruiken. Charles,
vriend, redder, drukker der drukkers, red me, en stuur mijn boeken op met de snelste
gelegenheid. […] Ik vind het toch al zo ellendig dat ik de rekening van jullie onbetaald
heb moeten laten retour gaan, want ik zie al het gezicht voor me waarmede je oude
heer jou aan gaat zien, en jij krijgt dan als loon voor alles wat je voor ons doet, nog
herrie en een zuur gezicht.
Eind jaren twintig zijn de schulden aan drukkerij Leiter-Nypels, die zelf ook in een penibele
financiële situatie terecht is gekomen, zo hoog opgelopen dat de samenwerking met De
Gemeenschap onder druk komt te staan. George Nypels, een broer van Charles die door zijn
vader in het bedrijf is gehaald om op orde op zaken te stellen, herinnert zich in 1977 571:
De jong-katholieke litteraire vriendjes van Charles, die met hun Gemeenschap de
klerikale bonzen van toen de stuipen op het lijf joegen met hun tijdschrift en uitgaven,
bleken de firma al ruim zeven mille schuldig. Er werd een afbetalingsregeling
getroffen en er kwam een controle op het aannemen van verdere opdrachten. Waarna
ik te Utrecht gerangschikt werd onder de vuile bourgeois, die jeugdige idealisten en
hervormers dwars zitten.
Ook bij Het Centrum, waar het tijdschrift van de persen rolt, zijn er zoveel rekeningen
onbetaald gebleven dat de samenwerking met De Gemeenschap opgezegd wordt. De situatie
wordt onhoudbaar; er moet wat gebeuren. De Gemeenschap moet uitzien naar een nieuwe
drukker en vindt die in Utrecht bij de drukkerij van de katholieke arbeidersbeweging
Lumax 572, die onder leiding staat van Andries Oosterbaan. Bovendien wordt op 21 augustus
1930 Stichting De Gemeenschap opgericht, die via uitgifte van obligatieleningen geld
bijeenbrengt. Deze Stichting steunt de uitgeverij en neemt haar op 31 december 1931 zelfs
over. De bestaande vennootschap onder firma wordt gelijktijdig ontbonden. Dit is een
belangrijke gebeurtenis in het kader van de machtsverhoudingen in de uitgeverij, want vanaf
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dat moment is Kuyle alleen nog directeur en geen eigenaar meer. Het bestuur bestaat uit
Willem Pompe als voorzitter, René Radermacher Schorer als secretaris en Andries
Oosterbaan als penningmeester. Als leden (commissarissen) worden benoemd Sybold van
Ravesteyn, Stefan van Schaik, Willem Maas en Leo Brom. 573 Het bestuur slaagt erin voor
30.000 gulden aan obligatieleningen uit te zetten tegen 3,5% rente. Slechts twee intekenaren
voor een obligatie van 1000 gulden zijn bekend: Otto van Rees die geld geërfd had na het
overlijden van zijn vader en de Bilthovense uitgever en boekhandelaar Henri Nelissen. 574
Maar ook in de jaren na deze reorganisatie blijft De Gemeenschap met verlies draaien
ondanks de publicatie van enkele voor de Nederlandse literatuur belangrijke uitgaven. In 1930
verschijnt bijvoorbeeld Lyrisch Labyrinth van Anton van Duinkerken. Hierin wordt zijn
debuut Onder Gods ogen opgenomen, zodat deze bundel een compleet beeld geeft van zijn
poëzie tot dan toe. Van Jan Engelman verschijnt Sine nomine, met daarin een aantal gedichten
die inmiddels tot de canon van de Nederlandse poëzie zijn gaan behoren, zoals ‘Vera
Janacopoulos’, ‘Arne Borg’ en ‘En rade’. Van Marsman ziet Witte vrouwen het licht en van
Theun de Vries Westersche nachten, waarvoor hij de Dom-prijs ontvangt. In 1931 wordt
Blokken van F. Bordewijk gepubliceerd, in de jaren daarna gevolgd door de uitgave van
Knorrende beesten en Bint. Al deze boeken worden met veel aandacht voor de typografische
vormgeving uitgegeven. Kuyle geeft meer geld uit dan er binnenkomt, want geen enkele van
de genoemde boeken krijgt meer dan één druk en veel exemplaren blijven onverkocht. Meer
dan eens kunnen de rekeningen van drukkerij Lumax niet betaald worden. 575
Per 1 november 1932 neemt Albert Kuyle ontslag als directeur, officieel om zich meer met
literatuur en film bezig te kunnen houden, 576 in werkelijkheid omdat hij de financiën van De
Gemeenschap niet op orde krijgt. 577 Hij wordt opgevolgd door Cornelis Vos (1891-1955).
Ook Vos slaagt er niet in van De Gemeenschap een commercieel succes te maken. Hij is van
origine een journalist en geen uitgever en zijn zakelijk talent blijkt niet groot. Hij heeft een
weinig voortvarend karakter wat geïllustreerd wordt door zijn stopwoordje ‘later’. Bovendien
heeft hij last van een slepende kwaal die hem in zijn mobiliteit beperkt. 578 Daar komt nog bij
dat hij te maken krijgt met conflicten in de redactie van het tijdschrift, die zoveel energie
vergen dat er in 1934 en 1935 nauwelijks een boek verschijnt. 579 De Kuitenbrouwers hebben
een flink aantal abonnees meegenomen naar De Nieuwe Gemeenschap, dus ook op de
inkomsten van het tijdschrift moet ingeleverd worden. De financiële situatie is niet langer
houdbaar en het bestuur van de Stichting ziet zich genoodzaakt een ingrijpend besluit te
nemen: vanaf 8 november 1935 draagt het de zakelijke leiding over aan Henri Nelissen die
acht maanden eerder Oosterbaan reeds als penningmeester in het Stichtingsbestuur opgevolgd
was. Vos blijft aan als artistiek directeur.
7.11 De periode Nelissen-Vos
Het bestuur hoopt dat Henri Nelissen (1885-1957) als succesrijk uitgever ook van De
Gemeenschap een winstgevend bedrijf kan maken. Nelissen had bij uitgeverij C.L. van
Langenhuysen in Amsterdam en bij uitgeverij Neerlandia in Utrecht veel ervaring opgedaan.
In 1922 was hij voor zichzelf begonnen en was hij erin geslaagd van uitgeverij Nelissen in
Bilthoven een succesvol bedrijf te maken. Bovendien was hij directeur van Roman-, Boek en
Kunsthandel Nelissen in Amsterdam. Hij bewoog zich dus zowel op het gebied van de
productie als de distributie van het boek, een fenomeen dat in de negentiende eeuw heel
gewoon was, maar in de twintigste eeuw steeds minder voorkwam. 580
Henri Nelissen hield veel van moderne kunst. 581 Zijn huis was versierd met glas-in-loodramen
van de Utrechtse glazenier Willem Mengelberg. Hij bezat verschillende schilderijen van
Matthieu Wiegman, 582 met wie hij al bevriend was sinds zijn Amsterdamse tijd. In de woning
hingen verder o.a. een houtskooltekening van Jaap (frère Francois) Mes 583, verschillende
penseeltekeningen van Charles Eijck en diverse werken van Cor de Wolff 584, die hij

201

persoonlijk kende en die ook een ex libris voor zijn boekerij ontwierp. Een groot
literatuurliefhebber was Henri Nelissen niet, ook al stond zijn huis vol met boeken. 585 Zijn
belangstelling ging meer uit naar geschiedenis, religie en politiek-maatschappelijke
onderwerpen.
Tot zijn vriendenkring behoorden behalve Wiegman, Mengelberg, Meekel en De Wolff ook
de katholieke politicus en vakbondsman Jos Serrarens 586 en de publicist en wetenschapper
Henne Hahn, die voor het nationaal-socialisme uit zijn vaderland gevlucht was en via
bemiddeling van Serrarens begin 1939 in Bilthoven terechtkwam. 587 Ook de uitgevers Paul
Brand en J.H. Gottmer behoorden tot zijn persoonlijke netwerk.
Henri Nelissen was een bijzonder gelovige en kerkelijke man. Door de plaatselijke bevolking
werd hij vanwege zijn netwerk, zijn geld en zijn invloed wel “De paus van Bilthoven”
genoemd. Hij was actief lid van de kerk van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand,
de plaatselijke parochiekerk, voor de bouw waarvan hij zich als penningmeester van het
kerkbestuur begin jaren twintig enorm ingezet heeft.
Als Henri Nelissen per 1 november 1935 de zakelijke leiding over uitgeverij De
Gemeenschap krijgt, begint hij onmiddellijk met een grootscheepse reorganisatie. Hij sluit
het kantoor in Utrecht en voegt het samen met zijn eigen kantoor in Bilthoven. Tot dat
moment was nauwelijks sprake geweest van een professionele organisatie. Vanaf de
samenwerking met Nelissen waren er voor het eerst meerdere mensen in dienst en was er
sprake van verschillende afdelingen. Vos was verantwoordelijk voor de productie van het
tijdschrift en voor de contacten met de auteurs van het fonds en met de redactie van het
tijdschrift. Nelissen was de zakelijk directeur, verantwoordelijk voor de financiën en de
contracten. 588 Verder waren er nog vier mensen in dienst: een redacteur, een
vertegenwoordiger/literair agent, een administrateur/boekhouder en een directiesecretaresse.
Ondanks de forse besparing die deze reorganisatie oplevert, blijft de financiële situatie van de
uitgeverij zorgelijk. Dit komt vooral door de economische recessie die ook in de tweede helft
van de jaren dertig voortduurt. 589 Het feit dat de beide directeuren niet erg goed met elkaar
kunnen opschieten en een verschillende visie hebben op het uitgeversvak, doet eveneens geen
goed aan de ontwikkeling van een sterk bedrijf. Vos is vooral geïnteresseerd in het tijdschrift
en in het uitgeven van literaire boeken, terwijl Nelissen veel meer de ambitie heeft om van De
Gemeenschap een modern katholiek en maatschappelijk actueel fonds te maken. Doordat ook
de karakters van de aimabele, maar niet erg doortastende Vos en de zakelijke en gedreven
Nelissen erg van elkaar verschillen, zijn er over en weer voortdurend irritaties. Hierbij kan
aangetekend worden dat de formele positie van Nelissen veel sterker is dan die van Vos:
Nelissen is immers niet alleen zakelijk directeur, maar ook penningmeester van het
Stichtingsbestuur en (via de obligatielening) aandeelhouder van het bedrijf.
Met de redactieleden van het tijdschrift heeft Nelissen nauwelijks contact. In de taakverdeling
laat hij dit werk aan Vos over. De sterke binding tussen tijdschrift en uitgeverij uit de
begintijd bestaat niet meer. Een duidelijk bewijs hiervoor is dat de meeste redactieleden in de
tweede helft van de jaren dertig hun boeken bij andere uitgevers onderbrengen. Antoon
Coolen, toch redacteur van het tijdschrift, heeft zelfs nooit iets bij De Gemeenschap laten
verschijnen. Voor de uitgeverij is dat, financieel gezien, jammer, want hij is, bijvoorbeeld met
zijn bij Nijgh en Van Ditmar uitgegeven roman Dorp aan de rivier, in die tijd een van de best
verkopende auteurs in Nederland. Dit was voor Coolen overigens niet alleen een kwestie van
binding, maar zeker ook van financiële overwegingen. Doeke Zijlstra, directeur van Nijgh en
Van Ditmar, die met de uitgave van schoolboeken zeer goed verdiend had en de ambitie had
opgevat een literaire tak aan zijn fonds toe te voegen, bood zulke royale voorschotten en
honoraria aan zijn auteurs, dat het ook wel van zeer veel loyaliteit getuigd had als Coolen
voor De Gemeenschap als uitgever gekozen zou hebben.
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In de jaren vanaf 1936 verschijnen verschillende uitgaven die het opkomend nationaalsocialisme en fascisme als onderwerp hebben. Van de Berlijnse correspondent van het
dagblad De Tijd, Wenzel Frankemölle, wordt een biografie van Hitler gepubliceerd. Van de
Oostenrijker in ballingschap, Leopold Wiesinger, het boek Van Habsburg tot Hitler. Van
Rudolf Timmermans een reportage uit de Spaanse Burgeroorlog. 590 De twee eerder genoemde
Spanje-brochures zien het licht en er verschijnt een aantal boeken van literaire exil-auteurs die
vanuit het oosten van Europa naar ons land gevlucht zijn (Roth, Schreiner, Csokor en
Mécs). 591 Maar al deze uitgaven, evenmin als de diverse meer kerkelijke en
levensbeschouwelijke publicaties die gedurende al deze jaren blijven verschijnen, zorgen er
niet voor dat de uitgeverij voldoende rendeert. Integendeel, vooral de uitgaven van Joseph
Roth brengen De Gemeenschap bijna tot een faillissement. 592
In 1940 gaat het financieel zo slecht dat Nelissen een voorstel doet aan het Stichtingsbestuur
tot liquidatie en overname. Dat voorstel neemt het bestuur niet over. De relatie met Nelissen is
door verschil van visie over de koers van de uitgeverij (die het bestuur liever wat meer literair
ingevuld wilde zien) en door gebakkelei over de rechten van boeken zodanig verslechterd dat
het bestuur liever een andere uitgever gaat zoeken. Dat wordt uitgeverij Het Spectrum in
Utrecht. Deze neemt het fonds eind 1941 over. Inmiddels is het tijdschrift in oktober 1941
door de Duitse bezetter verboden. Het einde van De Gemeenschap is daar, ook al duurt het
nog tot 23 september 1953 voordat De Stichting De Gemeenschap officieel wordt opgeheven.
7.12 Samenvatting en conclusies
1.
De doelstellingen van uitgeverij De Gemeenschap sluiten aan bij die van het tijdschrift
(zie hoofdstuk 2.10 conclusie 1). Zij positioneerde zich als een uitgeverij met een
breed cultureel, levensbeschouwelijk en politiek-maatschappelijk profiel, waarbij veel
aandacht was voor de uitgave van niet-katholieke auteurs.
De uitgeverij is opgezet met drie subdoelstellingen:
a. mogelijkheid scheppen om langere teksten te publiceren;
b. het tijdschrift meer aanzien geven om zo meer abonnees te genereren;
c. extra inkomsten genereren; het tijdschrift kan als gratis reclamemiddel dienen
ten behoeve van de uitgeverij.
2.
Er bestaat tot halverwege de jaren dertig een hechte relatie tussen uitgeverij en
tijdschrift. Dit blijkt uit het feit dat:
a. twee van de drie oprichters van het tijdschrift (Albert Kuyle en Willem Maas)
ook degenen zijn die de uitgeverij een jaar later samen met Piet van Rossum
starten.
b. diverse teksten en illustraties die in het tijdschrift worden afgedrukt, later in
boek- of brochurevorm door de uitgeverij gepubliceerd zijn;
c. de meeste auteurs en illustrators/vormgevers zowel medewerker zijn van het
tijdschrift als bijdragen aan het fonds van de uitgeverij;
d. diverse losse bijlagen van het tijdschrift later als aparte publicatie in het fonds
opgenomen zijn.
3.
Albert Kuyle is zonder twijfel de belangrijkste figuur geweest voor uitgeverij De
Gemeenschap. Dat blijkt uit het feit dat
a. hij de eerste directeur was en dat bleef gedurende een lange periode (19251932);
b. zijn invloed aanwezig bleef tot 1934 doordat afspraken over uitgaven nog ruim
een jaar doorliepen;
c. gedurende de periode dat hij in het buitenland verbleef (november 1925-juli
1926) geen enkele uitgave werd gepubliceerd;
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d. hij de motor was achter de voor de Nederlandse literatuur belangrijke uitgaven
van Marsman, Van Ostaijen en Bordewijk;
e. hij de inspirator was achter de bibliofiele uitgaven van het fonds en van de
modernistische vormgeving van veel van de boeken uit de periode tot 1934;
f. hij de bedenker was van het concept om met reeksen te gaan werken, waardoor
het profiel van het fonds scherper werd en de klantenbinding (zowel van het
publiek als van boekhandels) groter.

4.

5.

6.

Albert Kuyle nam door zijn positie als redactiesecretaris (en later redacteur) van het
tijdschrift en als directeur van de uitgeverij een sleutelpositie in in de productie en
distributie van teksten van auteurs die verbonden waren aan De Gemeenschap. Door
zijn dubbelpositie kon hij zowel sturing geven aan het redactionele beleid van het
tijdschrift als aan de ontwikkeling van het fondsprofiel van de uitgeverij.
De sturing van de uitgevers Vos en Nelissen op het tijdschrift is aanzienlijk geringer
geweest dan die van Kuyle. Vos was gedurende vrijwel de gehele periode van het
bestaan van het tijdschrift aanwezig bij de redactievergaderingen, eerst jarenlang als
redacteur en daarna, in zijn functie van directeur van de uitgeverij, als zaakgelastigde
zonder stemrecht. Door zijn karakter en zijn persoonlijkheid was hij echter niet iemand
die veel sturing kon of wilde geven aan de redactie. Uit de herinneringen van
tijdgenoten blijkt dat hij vooral aardig en sociaal was en beslist niet iemand die
confronteerde of die richting en leiding gaf. Henri Nelissen liet het redactionele beleid
van het tijdschrift geheel aan de redactie en aan Vos over, hij bemoeide zich alleen
met de uitgeverij.
De sturing van de uitgevers Vos en Nelissen op het fondsprofiel van de uitgeverij is
heel verschillend geweest. Vos zette aanvankelijk de lijn van Kuyle door, waarbij hij
nog iets nadrukkelijker op literatuur probeerde in te zetten. Zijn invloed op het
fondsprofiel is tamelijk gering gebleven, enerzijds omdat hij vooral de uitgaven die
Kuyle al in gang gezet had, afgemaakt heeft, anderzijds doordat hij niet het karakter en
de fysieke mogelijkheden (en overigens ook niet het geld) had om zelf veel initiatieven
te nemen voor nieuwe uitgaven. Nelissen daarentegen heeft vanaf zijn directoraat in
november 1935 een duidelijk stempel gezet op de uitgeverij, zowel op de organisatie
ervan als op het fondsprofiel. Hij heeft de uitgeverij ingrijpend gereorganiseerd en
omgebouwd tot een binnen de beperkte financiële mogelijkheden, tamelijk
professioneel bedrijf. Hoewel uitgeverij De Gemeenschap en uitgeverij Nelissen
juridisch strikt gescheiden waren, waren de meeste facilitaire functies volledig
geïntegreerd, waarbij De Gemeenschap administratief en logistiek tamelijk afhankelijk
was van uitgeverij Nelissen. Ook inhoudelijk gaf Nelissen veel sturing. Hij had de
strategische doelstelling om van De Gemeenschap een modern katholieke en actuele
uitgeverij te maken en veranderde het fondsprofiel van een breed fonds met een sterk
literair accent in een breed fonds met een vooral politiek-maatschappelijk en
levensbeschouwelijk karakter.
De Antwerpse uitgeverij De Sikkel was het grote voorbeeld voor uitgeverij De
Gemeenschap. Gedurende de hele periode Kuyle is met deze uitgeverij samengewerkt.
Dit heeft geleid tot dertien gezamenlijke uitgaven, waarvan de editie van de gedichten,
het verhalend proza en het kritisch proza van Paul van Ostaijen de meest prestigieuze
was. Beide uitgeverijen waren onafhankelijk van elkaar en opereerden, voor zover ik
in mijn onderzoek heb kunnen nagaan, alleen op basis van ideologische verbondenheid
en niet op eenzijdige of wederzijdse financiële afhankelijkheid. In mijn onderzoek heb
ik, buiten uitgeverij Nelissen, geen afhankelijkheid van andere uitgeverijen of
politieke en/of religieuze instellingen kunnen vaststellen. In de boeken van uitgeverij
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7.

8.

9.

De Gemeenschap is nooit reclame gemaakt voor andere bedrijven zoals dat wel in het
tijdschrift gedaan werd. Er werd uitsluitend geadverteerd voor andere boeken van het
eigen fonds.
Door de introductie van reeksen probeerde Albert Kuyle in 1927 de profilering van het
fonds te versterken en een vast publiek aan de uitgeverij te binden. Hij bracht een
bibliofiele serie (de Dom-serie)op de markt, een reeks met essays (de Prismareeks) en
een met verhalend proza (de Wingerdreeks). Commercieel werden deze reeksen geen
succes waardoor ze niet lang bleven bestaan. Er zijn respectievelijk slechts vier, drie
en twee delen in de genoemde reeksen gepubliceerd. In 1931 verscheen het laatste
deel.
De geschiedenis van uitgeverij De Gemeenschap is een geschiedenis van discussie en
strijd. Dit blijkt uit de stroom van polemische brochures die vanaf 1928 verschijnen
met een hoogtepunt in 1930. Deze polemiek werd steeds gevoerd op het randje van de
grenzen die de katholieke kerk via de censor aangaf. Hoewel soms over de rand heen
gegaan werd (De droom van Nolens) is De Gemeenschap uiteindelijk nooit buiten de
jurisdictie van het bisdom gaan opereren. Dat laatste geldt niet voor alle individuele
redactieleden (Helman en De Graaff zijn om die reden uit de redactie gestapt). Het
hybridische karakter van De Gemeenschap waarop Ruiter en Smulders gewezen
hebben (zie 1.2.17) komt ook in deze serie brochures duidelijk naar voren: enerzijds
kritische publicaties over de politieke stellingname van de RKSP, anderzijds meer
conformerende brochures over onderwerpen als ‘fabrieksarbeid van vrouwen’ en
‘missie en nationalisme’.
De geschiedenis van de uitgeverij is een continu verhaal van geldgebrek en financiële
problemen. Op maar liefst vijf momenten in de 16-jarige geschiedenis van de
uitgeverij heeft dit tot een crisis geleid. In 1929 leidde het tot het opzeggen van de
samenwerking door drukkerij Nypels en Het Centrum, eind 1932 leidde het tot het
ontslag van Albert Kuyle als directeur en de benoeming van Cornelis Vos, eind 1933
tot het opzeggen van de samenwerking door drukkerij Lumax, een jaar later tot de
aanstelling van zakelijk directeur Henri Nelissen en in 1941 tot de overname van het
fonds door uitgeverij Het Spectrum.
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Hoofdstuk 8 De fondsformule van uitgeverij De Gemeenschap
8.1 Inleiding
Zoals de doelen en opvattingen van de redactie van een tijdschrift leiden tot het redactionele
beleid en de bladformule, zo leiden de doelstellingen van een uitgeverij en de opvattingen van
de directie tot de fondsformule van een uitgeverij. Onder fondsformule versta ik het geheel
van de verschillende genres en onderwerpen zoals deze over de gehele periode van het
bestaan van de uitgeverij gepubliceerd worden. Als er in de loop van de jaren geen genres of
onderwerpen verdwijnen of worden toegevoegd, dan is er sprake van een vaste fondsformule.
Als er wel nieuwe genres of onderwerpen worden geïntroduceerd of bestaande geëlimineerd,
dan is er sprake van een wijziging van de fondsformule. Ik spreek ook van verandering van de
fondsformule als er een aanzienlijke vergroting of verkleining van het aantal uitgaven binnen
één genre of onderwerp plaatsvindt. 593
In dit hoofdstuk presenteer ik de resultaten van mijn kwantitatieve onderzoek naar de teksten
van uitgeverij De Gemeenschap. In hoofdstuk 7 heb ik reeds een algemene karakteristiek
gegeven van de uitgeverij, daarom volsta ik hier met een paar samenvattende en aanvullende
opmerkingen.
Fondslijst
Naast literatuur (zowel proza, poëzie, essays als toneel) geeft De Gemeenschap vanaf het
begin ook andere boeken uit: werken over religie en politiek, maar ook bladmuziek,
zangbundels, kinderliteratuur, wiskundeboeken en biografieën. In totaal gaat het om 143
uitgaven. 594 In bijlage I en bijlage II heb ik een alfabetische en een chronologische fondslijst
opgenomen van de boeken die De Gemeenschap tussen 1925 en 1941 uitgegeven heeft. 595
Nadere bibliografische gegevens zijn ontleend aan het archiefmateriaal van het Letterkundig
Museum in Den Haag en van de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak in de
Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. Het gaat hierbij om catalogi, prospectussen,
reclamefolders en dergelijke. Ook De Gemeenschap zelf is een belangrijke bron, want veel
van de boeken van de uitgeverij worden aangekondigd in het tijdschrift. Problematisch hierbij
is dat soms ook boeken aangekondigd worden, die vervolgens niet verschijnen en ook nooit
verschenen zijn. Voorbeelden hiervan zijn Reisfilm (aangekondigd met foto’s en een omslag
van Otto van Rees) en Asphalt, beide van Albert Kuyle. Ook het aangekondigde boek
Houtsneden van Jozef Cantré is nooit verschenen. Een ander probleem is dat er nogal wat
boeken zijn, die de directie in het Gemeenschap-fonds opgenomen heeft, maar die nooit door
De Gemeenschap uitgegeven zijn. Het gaat hierbij meestal om boeken van bevriende
uitgevers die failliet gingen en waarvan De Gemeenschap de restexemplaren opkocht en zelf
op de markt bracht. Dat waren overigens zeker geen willekeurig gekozen titels, maar boeken
die bewust geselecteerd werden omdat ze in het profiel van het eigen fonds pasten. Een
voorbeeld hiervan is het boek Het witte gevaar van Erich Wichman, uitgegeven in 1928 door
de Maastrichtse uitgeverij Leiter-Nypels met tekeningen van Han Jelinger en een droge
naaldets van Wichman zelf. Een ander voorbeeld betreft vier Van-Ostaijenuitgaven
(Vogelvrij, Het bordeel van Ika Loch, De trust der vaderlandsliefde en Bezette stad), die
halverwege de jaren twintig, “zonder veel resultaat” zoals Eugène de Bock zich herinnert, 596
bij kleine avantgardistische Antwerpse uitgevers als De Witte Raaf, Sienjaal en De Driehoek
verschenen waren en in 1928 door De Sikkel overgenomen. Door verkoop via de
Gemeenschap-kanalen probeert De Bock zijn afzetgebied in Nederland te vergroten. Een
voorbeeld uit de jaren dertig betreft een drietal poëziebundels van de Brabantse dichter Paul
Vlemminx. De hof der jonkheid, Speciosa deserti en Ontginningen waren oorspronkelijk
uitgegeven door Het Venster in Asten, begin jaren dertig nog een concurrent, maar door de
toetreding van Louis de Bourbon, die uit de Venster-groep voortkwam, tot de redactie van De
Gemeenschap, was verkoop via de gelijknamige uitgeverij mogelijk geworden.
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8.2 Marktpositie en public relations
Met een fonds van 143 uitgaven in 17 jaar behoort De Gemeenschap in het interbellum tot de
middelgrote uitgevers. Er waren tientallen kleinere uitgeverijen, maar ook verschillende
grotere zoals Van Dishoeck, Brusse, Brand, Querido en Stols, om maar eens enkele bekende
voorbeelden te noemen. 597 In de presentatie van het kwantitatief onderzoek in paragraaf 8.5
bereken ik aan de hand van een beargumenteerde schatting van het aantal drukken en de
oplage per druk het totaal aantal verkochte exemplaren. Ik beperk mij hier tot een algemene
introductie.
Oplages
De oplage van de boeken is meestal niet groot: 598 deze varieert in de regel van 150 tot 1000
exemplaren. 599 Hiervan zijn altijd enkele exemplaren niet voor de handel bestemd, maar voor
vrienden van de auteur, illustrator, drukker en uitgever. Ze zijn op speciaal papier en/of met
meer kleuren gedrukt, of van een originele illustratie voorzien, met de hand gebonden of
ingekleurd, genummerd en gesigneerd. Vaak zijn deze exemplaren van een opdracht voorzien.
Van sommige boeken wordt een luxe editie uitgegeven die wel voor de handel bestemd is en
die in de jaren dertig al een flink bedrag kost. 600
Van de meeste boeken is nooit een tweede druk verschenen, maar er zijn ook bestsellers:
Zuid-Zuid-West van Helman bijvoorbeeld dat bij De Gemeenschap zeven drukken beleeft. Of
Porta Nigra van Marsman uit 1934 waarmee hij de Van de Hoogtprijs wint en dat voor de
oorlog vier drukken krijgt.
Sommige van de door De Gemeenschap uitgegeven boeken bereiken enorme oplagen en
stellen de uitgeverij in staat prestigieuze, maar commercieel minder aantrekkelijke boeken te
verzorgen. Het beste voorbeeld hiervan is het Dagelijksch misboek voor de jeugd dat in 1930
verschijnt en waarvan binnen een jaar 13.000 exemplaren verkocht worden, een aantal dat
bijna even groot is als het totale aantal van de rest van het fonds in die periode.
Reclame en pr
De uitgaven van uitgeverij De Gemeenschap bevatten geen reclame of advertenties voor
andere uitgeverijen, drukkers, boekhandels of andere bedrijven zoals we dat wel gezien
hebben in het tijdschrift (zie hoofdstuk 5.3). Wat wel regelmatig gebeurt, is dat de uitgeverij
reclame maakt voor andere uitgaven van het eigen fonds. Dat wordt, voor zover ik
geconstateerd heb, uitsluitend gedaan op de naar binnen gevouwen flappen van het
stofomslag. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de stofomslagen van Genesius, Hart zonder land,
Torso, Groot Nederland en wij, Zand, Gelakte hersens en Nis en Nimbus, allemaal uitgaven
uit de periode 1927-1933, die door Kuyle op de markt gebracht zijn, waarschijnlijk ook nog
de titels van 1933, ook al was hij toen al net uitgever af. Ik heb in alle boeken van het fonds
maar één keer een stofomslag gevonden met een reclame voor het tijdschrift De
Gemeenschap. Een reclame die vooral de Europese oriëntatie van het tijdschrift benadrukt;
niet vreemd want de advertentie staat op de achterkant van het omslag van Genesius van
Henri Ghéon, de Nederlandse vertaling van een Franse toneeltekst die enige bekendheid
genoot in de Europese literatuur omdat hij eerder al door de Parijse uitgever Plon uitgegeven
was in de beroemde reeks Le Roseau d’or. De desbetreffende reclametekst luidt als volgt:
DE GEMEENSCHAP
Het bloeiende tijdschrift der jonge gedachte in Nederland.
Een maandschrift met Europeesche vermaardheid.
Het eenigste tijdschrift dat U volledig op de hoogte houdt met
de ontwikkeling van leven en kunst in Holland en daarbuiten.
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Schitterend geïllustreerd. Iedere maand een andere omslag van
de beste Europeesche kunstenaars.
Godsdienst, Litteratuur, Muziek, Schilderkunst, Plastiek, Economie.
Actueele Kronieken.
Per jaar fl. 10.50 fr.p.p Buitenl. fl. 12.00
Vraagt gratis proefnummers
DE GEMEENSCHAP
UITGEVERS UTRECHT
De uitgeverij maakte niet alleen reclame via de stofomslagen van de boeken. Dat deed ze ook
met catalogi, prospectussen, maandberichten en bestelbiljetten. Incidenteel met ander prmateriaal, bijvoorbeeld een bladwijzer met op de voorzijde een houtsnede van Jozef Cantré en
op de achterzijde een aantal titels van nieuwe uitgaven. Er bestaan twee versies van, een uit
december 1926 en een van 1927. Een ander voorbeeld is een modernistisch vormgegeven
vouwblad, in 1929 ontworpen door Paul Schuitema, met daarop alle beschikbare titels van
Helman.
De diverse catalogi en prospectussen, die over het algemeen typografisch zeer modern
vormgegeven zijn, geven nooit een verantwoording van de opvattingen achter de inhoud en de
samenstelling van het fonds. Het fonds bestaat zoals gezegd uit literatuur, kunst, politiekmaatschappelijke en levensbeschouwelijke teksten en weerspiegelt daarmee dezelfde
opvattingen over ‘kunst en leven’ zoals die in het tijdschrift geformuleerd werden in de
stukken van Jacques Maritain en in diverse redactionele verantwoordingen. De meeste van de
pragmatische gebruiksteksten (kinderboeken, zangbundels, kerkelijke boeken) stonden in
dienst van het (katholieke) gemeenschapsleven.
8.3 Indeling in periodes
De breuken in de geschiedenis van uitgeverij De Gemeenschap vallen niet samen met die van
het tijdschrift. De directeur van de uitgeverij was verantwoordelijk voor de inhoud en de
vormgeving van het boekenfonds en voor de publicatie en de vormgeving van het tijdschrift.
Voor de inhoud van het tijdschrift was de redactie verantwoordelijk. De conflicten en breuken
in de redactie hebben vanzelfsprekend ook hun impact gehad op de directie, maar ze hebben
niet geleid tot een conflict tussen redactie en directie of tussen bestuur en directie.
Toch is er wel sprake van veranderingen in het directoraat van de uitgeverij.
De zestienjarige geschiedenis van uitgeverij De Gemeenschap is in te delen in drie periodes:
November 1925 – oktober 1932: de periode Kuyle.
November 1932 – oktober 1935: de periode Vos.
November 1935 – oktober 1941: de periode Nelissen/Vos.
Deze directiewisselingen hebben steeds te maken met financiële problemen in de uitgeverij en
niet met meningsverschillen of conflicten over de artistieke of politieke profilering van het
fonds.
Kuyle was in de eerste periode zowel artistiek als financieel directeur. Na eerdere financiële
problemen in 1929 liepen de uitgaven in 1932 in relatie tot de inkomsten zo hoog op dat
Kuyle het veld moest ruimen. Het bestuur gunde hem dat hij de eer aan zichzelf kon houden.
Vos volgde hem als directeur op, maar omdat hij er niet in slaagde het fonds rendabel te
maken, moest hij vanaf november 1935 het directoraat delen: Vos bleef artistiek directeur en
Nelissen werd door het bestuur van de Stichting aangesteld als financieel directeur.
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De geschiedenis van de uitgeverij kan ook in twee periodes ingedeeld worden als het tijdperk
Vos/Nelissen samengevoegd wordt. Voor dit laatste pleiten drie argumenten. Ten eerste vormt
november 1935 geen echte breuk, want Vos blijft aan. Er is geen sprake van een conflict
tussen directeur en bestuur. Ten tweede is de periode waarin Vos alleen directeur is, slechts
kort; er verschijnen weinig boeken, deels door de economische crisis, deels door het interne
conflict in de redactie van het tijdschrift tussen Kuyle en Van Duinkerken en deels door het
weinig dynamische karakter waarmee Vos leiding gaf aan de uitgeverij. Het aantal is zelfs zo
klein (10 uitgaven) dat conclusies op basis hiervan alleen met enige voorzichtigheid
getrokken kunnen worden. Ten slotte worden in de periode Vos alleen boeken uitgegeven van
auteurs die Kuyle al bij de uitgeverij betrokken had (Bordewijk, Revis, Schreurs, Van
Tichelen en Marsman). Ook het overleg met Streuvels over zijn bewerking van De
rampzalige Kaproen is al door Kuyle gestart. 601
Ik heb er in dit hoofdstuk voor gekozen om de periode Vos-Nelissen zowel in haar geheel te
laten zien als in de onderdelen Vos en Nelissen/Vos. De tabellen worden er iets minder
inzichtelijk door, maar ze geven wel veel extra informatie. Met name is alleen zo vast te
stellen wat de betekenis van C. Vos is geweest voor het fonds van de uitgeverij en wat de
gevolgen zijn van de aanstelling van Henri Nelissen als financieel directeur.
8.4 Verantwoording van het kwantitatieve onderzoek naar de uitgaven van het fonds
van De Gemeenschap
Om te onderzoeken hoe het fondsprofiel eruit zag, welke auteurs door de directie ingezet
werden voor de profilering van de uitgeverij en welke gevolgen het vertrek van Kuyle in
november 1932, de opvolging door Vos en de aanstelling van Henri Nelissen als zakelijk
directeur in november 1935 hebben gehad voor het karakter en de samenstelling van het
uitgeversfonds, heb ik elke uitgave in een database (Access) ingevoerd en ingedeeld in een
tabel met 19 verschillende kolommen. In totaal gaat het om 143 uitgaven die verschenen zijn
in een periode van 16 jaar tussen november 1925 en oktober 1941.
In de tabel worden de volgende kolommen onderscheiden:
Kolom 1
het nummer van de uitgave (dit is een automatisch volgnummer)
Kolom 2
de titel van de uitgave
Kolom 3
de auteur van de uitgave
Kolom 4
de plaats van uitgave
Kolom 5
het jaar van uitgave
Kolom 6
het genre met een onderverdeling in verhalend proza, poëzie en toneel.
Kolom 7
het onderwerp van de uitgaven met een beschouwende tekst over kunst,
literatuur, religie/levensbeschouwing of politiek/maatschappij.
Kolom 8
de taal waarin de uitgave verschenen is en of het om een vertaling gaat.
Kolom 9
de naam van de ontwerper of de kunstenaar die de band en/of het omslag
ontworpen of getekend heeft.
Kolom 10
de techniek met een onderverdeling in letterontwerp, houtsnede, tekening en
foto(montage). Andere technieken worden niet gebruikt.
Kolom 11
de naam van de illustrator
Kolom 12
de techniek van de illustratie(s) met een onderverdeling in houtsnede, tekening
en foto(montage). Andere technieken worden niet gebruikt.
Kolom 13
de typograaf en/of de drukker
Kolom 14
het figuratieve of constructieve karakter van het omslag en/of de illustraties
Kolom 15
de functie van de illustratie met een onderverdeling in religieuze, politiekmaatschappelijke en literair- of kunsthistorische functie (bijvoorbeeld een
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Kolom 16
Kolom 17
Kolom 18
Kolom 19

schrijversportret of een kunstreproductie). Als geen van deze functies aan de
orde is (dat is vooral bij literaire uitgaven het geval), is er sprake van een
decoratieve functie.
het aantal illustraties in de tekst
de oplage van de uitgave
een coproductie en de naam van de mede-uitgever.
het aantal bladzijden van de uitgave

Per uitgave heb ik gemiddeld twaalf gegevens ingevoerd, in totaal bevat de tabel uitgaven van
De Gemeenschap dus 143 x 12= ruim 1700 data. Deze zijn lang niet allemaal verwerkt in dit
hoofdstuk. Ik beperk me tot wat in relatie tot mijn onderzoeksvragen relevant is.
8.5 Resultaten van het kwantitatieve onderzoek naar de uitgaven van het fonds van De
Gemeenschap
8.5.1 Algemene introductie
Het fonds van De Gemeenschap bestaat in totaal uit 143 uitgaven. In mijn boek Om Hart en
Vurigheid vermeld ik nog een fondslijst van 144 boeken. Van die lijst heb ik na nieuw
onderzoek 3 boeken geschrapt. Het gaat om de beide boeken van Jan Rentinga (Arie en Een
jaar buiten) waarvan in januari 1928 in De Gemeenschap aangekondigd wordt dat ze “ter
perse” zijn gegaan. Op basis daarvan heb ik eerder geconcludeerd dat ze ook wel verschenen
zouden zijn. Inmiddels staat voor mij vast dat dat niet het geval is. Daarvoor heb ik een groot
aantal aanwijzingen: de boeken komen in geen enkele verkoopcatalogus van De
Gemeenschap voor, ze staan op geen enkele voorraadlijst, er is geen reclame waarin ze te
koop aangeboden worden en ik kan ze in geen enkele bibliotheek in Nederland vinden. Wel
vind ik beide titels in het fonds van een andere uitgever, in beide gevallen later uitgegeven.
Een jaar buiten is in 1930 verschenen bij het St. Gregoriushuis in Utrecht en Arie is in 1936
gepubliceerd door uitgeverij Helmond. Dit laatste boek wordt bovendien in datzelfde jaar bij
een prijsvraag voor het beste oorspronkelijk katholieke jeugdboek met de eerste prijs beloond,
iets wat, naar ik aanneem, niet gebeurd zou zijn als het acht jaar eerder al eens uitgegeven
was.
Het derde boek dat ik uit de fondslijst geschrapt heb, is Revolutietij van professor Willem
Pompe. Dit boek had ik opgenomen in de fondslijst omdat in De Gemeenschap van juli 1930
deze titel genoemd wordt met de toevoeging “Deze week verschijnt”. Ook deze titel komt in
geen enkele catalogus, advertentie, voorraadlijst of bibliotheek voor. Van deze brochure neem
ik overigens aan dat hij wel verschenen is, maar onder een andere titel, nl. Het keerpunt van
het maatschappelijk leven. De eerste regel van deze in hetzelfde jaar 1930 bij De
Gemeenschap verschenen brochure luidt: “Wij leven in een tijd van revolutie.” Deze
openingszin en de verschijningsdatum maken het aannemelijk dat het aanvankelijk de
bedoeling was de brochure te laten verschijnen onder de titel Revolutietij, maar dat op het
laatste moment voor een andere titel is gekozen.
In vergelijking met de vorige fondslijst zijn er ook twee uitgaven bij gekomen. Het gaat
hierbij echter niet om nieuwe titels. In de fondslijst van 2004 heb ik de drie delen van het
Verzameld Werk van Marsman uit 1938 als één titel in de lijst opgenomen, omdat het om een
uitgave gaat die met één titel op hetzelfde moment op de markt is gebracht. In mijn
proefschriftonderzoek ben ik toch van drie uitgaven uitgegaan, omdat het om drie zelfstandige
boeken gaat. De inhoud van de boeken verschilt (poëzie, proza en kritisch proza), waardoor ze
in aparte onderzoekscategorieën terecht zijn gekomen.
Omdat er wijzigingen in de fondslijst aangebracht zijn en deze fondslijst de basis vormt voor
mijn onderzoek, heb ik de lijst in dit proefschrift opnieuw als bijlage opgenomen. Om
verwarring te voorkomen heb ik de nummering van de fondslijst uit Om hart en vurigheid
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gehandhaafd. Dat betekent dat de nummers van de niet verschenen boeken zijn overgeslagen
en dat het Verzameld Werk van Marsman gesplitst is in deel a, b en c.
De uitgaven van De Gemeenschap verschillen, zoals eerder gememoreerd, nogal van karakter:
het gaat om literatuur (verhalend proza, poëzie en toneel), om beschouwend proza over kunst,
religie en politiek-maatschappelijke onderwerpen, om kinderboeken, muziekuitgaven,
biografieën en wiskundeboeken. Het aantal bladzijden per uitgave varieert sterk: er zijn drie
uitgaven met slechts twee pagina’s (twee muziekuitgaven en de Lucas II-editie van het
Kerstevangelie) en er is ook een uitgave van 707 bladzijden: het Encyclopaedisch kerkelijk
woordenboek uit 1938. In totaal beslaat het fonds 16.897 bladzijden; gedeeld door 143
betekent dat 118 pagina’s gemiddeld per uitgave.
Over het algemeen kan gezegd worden dat in de periode Kuyle meer uitgaven van kleine
omvang gepubliceerd zijn dan in de periode Vos/Nelissen: de verschillende muziekuitgaven,
het Kerstevangelie, het Kerstlied, de Ballade du jeune marin, een aantal brochures, de Domreeks, al deze uitgaven met weinig pagina’s dateren uit de periode Kuyle. Dit heeft
ongetwijfeld te maken met zijn voorliefde voor bibliofiel vormgegeven boekjes.
8.5.2 Oplagecijfers
Ook de oplage van elke uitgave varieert sterk. De kleinste oplages (voor zover bekend en dat
is het geval bij 30 van 143 uitgaven) betreffen 30 exemplaren voor het eenactertje
Voorjaarsmode van Albert Helman en 50 exemplaren voor het door Charles Eijck met de
hand ingekleurde Kerstlied. De vier bibliofiele boekjes van de DOM-serie (Rembrandt, de
realist van Bruning, De Vliegende Hollander van Marsman, De apologie van den misdadiger
van Ritter en Litanie van Van Schagen) kennen een oplage van 150, alleen van de Litanie zijn
er 180 gedrukt. Ook de cassette met vier deeltjes Van St. Franciscus, voorzien van tekeningen
van Jozef Cantré, is met 250 exemplaren betrekkelijk zeldzaam. Alle andere uitgaven zitten
tussen de 300 en de 1100 exemplaren. Marsmans De lamp van Diogenes (1000), Het
wereldorgel van Van Duinkerken (1030) en De vijf vingers van Marsman (1100) zijn de
literaire titels met de hoogste oplagecijfers. Een echt grote oplage is er maar één en dat is het
zangbundeltje Galmgaten. Ondanks de hoge oplage van maar liefst 5000 is het heden ten dage
een zeldzaam boekje. De meeste bundeltjes zijn versleten en weggegooid, het was tenslotte
een echte gebruikstekst.
Niet alleen een hoge oplage, ook het aantal drukken zegt iets over het bereik van de boeken
van De Gemeenschap. Het meest verkochte boek van het uitgeversfonds is zonder twijfel het
Dagelijksch misboek voor de jeugd. Van dit in 1930 verschenen missaal waren getuige de
maandelijks verschijnende advertenties in De Gemeenschap ruim een jaar later al 13.000
exemplaren verkocht. Het misboek moet vele drukken gekend hebben, maar het precieze
aantal en ook de oplage van elke druk zijn onbekend.
De grote oplages van gebruiksteksten als Galmgaten en Dagelijksch misboek stelden de
uitgeverij in staat minder commerciële uitgaven als de bibliofiele dichtbundels Sine nomine
van Engelman en Het wereldorgel van Van Duinkerken te publiceren. Overigens zegt een
grote oplage of een groot aantal drukken weinig over de huidige zeldzaamheid, want ik ben al
meer dan tien jaar op zoek naar het Dagelijksch misboek en heb het tot op heden nog steeds
niet gevonden.
Andere commerciële toppers uit het fonds zijn het Encyclopaedisch kerkelijk woordenboek (6
drukken), Zuid-Zuid-West van Helman (7), Porta nigra van Marsman (4), De laatste cowboy
van Meekel (4), de brochure Anti-schund (4), Van 1 x 1 naar integraal (3), Paradise regained
van Marsman (3) en Van pij en burnous van Helman en Kuyle (3). Daarna volgen nog 18
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boeken met 2 drukken en 116 uitgaven waarvan, zover mij bekend, slechts één druk
verschenen is.
De gemiddelde oplage van de 30 boeken van De Gemeenschap waarvan de cijfers bekend zijn
is 650. Omdat hier zowel zeer kleine als zeer grote oplages tussen zitten, durf ik dit aantal wel
te transponeren naar het gehele fonds. Dit gemiddelde als schatting voor het gehele fonds zal
eerder aan de lage kant zijn dan aan de hoge omdat de oplages vanaf 1935, als Nelissen
zakelijk directeur is geworden, waarschijnlijk eerder hoger dan lager zijn dan in de periode
Kuyle.
Als het aantal drukken, voorzover bekend, opgeteld wordt, kom ik op ongeveer 200. In totaal
zijn dan naar schatting 650 x 200= 130.000 exemplaren bezorgd door uitgeverij De
Gemeenschap.
8.5.3 Plaats van uitgave
De plaats van uitgave is van november 1925 tot november 1935 onveranderd Utrecht, daarna
steeds Bilthoven. Het is duidelijk dat deze verandering van standplaats van de uitgeverij met
de aanstelling van zakelijk directeur Henri Nelissen te maken heeft, die zijn eigen uitgeverij in
Bilthoven had en daar ook woonde. In de tien jaar dat De Gemeenschap zijn hoofdzetel in
Utrecht had, zijn er 96 boeken uitgegeven, waarvan 86 onder het directoraat van Kuyle en 10
onder Vos. In de periode 1935-1941 zijn onder het directoraat van Nelissen en Vos 47
uitgaven vanuit Bilthoven gerealiseerd.
8.5.4 Jaar van uitgave
1925
1926
1927
1928
1929
6
1
12
17
15
Tabel 8.1 Uitgaven in Utrecht per jaar

1930
16

1931
13

1932
6

1933
8

1934
2

1935
0

Aan de tabel is duidelijk af te lezen dat de topjaren van de uitgeverij lagen in de periode 19271931. Het lage aantal in 1926 heeft te maken met de afwezigheid van Kuyle in dat jaar: hij
was gedurende 8 maanden samen met Albert Helman op reis in Noord-Afrika (zie hoofdstuk
7.5). Het dalend aantal na 1931 valt te verklaren tegen de achtergrond van de economische
recessie en de financiële problemen die deze voor de uitgeverij met zich meebracht. Deze
ontwikkeling leidt tot het uiteindelijke vertrek van Albert Kuyle als directeur. Het lage aantal
in 1934 en 1935 wordt veroorzaakt door een combinatie van factoren: de gevolgen van de
splitsing in 1934, de beperkte financiële armslag van de uitgeverij en het weinig dynamische
karakter van Vos. De twee uitgaven van 1935 hebben beide als plaats van uitgave Bilthoven
en moeten dus in de laatste twee maanden van het jaar 1935 uitgekomen zijn.
1935
1936
1937
1938
2
5
5
13
Tabel 8.2 Uitgaven in Bilthoven per jaar

1939
16

1940
4

1941
1

In tabel 8.2 ontbreekt één boekje nl. het zangbundeltje De Fluitevink omdat daarvan geen jaar
van uitgave bekend is. Het is wel een Bilthoven-uitgave, dus het is zeker van na 1 november
1935.
Aan de tabel is duidelijk te zien dat Nelissen en Vos ruim twee jaar nodig hebben gehad om
weer enige vaart in de uitgeverij te krijgen. Na de topjaren 1938 en 1939 zakt de productie
opnieuw in door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Hoewel er ook uitgeverijen zijn
waarvoor de situatie na mei 1940 herstelt, is dat voor De Gemeenschap niet het geval als
gevolg van financiële problemen en conflicten. Uitgeverij Stols bijvoorbeeld verdubbelde zijn
omzet in 1941 en in het daarop volgende oorlogsjaar gebeurde dat nog een keer. 602 Deze
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omzetstijging, waarin de clandestiene uitgaven, die contant of per postwissel aan Stols privé
betaald werden en die niet in de boekhouding voorkwamen, niet eens meegenomen zijn, werd
vooral veroorzaakt door de verkoop van oude voorraden uit de jaren twintig en dertig die hij
toen aan de straatstenen niet kwijt had gekund, maar die in de oorlogsjaren, toen nieuwe titels
spaarzamer werden en ander vermaak zeldzaam, grif verkocht werden.
8.5.5 Verdeling in hoofdcategorieën
Aantal
Literatuur
Kunst Religie Politiekuitgaven
primair+sec.
maatschappij
Periode Kuyle
84
59%
14% 8%
19%
1925-1932
Periode Vos/Nelissen
57
46%
16% 12%
26%
1932-1941
Periode Vos
10
70%
10% 0%
20%
1932-1935
Periode Nelissen/Vos
47
40%
17% 15%
28%
1935-1941
Totaal 1925-1941
141
54%
15% 10%
21%
Tabel 8.3 Verdeling van alle uitgaven over de hoofdcategorieën in percentage van uitgaven

Percentage

Verdeling van de hoofdcategorieën over de uitgevers
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Periode
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(1935 - 1941)
Uitgevers / periodes

Twee uitgaven zijn niet ondergebracht (vandaar een totaal van 141): het speciale ZuidLimburgnummer 603 bevat teksten uit alle categorieën, dus verandert niets aan bovenstaande
percentages. De brochure Missie en nationalisme is een uitgave die deels bij religie hoort en
deels bij politiek-maatschappelijk. Er zijn meer uitgaven die een deels-deels verdeling
hebben, maar zij hebben allemaal wel een hoofdaccent en zijn daar ook ingedeeld; bij Missie
en nationalisme was het hoofdaccent moeilijk te bepalen.
De categorie literatuur is een optelling van primaire literatuur (poëzie, verhalend proza en
toneel) en secundaire literatuur (beschouwende teksten over literatuur). In tabel 8.4 is deze
categorie nog eens uitgesplitst naar genre.
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De categorie kunst bestaat in de periode Kuyle uit boeken over muziek, beeldende kunst en
één boek over film. In de periode Nelissen/Vos gaat het alleen om muziekuitgaven. Opvallend
is verder dat de muziekuitgaven uit de periode Kuyle allemaal dateren uit de periode 19251927 en allemaal bladmuziek betreffen; bij de muziekuitgaven uit de periode Nelissen/Vos
komt helemaal geen bladmuziek voor, maar gaat het twee keer om een zangbundel en zes keer
om delen van de kerkmuziekreeks. Boeken over architectuur en over toneel komen niet voor
in het fonds.
In de categorie politiek-maatschappelijk zijn in de periode Kuyle zeven kinderboeken
meegeteld (8%) en in de periode Nelissen /Vos drie kinderuitgaven en twee wiskundeboeken.
(samen 9%), omdat deze een pedagogische en daarmee een maatschappelijke functie hebben.
Bij nadere beschouwing van tabel 8.3 (en de onderliggende gegevens) valt een aantal zaken
op:
in de periode Kuyle is meer literatuur uitgegeven dan in de periode Vos/Nelissen;
vooral Nelissen is verantwoordelijk voor deze daling van het aandeel literatuur; als
naar de periode van Vos alleen wordt gekeken, stijgt het aandeel literatuur juist; deze
cijfers komen overeen met hun persoonlijke interesses;
de categorie kunst lijkt vrij stabiel, maar binnen deze categorie verschuift de aandacht
flink: in de periode Kuyle worden nog vijf uitgaven aan beeldende kunst gewijd,
daarna geen enkele meer; in de categorie kunst is het aandeel muziek het grootst, in de
periode Kuyle gaat het dan om bladmuziek, in de periode Vos/Nelissen gaat het vooral
om uitgaven óver muziek;
de bijzondere interesse van Kuyle voor religie en zijn radicale stellingname op
politiek-maatschappelijk gebied hebben niet geleid tot een bijzonder groot aantal
religieuze of politiek-maatschappelijke uitgaven: respectievelijk 8% en 19% (als de
kinderboeken niet meegeteld worden 11%) van het fonds. Er zijn tijdens zijn
directoraat geen anti-feministische boeken of pro-Mussolini boeken verschenen om
maar eens twee van zijn fascinaties uit die tijd te noemen; deze uitkomst is
opmerkelijk als je een vergelijking maakt met zijn rol als medewerker/redactielid van
het tijdschrift;
in de periode Vos-alleen verschijnt geen religie, in de periode Vos/Nelissen relatief
meer dan in de periode Kuyle; de conclusie lijkt derhalve gerechtvaardigd dat dit
vooral door Nelissen komt. Ook het karakter van de religieuze uitgaven verandert: in
de periode Kuyle overheersen uitgaven die contemplatief, mystiek of bijbels van
karakter zijn, 604 in de periode Nelissen/Vos zijn er verschillende kerkelijke uitgaven
en gaan de boeken meer over de kerkelijke leer 605 en organisatie dan over (bijbelse)
spiritualiteit; ook hier komen de uitkomsten overeen met de persoonlijke
belangstelling van de uitgevers;
het verschil in ‘commerciële’ uitgaven in de periode Kuyle in vergelijking met de
periode Nelissen/Vos is minder groot dan op basis van de beeldvorming over de drie
uitgevers verwacht kon worden; Bijvoet 606 beschrijft de drijfveer van Kuyle als een
“mengeling van idealisme en zakelijkheid”, Vos als een artistiek en onzakelijk
uitgever en Nelissen alleen als “zakenman”: in de periode Kuyle werden al zeven
kinderboeken uitgegeven (daarna nog maar drie) en ook het Dagelijksch misboek voor
de jeugd was een zeer populaire uitgave, de kurk waarop de uitgeverij in de crisisjaren
1930/1931 dreef. Nelissen en Vos gaven buiten de kinderboeken nog twee populaire
wiskundeboeken uit en twee zangbundels, maar verder is er bij nadere beschouwing
toch niet zo veel commercieels aan het fonds te ontdekken;
de categorie politiek-maatschappelijk komt in de periode Kuyle pas in 1928 voor het
eerst voor en de aandacht voor dit aspect komt pas echt op gang vanaf 1930 als de ene
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na de andere brochure verschijnt met reacties op politiek-maatschappelijke
ontwikkelingen in Nederland; er wordt niet gereageerd op actuele ontwikkelingen in
het buitenland; de categorie politiek-maatschappelijk neemt in de periode
Vos/Nelissen toe; dit wordt met name veroorzaakt door een aantal politiekmaatschappelijke teksten over de Spaanse burgeroorlog (Wordt Nederland een tweede
Spanje?, Een katholiek Spanjaard over Spanje en Het beleg van het Alcazar van
Toledo) en over het opkomend fascisme in Duitsland (Die Republik der vierzehn
Jahre, Hitler, zijn wording en wezen en Van Habsburg tot Hitler).
Als we de categorie literatuur naar genre uitsplitsen, dan ontstaat het volgende beeld:
Aantal
uitgaven
84

Poezie

Periode Kuyle
28%
1925-1932
Periode
57
25%
Vos/Nelissen
1932-1941
Periode Vos
10
20%
1932-1935
Periode
47
26%
Nelissen/Vos
1935-1941
Totaal 1925141
27%
1941
Tabel 8.4 Literaire genres per periode

Verhalend
Proza
19%

Toneel
5%

Beschouwend Totaal
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7%
59%

12%

7%

2%

46%

40%

10%

0%

70%

6%

6%

2%

40%

16%

6%

5%

54%

Percentage

Verdeling literaire genres over de uitgevers
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Periode Kuyle
(1925 - 1932)

Periode Vos
(1932 - 1935)

Periode
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Uitgevers / periodes (1935 - 1941)

Aan de tabel is af te lezen dat Kuyle meer poëzie, beschouwend en verhalend proza uitgaf dan
Nelissen/Vos. Aan de uitsplitsing tussen Vos en Nelissen is duidelijk te zien dat dit bij het
verhalend proza vooral komt door de invloed van Nelissen.
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De genres poëzie en toneel verschillen niet veel in de diverse periodes.
Let wel: de 40% score in de periode Vos geeft een vertekend beeld omdat er in die periode
slechts 10 boeken uitgeven zijn.
De tendens bij het tijdschrift dat het aandeel poëzie in de loop van de jaren steeds stijgt, zien
we niet terug in de ontwikkeling van de uitgaven van het fonds. Poëzie daalt zelfs een klein
beetje. De tendens bij het tijdschrift dat verhalend proza en toneel eerst wat stijgen en in de
laatste periode dalen, is bij het uitgeversfonds precies hetzelfde.
8.6 Belangrijkste auteurs in kwantitatief opzicht
Als alle auteurs van het fonds van De Gemeenschap nader worden beschouwd, dan blijkt dat
er tien auteurs meer dan twee boeken bij deze uitgeverij gepubliceerd hebben:
1. Albert Helman/Lou Lichtveld 12 uitgaven: 10 eigen publicaties + 2
vertaling/samenstelling
2. Anton van Duinkerken 12 uitgaven: 6 eigen publicaties + 6
samenstelling/vertaling/inleiding
3. H. Marsman 9 uitgaven: 6 eigen publicaties + 3 delen Verzameld Werk
4. Hendrik van Tichelen: 5 uitgaven
5. Jan Engelman: 4 uitgaven: 3 eigen publicaties + 1 samenstelling
6. Paul van Ostaijen, M.Revis, F. Bordewijk, Albert Kuyle, Jacques Schreurs: 3
uitgaven, allemaal eigen publicaties.
Tabel 8.6 Auteurs uit de periode 1925-1941
Deze groep wordt gevolgd door veertien auteurs die twee uitgaven bij De Gemeenschap op
hun naam hebben staan. Er is een duidelijke relatie tussen de in kwantitatieve zin
belangrijkste auteurs van de uitgeverij en die van het tijdschrift. Albert Helman, Anton van
Duinkerken en Jan Engelman scoren ook bij het tijdschrift hoog (zie tabel 4.1). Een dergelijke
overeenkomst is niet ongewoon. Men kan in de jaren dertig eenzelfde relatie zien tussen de
auteurs van Nijgh en Van Ditmar en het door haar uitgegeven tijdschrift Forum. 607
Opvallend is, als een vergelijking gemaakt wordt met de auteurs van het tijdschrift, dat Ab
van Oosten en Henk Kuitenbrouwer, die bij het tijdschrift in de top 5 van in kwantitatief
opzicht belangrijkste auteurs staan, bij de boekuitgaven ontbreken: Van Oosten heeft slechts
één uitgave bij De Gemeenschap gepubliceerd en Henk Kuitenbrouwer geen enkele. 608
Omgekeerd geldt dat Helman en Marsman veel hoger staan dan in het tijdschriftlijstje en dat
Van Tichelen zelfs geen enkele bijdrage aan het tijdschrift heeft geleverd. Dit heeft te maken
met het feit dat het bij hem om vijf kinderboeken gaat en kinderen niet tot de doelgroep van
het tijdschrift gerekend kunnen worden.
Wanneer je het aantal bijdragen van deze top 6 auteurs per periode bekijkt, is het beeld als
volgt:
1. Helman 12
2. Van Duinkerken 8
3. Marsman 5
4. Van Tichelen 4
5. Van Ostaijen, Kuyle, Engelman 3
6. Revis, Bordewijk, Schreurs 1
Tabel 8.7 Auteurs in de periode Kuyle 1925-1932
1. Bordewijk en Schreurs 2
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2. Marsman, Van Tichelen, Revis 1
Tabel 8.8 Auteurs in de periode Vos 1932-1935
1.Van Duinkerken 4
2. Marsman 3
3. Revis, Engelman 1
Tabel 8.9 Auteurs in de periode Nelissen/Vos 1935-1941
De gegevens van tabel 8.8 en 8.9 zeggen niet alles, omdat afspraken over uit te geven boeken
vaak al een à twee jaar van te voren gemaakt worden. De afspraken over de uitgegeven
boeken in de periode Vos zijn vrijwel zeker allemaal nog door Kuyle gemaakt. Het zijn ook
typische Kuyle-auteurs (Bordewijk en Revis door een gezamenlijke interesse voor de Nieuwe
Zakelijkheid en Marsman en Schreurs door vriendschapsbanden). Uit het overzicht blijkt dat
Vos en Nelissen geen typisch ‘eigen’ auteurs hadden die door de uitgever aan de uitgeverij
gebonden waren. Het meest gaat dit nog op voor auteurs als Joseph Roth en Gert Schreiner
die in de periode 1935-1938 regelmatig en ook voor langere tijd in Nederland verbleven en
veel contact (ook vriendschappelijk) hadden met Vos en Van Duinkerken.
Opvallend is dat De Gemeenschap van Marsman als niet-katholieke auteur zo veel boeken
heeft uitgegeven, en dat niet alleen in de periode 1926-1929 waarin Goedegebuure zijn
katholieke periode plaatst, 609 maar ook in de periode daarna. Met negen boeken (op een
literaire productie van ruim zeventig uitgaven) is het standpunt van Hans Anten (zie
hoofdstuk 1.2.15 en 1.2.19), dat Marsman voor De Gemeenschap geen representatieve auteur
is, moeilijk vol te houden. Dat geldt voor de periode 1926 tot 1930 waarin hij een regelmatig
bijdragende medewerker is van het tijdschrift, maar dat geldt zeker voor de uitgeverij die
tussen 1927 en 1934 zijn belangrijkste uitgever is, die in die periode ongeveer de helft van
zijn werk uitgegeven heeft. Na 1934 wordt Querido zijn belangrijkste uitgever, maar dan is
zijn meest creatieve periode reeds voorbij. Bij Querido verschenen nog slechts een door de
kritiek als mislukt beschouwde roman, studies over Gorter en Ter Braak en de dichtbundel
Tempel en Kruis.
Niet alleen om kwantitatieve redenen is Marsman in mijn ogen wel degelijk een
representatieve auteur voor De Gemeenschap, om kwalitatieve redenen evengoed. Kieft 2006
heeft erop gewezen dat Marsman zich ook in de jaren dertig intensief heeft beziggehouden
met het geloof. Dat blijkt ondermeer uit zijn correspondentie met Henri Bruning, met wie hij
na de dood van diens broer Gerard betrekkingen had aangeknoopt. Aan de hand van de
briefwisseling met Henri Bruning en de analyse van enkele van zijn gedichten beschrijft Kieft
dat de religieuze zoektocht van Marsman uit de jaren twintig allerminst was afgelopen. Zijn
religieuze worsteling tussen enerzijds zijn gehechtheid aan de aardse realiteit en anderzijds de
droom van het paradijs is ook in de jaren dertig nog volop aan de gang. 610 “Marsmans
conflictueuze geloofsbeleving verschilde eigenlijk amper van die van de jongkatholieken.
Volgens Henri Bruning was het persoonlijke gevecht om en met het geloof de meest ultieme
vorm, zelfs het ‘hart’ van het katholicisme.” 611 In deze polemiek tussen Kieft en
Goedegebuure is het in het kader van mijn proefschrift overigens niet zozeer van belang wie
er nu precies gelijk heeft, belangrijk voor mij is de vaststelling dat Marsman gedurende zijn
hele bestaan als schrijver thema’s heeft aangesneden die kenmerkend zijn voor katholieken.
Of Marsman nu zelf wel of niet katholiek was – dat was hij overigens niet – is daarbij
helemaal niet zo relevant, het gaat er mij om dat hij wel degelijk representatief genoemd kan
worden voor een fonds als dat van De Gemeenschap.
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8.7 Buitenlandse oriëntatie
Bij het in kaart brengen van het buitenlandse aandeel in het fonds van De Gemeenschap heb
ik opnieuw, net als bij het tijdschrift, op basis van de argumentatie van Van Rees en Dorleijn
2006 (zie hoofdstuk 4.5.1) de Vlaamse teksten ingedeeld bij de buitenlandse uitgaven. De
tabel met een indeling naar taalgebied ziet er dan als volgt uit:
Periodes
Duits Frans Engels Vlaams Spaans Hongaars
Periode
0
4
1
11
1
0
Kuyle
1925-1932
Periode Vos 0
0
0
2
0
0
1932-1935
Periode
13
3
0
0
1
1
Nelissen/Vos
1935-1941
Totaal 1925- 13
7
1
13
2
1
1941
Tabel 8.5 Vertalingen en uitgaven van buitenlandse auteurs

Latijn Totaal Totaal
0
17
20%
0

2

20%

1

19

40%

1

38

27%

In de periode Kuyle (1925-1932) bestaat een duidelijk Vlaams-Franse oriëntatie. Met name de
vertalingen van twee Franse boeken uit 1927 zijn daarbij interessant. Het gaat om Genesius
van Henri Ghéon en om Luther van Jacques Maritain, een van de drie essays van zijn bundel
Trois réformateurs. De toneeltekst van Ghéon en de essaybundel van Maritain zijn precies de
eerste twee delen van Le Roseau d’or, een reeks van 52 boeken van auteurs uit het netwerk
van Maritain, tussen 1925 en 1932 uitgegeven door de Parijse uitgeverij Plon. Kuyle kent
deze reeks door zijn contacten met Maritain en Van der Meer de Walcheren en heeft via
bemiddeling van de laatste de rechten voor de vertalingen gekocht. Het is dus geen toeval dat
De Gemeenschap twee jaar later in 1927 dezelfde teksten uitgeeft. Voor de gedachte dat
Kuyle van plan is geweest meer uitgaven van deze reeks op de markt te brengen, heb ik in het
archief van De Gemeenschap en in het archief Kuyle van het Letterkundig Museum geen
aanwijzingen kunnen vinden. Wellicht wilde Kuyle een op Le Roseau d’or gelijkende
internationaal georiënteerde reeks uitgeven? 612 Het is in ieder geval een interessante gedachte
die goed past bij zijn ambities als uitgever in 1927. Door financiële problemen en door de na
1927 snel veranderende sociaal-economische en politieke situatie waardoor Kuyle in
nationalistisch vaarwater terecht komt, is daar in ieder geval niets van terecht gekomen. Het
fonds heeft geen andere Franse of anderstalige uitgaven uit de kring rondom Maritain
gebracht. De beide andere Franse vertalingen uit 1930 betreffen een Misboek voor de jeugd
en een vertaling van St. Bernard.
Bij de Vlaamse uitgaven gaat het maar liefst zeven keer om kinderboeken en vier keer om
edities van humanitair expressionisten: een bundel poëzie van Gijsen in 1925 en drie uitgaven
met bijna het complete verzameld werk van Paul van Ostaijen tussen 1928-1931.
In de periode 1931-1934 waarin nationalistische opvattingen een belangrijke rol spelen in het
denken van Kuyle (en overigens ook in de redactie van het tijdschrift), worden door de
uitgeverij slechts drie titels uitgegeven van buitenlandse auteurs, waarvan twee Vlaamse. In
de Groot-Nederlandse gedachte zijn dit eigenlijk geen buitenlandse uitgaven, zodat ook met
betrekking tot de uitgeverij vastgesteld kan worden dat de buitenlandse oriëntatie in de eerste
helft van de jaren dertig gering is. Op de achterzijde van de catalogus uit 1933 613 staat in grote
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vetgedrukte letters: “Eigen cultuur, eigen litteratuur” en na een korte reclametekst eindigt de
pagina weer in groot en vet en onderstreept “Nederlanders! Koopt Nederlandsche boeken!”
Nationalistische opvattingen blijken ook uit titels als Missie en nationalisme en
Nederlandsche liedjes uit respectievelijk 1931 en 1932.
De 20% score in de periode Vos geeft een vertekend beeld omdat er in die periode maar tien
boeken uitgegeven zijn. Met twee Vlaamse uitgaven krijg je dan al meteen een score van
20%.
Uit de tabel kan afgeleid worden dat een oriëntatie op de Vlaams-Franse literatuur in de
periode Kuyle plaatsmaakt voor een oriëntatie op de Duitse literatuur in het tijdperk
Nelissen/Vos. De belangrijkste verklaring hiervoor is de veranderde politieke situatie in
Duitsland na de machtsovername van Hitler in 1933 en na de ‘Anschluss’ met Oostenrijk
waarna respectievelijk veel Duitse en Oostenrijkse auteurs, die zich tegen de cultuurpolitiek
van Hitler verzetten, moesten vluchten en hun boeken elders moesten laten uitgeven. Vos en
Nelissen en ook Van Duinkerken hebben zich in de tweede helft van de jaren dertig bijzonder
ingezet voor deze Duitse en Oostenrijkse emigranten, zoals ook de uitgevers Allert de Lange
en Emmanuel Querido dat deden.
Van de in totaal 38 uitgaven van een buitenlandse auteur zijn er 13 oorspronkelijk
Nederlandstalig (Vlaams). Het betreft twaalf maal een co-productie met de Antwerpse
uitgeverij De Sikkel.
Van de 25 uitgaven die niet oorspronkelijk Nederlandstalig zijn, zijn er vier in het Duits
gepubliceerd en één in het Spaans met de vertaling ernaast (Poesias/Gezangen van San Juan
de la Cruz/St. Jan van het Kruis). De andere 20 edities zijn vertalingen.
De Duitse boeken dateren allemaal uit de periode 1935-1939. Het gaat o.a. om vier
Duitstalige voorbeelden van emigrantenliteratuur van Joseph Roth (2x), Gerth Schreiner en
Franz Theodor Csokor 614 en om een aantal uit het Duits vertaalde uitgaven die handelen over
het opkomend nationaal-socialisme en fascisme (Wiesinger, Timmermans, Frankemölle). Ook
de boeken van Mécs en De Semprun Y Gurrea, vertalingen uit het Hongaars en het Spaans,
behoren tot die laatste categorie.
In vergelijking met de twee eerder genoemde uitgeverijen van exil-literatuur in Nederland is
dit aantal overigens niet zo groot. Bij Allert de Lange verschenen in de periode 1933-1940 90
Duitstalige boeken van exil-auteurs. De redactie van dit fonds bestond uit Herman Kesten en
Walter Landauer die beiden afkomstig waren van de joodse uitgeverij Kiepenheuer uit
Berlijn. Bij Querido verschenen in dezelfde periode 110 boeken van Duitse emigranten onder
supervisie van Fritz Landshoff die eveneens afkomstig was van Kiepenheuer en die kort na de
boekverbrandingen in Berlijn op 10 mei 1933 naar Nederland gevlucht was. 615
8.8 Samenvatting en conclusies
1.
Het fonds van De Gemeenschap is geen specifiek literair fonds, maar een algemeen
cultureel, levensbeschouwelijk en maatschappelijk georiënteerd fonds. De
fondsformule van de uitgeverij sluit hiermee naadloos aan bij de bladformule van het
tijdschrift. In de beperkte secundaire literatuur over uitgeverij De Gemeenschap, zoals
ik die in paragraaf 7.2 heb beschreven, wordt deze tot op heden gezien als een
uitgeverij met vooral literaire uitgaven. Uit mijn onderzoeksgegevens blijkt
overtuigend dat dit een te beperkte opvatting is, die veroorzaakt is doordat er nooit
eerder systematisch onderzoek naar de fondsuitgaven is gedaan en die waarschijnlijk
ingegeven is door de letterkundige achtergrond van de eerste directeur en doordat de
literaire uitgaven het gemakkelijkst bereikbaar waren en het meest besproken zijn door
recensenten.
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2.

3.

4.

5.

6.

Het fondsprofiel van De Gemeenschap heeft als gemeenschappelijke noemers dat het
breed is, jong, modern en open katholiek. Er is een sterke relatie met de visie van
Maritain dat geloof, kunst en politiek verbonden behoren te zijn met het leven. Deze
visie is de belangrijkste verklaring voor het brede karakter van het fondsprofiel. Op
basis van de uitspraken van Kuyle over zijn rol als uitgever (zie hoofdstuk 7.3) en op
basis van de analyse van het fonds hanteerde Kuyle de volgende selectiecriteria:
uitgaven moeten passen binnen de gedachte dat kunst, religie en leven met elkaar
verbonden zijn, het moet bij voorkeur werk zijn van jonge en moderne auteurs, de
uitgaven mogen niet anti-katholiek zijn, niet strijdig met geloof en zeden en ten slotte
moet de uitgeverij er op kunnen verdienen. Ook in deze selectiecriteria komt het
ambivalente karakter (tegelijkertijd modern en anti-modern) tot uiting.
De schrijvers die door de uitgever ingezet zijn als dragende auteurs van het fonds, zijn
Albert Helman, Anton van Duinkerken en Hendrik Marsman. In tweede instantie ook
Engelman, Kuyle, Van Ostayen, Revis, Bordewijk, Schreurs en Van Tichelen.
De auteurs van wie de meeste boeken zijn verschenen, zijn grotendeels dezelfde als
die in het tijdschrift het meest gepubliceerd hebben. Van Helman, Marsman en Van
Tichelen zijn meer boeken uitgegeven dan op grond van hun bijdragen aan het
tijdschrift verwacht kon worden en van Ab van Oosten en Henk Kuitenbrouwer
minder. De uitkomsten bevestigen de conclusie dat er een zeer nauwe relatie bestaat
tussen uitgeverij en tijdschrift, zeker in de periode 1925-1935.
De breuk in de redactie van het tijdschrift eind 1930 heeft, ondanks het feit dat
Engelman geen directe invloed op de uitgeverij had, enkele duidelijk aanwijsbare
gevolgen gehad voor het karakter en de samenstelling van het fonds. Buiten de
consequentie dat Engelman zelf niet meer in het fonds publiceerde (de uitgave Torso
is van 1931 maar Engelman heeft het manuscript, getuige de datering van het
voorwoord, in juni 1930 al ingeleverd), hebben ook zijn vrienden Marsman en
Helman, die tot die tijd voor een groot deel van de uitgaven zorgden, vanaf 1931 tot
1934 niet meer bij de uitgeverij gepubliceerd. Het gat dat zij in het fonds achterlieten,
werd opgevuld door een aantal typische Kuyle-auteurs: Jacques Schreurs en de nieuwe
zakelijkheid-auteurs Bordewijk, Revis en Van der Steen, die allen alleen in de periode
1931-1934 voor de uitgeverij werkten.
Het conflict tussen Kuyle en Van Duinkerken eind 1933 heeft ook directe gevolgen
voor het fonds gehad, ook al was Kuyle eind 1932 reeds als directeur bij de uitgeverij
vertrokken. De eerste consequentie was natuurlijk dat Kuyle zelf na 1933 geen boeken
meer bij De Gemeenschap uitgaf. Maar ook zijn vriend Schreurs verliet het fonds en
de nieuwe zakelijkheid-auteurs verdwenen eveneens.
In 1934 en 1935 werden nauwelijks uitgaven bezorgd door De Gemeenschap.
Verklaringen hiervoor vormen de negatieve energie die uitging van het conflict in de
redactie en de splitsing die daarvan in 1934 het gevolg was, de slechte financiële
situatie waarin de uitgeverij zich bevond en de weinig dynamische houding van
uitgever Vos.
Als de resultaten van de uitgeverij gekoppeld worden aan de doelen die beoogd
werden (zie hoofdstuk 7.3), dan kan geconcludeerd worden dat de uitgeverij er
inderdaad voor gezorgd heeft dat een aantal teksten, door hun lengte niet geschikt voor
publicatie in het tijdschrift, nu als boek heeft kunnen verschijnen, ten tweede dat het
tijdschrift inderdaad meer aanzien kreeg, al was het maar doordat van een aantal
tijdschriftauteurs, van wie weinig of niets beschikbaar was, boeken op de markt
gebracht werden (of dat ook tot meer abonnees heeft geleid, heb ik niet vast kunnen
stellen, in ieder geval steeg het aantal abonnees wel) en ten slotte dat de doelstelling
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om meer inkomsten te genereren jammerlijk mislukt is: de geschiedenis van de
uitgeverij is een 16-jaar lange klaagzang over geldgebrek en financiële tekorten.
Opvallend is dat in de uitgaven van het fonds nauwelijks reclame werd gemaakt voor
het tijdschrift. Dat gebeurde evenmin in de catalogi en prospectussen. De uitgeverij
werd dus alleen op indirecte wijze ingezet om het tijdschrift te promoten of verder te
profileren, en niet op directe wijze in de pr van het bedrijf.
Het vertrek van Albert Kuyle als directeur per 1 november 1932 heeft duidelijk
aanwijsbare gevolgen voor het karakter en de samenstelling van het fonds in de jaren
daarna:
- het aandeel literatuur daalt, m.n. het aandeel verhalend proza en het aandeel
beschouwend proza over literatuur;
- het aandeel beeldende kunst daalt en in plaats van bladmuziek verschijnen vooral
uitgaven óver muziek;
- het aandeel religie daalt aanvankelijk sterk, maar neemt daarna toe en wordt
kerkelijker van karakter; net als in het tijdschrift is ook in het uitgeversfonds een
toenemende aandacht voor religie te ontdekken in de laatste vier jaar van zijn bestaan.
In de periode 1933-1937 wordt slechts één boek met een religieus onderwerp
uitgegeven, in de periode 1938-1941 maar liefst zes boeken.
- het aandeel politiek-maatschappelijk stijgt en wordt internationaler van karakter; dit
laatste is zowel te zien aan de onderwerpen (Spaanse Burgeroorlog en opkomend
nationaal-socialisme) als aan het aantal vertalingen en publicaties in het Duits.
Het aanstellen van financieel directeur Henri Nelissen per 8 november 1935 heeft
duidelijk aanwijsbare gevolgen voor het karakter en de samenstelling van het fonds
van de uitgeverij:
- het aandeel literatuur (fictie) daalt sterk (vooral verhalend proza);
- het aandeel religie en politiek-maatschappij (non-fictie) stijgt.
Behalve met de veranderde politieke omstandigheden, opkomend fascisme en
nationaal-socialisme en dreigende oorlog, heeft dit zeker te maken met de visie van
Nelissen hoe van De Gemeenschap het beste een winstgevend bedrijf gemaakt kon
worden en met zijn persoonlijke voorkeur voor levensbeschouwelijke onderwerpen en
actuele politiek-maatschappelijke thema’s.
Net als in het tijdschrift zien we ook bij de uitgeverij dat het fonds voortdurend
aansluit bij de moderne en vernieuwende stromingen in de literatuur. Dit blijkt in de
eerste periode met name uit de publicatie van bundels met expressionistische poëzie
van Marsman, Engelman en Slauerhoff, uit de uitgaven met short stories van Helman
en Kuyle en uit de publicatie van gedichtenbundels van de Vlaamse humanitairexpressionisten Marnix Gijsen en Paul van Ostaijen. Het blijkt ook uit de uitgave van
twee representanten van het Renouveau Catholique in Frankrijk (Luther van Jacques
Maritain en Genesius van Henri Ghéon). In de jaren dertig komt dit vooral tot
uitdrukking in de publicatie van de korte romans Blokken, Knorrende beesten en Bint
van Bordewijk en van het andere proza en de poëzie van de nieuwe zakelijkheid, zoals
de uitgaven van Revis en Van der Steen. In de tweede helft van de jaren dertig door de
publicatie van Duitstalige boeken van exil-auteurs als Gerth Schreiner, Joseph Roth en
Franz Theodor Csokor.
Uitgeverij De Gemeenschap kent in haar fonds een behoorlijke internationale
gerichtheid. Gemiddeld is 27% van de uitgaven geschreven door een buitenlandse
auteur. In de periode Kuyle 1925-1932 is er duidelijk een Frans-Vlaamse oriëntatie. In
de periode 1930-1935 zijn nauwelijks niet-Nederlandstalige auteurs uitgegeven. De
oorzaak hiervan vormen de nationalistische opvattingen die in de directie en het
bestuur van de uitgeverij in die jaren omarmd werden. In de periode Vos/Nelissen
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(1935-1941) bestaat een overwegend Duits-Oostenrijkse oriëntatie. De veranderde
politieke omstandigheden, die geleid hebben tot een uitgave van diverse politiekmaatschappelijke publicaties en van exil-literatuur, zijn hiervoor de verklaring.
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Hoofdstuk 9 De uiterlijke vormgeving van de uitgaven van De Gemeenschap
9.1 Inleiding
Net zoals er in de secundaire literatuur over De Gemeenschap vrijwel geen aandacht besteed
is aan de uiterlijke vormgeving van het tijdschrift, zo is dat ook niet gebeurd met de
vormgeving van het fonds van de uitgeverij. In dit hoofdstuk wil ik die uiterlijke vormgeving
zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoeken, omdat de beeldvorming over het
uitgeversfonds behalve door de inhoud van de boeken ook bepaald wordt door de grafische
vormgeving, de typografie en de illustraties. Bij dit onderzoek gaat het dan om vragen als: hoe
werden de vormgeving en de typografie in het uitgeversfonds gebruikt om het fondsprofiel te
versterken? Welke ontwerpers, typografen en beeldende kunstenaars werden door de directeur
van de uitgeverij ingezet om de uiterlijke vormgeving te profileren? Door wie werden ze
gevraagd en hoe kwamen zij bij de uitgeverij terecht? In dit hoofdstuk zal ik ook aandacht
besteden aan de gevolgen van de directiewisselingen voor de uiterlijke vormgeving van het
uitgeversfonds.
9.2 Algemene introductie
Zoals we dat ook bij het tijdschrift hebben gezien, wordt bij veel van de boekuitgaven van het
Gemeenschap-fonds bijzondere aandacht besteed aan de uiterlijke verzorging. Ook hier zien
we een naast elkaar bestaan van enerzijds figuratieve boekomslagen en illustraties in de traditie van het expressionisme (opnieuw van met name Charles Eijck en Jozef Cantré) en
anderzijds boekomslagen die passen in de stijl van de nieuwe typografie (vooral van Sybold
van Ravesteyn) en vanaf 1930 in die van de nieuwe zakelijkheid (Andries Oosterbaan en Kees
Strooband). De boeken worden typografisch zorgvuldig vormgegeven, van 1927 tot 1931
vaak door Charles Nypels uit Maastricht en daarna tot 1935 regelmatig door Andries
Oosterbaan, directeur van drukkerij Lumax in Utrecht.
Van de periode vanaf 1935 is niet bekend wie de vormgever/drukker van de uitgaven van De
Gemeenschap is. Er wordt veel minder aandacht besteed aan de typografie en de uiterlijke
vormgeving. De meeste boeken bevatten ook geen colofon meer, waarin typografische
bijzonderheden en drukgegevens vermeld zijn. Op één uitzondering 616 na wordt in geen enkel
boek van De Gemeenschap na oktober 1933 de naam van de drukker vermeld, iets wat vóór
die tijd meestal wel gebeurde. Waarschijnlijk werden de boeken bij wisselende drukkers
ondergebracht en is er geen bijzondere relatie meer, zoals dat daarvóór wel het geval was met
bijvoorbeeld Leiter-Nypels en Lumax. Dat er weinig aandacht is voor de uiterlijke
vormgeving van boeken, is niet zozeer een gevolg van een gebrek aan waardering daarvoor,
maar veeleer het gevolg van gebrek aan geld. Van uitgeverij De Gemeenschap zijn de exacte
financiële gegevens niet beschikbaar, maar een studie als die van C. van Dijk over de uitgever
Stols maakt voldoende duidelijk dat er in de loop van de jaren dertig op het gebied van het
bibliofiele boek steeds minder mogelijk is. 617
Het is net als bij het tijdschrift opnieuw uitgever/directeur Albert Kuyle die tot eind 1932
verantwoordelijk is voor de uiterlijke vormgeving van de boeken. Maar daar waar hij het met
betrekking tot het tijdschrift ook daadwerkelijk de lay-out en de productie van het tijdschrift
voor zijn rekening nam, was zijn verantwoordelijkheid bij het boekenfonds meer een formele.
In de praktijk besteedde hij de vormgeving uit. In de volgende paragraaf ga ik nader in op de
twee typografen/vormgevers die hij tijdens zijn directoraat inzette: Charles Nypels en Andries
Oosterbaan.
9. 3 Inzet van vormgevers/typografen
De eerste boekuitgaven van het fonds van De Gemeenschap werden nog gedrukt en
vormgegeven in België: Het huis van Marnix Gijsen in samenwerking met De Sikkel en het

223

van een kubistische driekleurenhoutsnede voorziene Les Vacances du Pantin van Lichtveld,
door J. de Vleeschouwer uit Brussel. De andere uitgaven uit 1925 stelden vormtechnisch en
typografisch nog niet veel voor.
Het enige boek dat in 1926 het licht zag, Zuid-Zuid-West van Albert Helman, werd
vormgegeven door Albert Kuyle zelf. 618 Pas toen hij na de terugkeer van zijn reis door ZuidEuropa en Noord-Afrika zijn uitgeverij echt wilde opstoten in de vaart der volkeren,
schakelde hij een vaste typograaf-vormgever in, onder wiens toezicht de boeken ook gedrukt
werden: Charles Nypels. Voor de expressionistische vormgeving van de boeken van uitgeverij
De Gemeenschap uit de periode 1927-1931 is hij van groot belang geweest. Vandaar dat ik
hieronder nader in ga op zijn werk voor de uitgeverij.
Charles Nypels (1895-1952 ) 619 is een telg uit een roemrijk drukkersgeslacht uit Maastricht.
Zijn familie was reeds sinds 1786 in het bezit van een drukkerij, die vanaf 1837 Leiter-Nypels
heette. In 1914 gaat hij als volontair werken bij Lettergieterij Amsterdam, voorheen
Tetterode. Hij krijgt daar leiding van de achttien jaar oudere typograaf Sjoerd de Roos, die
hem de kneepjes van het drukkersvak leert en, wat belangrijker is, zijn artistieke kwaliteiten
helpt ontwikkelen. Charles gaat inwonen bij stadgenoot en vriend, de schilder Jan Grégoire,
en leert er de zeventien jaar oudere Henri Jonas kennen, met wie hij vriendschap sluit.
In 1917 haalt zijn vader hem terug in de eigen drukkerij en per 1 januari 1920 wordt hij
vennoot. Nypels wordt in de jaren twintig een centrale figuur in het culturele netwerk van
Maastricht zoals we in paragraaf 4.3.1 gezien hebben.
Charles Nypels verzorgt tot 1932, het jaar waarin hij het familiebedrijf verlaat, bijna 150
uitgaven, niet alleen voor Leiter-Nypels, maar ook voor diverse andere binnen- en
buitenlandse uitgeverijen, waarvan de kleine, maar zeer exquise La Connaissance in Parijs de
belangrijkste is. Voor La Connaissance geeft hij in de periode 1924-1932 vorm aan meer dan
25 bibliofiele uitgaven van Franse literaire teksten.
Voor de eigen firma verzorgt hij tot 1932 in totaal ongeveer 50 boeken. Het gaat hierbij altijd
om bibliofiele uitgaven: kleine oplage, bijzonder papier, in meer kleuren gedrukt, mooi
geïllustreerd met houtsneden of in lijn geclicheerde tekeningen. Tot de belangrijkste edities
behoren De zeven broeders, La Prophétie de Ioël en Houtsneden, alle drie voorzien van
xylografieën van Henri Jonas.
Charles Nypels is de eerste twee jaar nog niet bij de uitgeverij De Gemeenschap betrokken.
Pas vanaf 1927 neemt hij de verzorging van boeken voor de uitgeverij op zich. Hij maakt
daarbij vaak gebruik van illustraties en houtsneden van Jozef Cantré. 620 Vooral de vier
boeken in de Domserie, in een beperkte oplage van 150 exemplaren in 1927 en 1928
uitgegeven, bevestigen zijn typografische kwaliteiten. Nypels experimenteert hierin met
verschillende klassiek georiënteerde, maar eigentijdse lettertypes van zijn leermeester Sjoerd
de Roos, o.a. de Erasmus (1922) en de Grotius (1926). Met betrekking tot de papierkeuze laat
Nypels een duidelijke voorkeur zien voor crème getint papier, dat een warmere uitstraling
heeft dan wit papier. Zie voor een beschrijving van de vier deeltjes van de Dom-serie met
illustraties van Cantré en Eijck hoofdstuk 7.8.
Charles Eijck illustreert nog een tweetal Nypels-uitgaven voor De Gemeenschap: de
verhalenbundel Hart zonder land van Albert Helman uit 1929 en Het wereldorgel van Anton
van Duinkerken uit 1931. Dit laatste boek bevat 34 penseeltekeningen, gedrukt in geel en
zwart. Het oblongformaat, de gekozen Plantijnletter, de evenwichtig gezette tekstblokken,
gedrukt in rood en zwart, alles maakt dit boekje tot een typografisch feest. Nypels krijgt er de
Grote Prijs van Parijs voor.
Opvallend en gedurfd is ook het gebruik van de Electa als boekletter in Het witte paradijs en
in Van Sint Franciscus, negen taferelen uit het leven van de Poverello, een wat ijlere letter,
die uitstekend past bij het contemplatieve karakter van deze teksten. 621 Ook de keuze van de
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speelse Gravure voor De Bries van Albert Kuyle en voor De vijf vingers van Hendrik
Marsman, twee uitgaven uit De Wingerdreeks van 1929, sluit naar mijn mening goed aan bij
deze lichtvoetige prozateksten.
Nypels volgt in zijn ideeën over boekdrukkunst de opvattingen van Antoon Derkinderen en
Richard Roland Holst over gemeenschapskunst. Zoals de architectuur van een gebouw in
dienst moet staan van zijn functie, en versieringen als glas-in-lood, beelden en andere
decoraties daarbij moeten aansluiten, zo behoren ook bij een boek de vormgeving, de
typografie en de illustraties een geheel met de tekst te vormen. De typograaf heeft in de ogen
van Nypels een dienende functie.
Omdat uitgeverij De Gemeenschap eind jaren twintig grote schulden heeft bij drukkerij
Leiter-Nypels, wordt de samenwerking opgezegd en moet uitgever Albert Kuyle uitzien naar
een andere drukker. Dat wordt drukkerij Lumax in Utrecht. Directeur van Lumax is A.M.
Oosterbaan, de man die van 1930 tot 1935 het grootste deel van het uitgeversfonds van De
Gemeenschap zal gaan vormgeven.
A.M. Oosterbaan wordt in de secundaire literatuur over grafische vormgeving niet of
nauwelijks genoemd. In het standaardwerk Grafische vormgeving in Nederland, een eeuw van
Kees Broos en Paul Hefting uit 1993 komt hij zelfs helemaal niet voor. De Amerikaanse
hoogleraar Alston W. Purvis vermeldt hem wel in zijn Dutch Graphic Design 1918-1945 uit
1992. Hij noemt Oosterbaan een belangrijke en vaak over het hoofd geziene typograaf, een
natuurtalent, wiens boekontwerpen tot de meest vernieuwende van de jaren dertig behoren.
Dick Maan en John van der Ree nemen wel een illustratie op van het omslag van het boek
8.100.000 m³ Zand van Revis, maar besteden in de tekst van hun boek over elementaire
typografie in Nederland, Typofoto 1920-1940, uit 1990 geen regel aan Oosterbaan.
Voor de nieuw zakelijke uitstraling van de boeken van de uitgeverij in de periode 1930-1935
is Oosterbaan van enorm belang geweest. Daarom ga ik hieronder nader in op zijn werk in
relatie tot uitgeverij De Gemeenschap.
Andries Oosterbaan (1882-1935) 622 gaat na de lagere school in Arnhem al meteen aan het
werk op een drukkerij, waar hij zich snel ontwikkelt tot een kundig typograaf. Hij wordt leraar
aan de Teken- en Kunstambachtschool in Amsterdam en aan de Grafische Vakschool in
Utrecht. In 1908 meldt Oosterbaan zich aan als lid van de RK Grafische Bond. Vier maanden
daarna verhuist hij naar Amsterdam waar de hoofdstedelijke afdeling hem al snel tot haar
voorzitter kiest. Een jaar later wordt hij namens de afdeling Amsterdam lid van het
hoofdbestuur. In 1915 wordt hij zelfs landelijk voorzitter, een niet-gesalarieerde functie die
hij tot juni 1919 blijft vervullen. Hij moet dit werk dan neerleggen wegens zijn benoeming tot
directeur der Eigen Drukkerij van de Katholieke Arbeiders Beweging. Met zijn achtergrond
als typograaf en organisatieman is hij bij uitstek geschikt om deze drukkerij, later Lumax
geheten, te gaan leiden. 623
De ambitieuze Oosterbaan weet de productie binnen enkele jaren fors uit te breiden. Hij wil
ook de kwaliteit van het drukwerk van Lumax verbeteren en de productie op een hoger
artistiek plan brengen. Een uitgelezen kans deze ambitie te verwezenlijken krijgt de drukkerij
als De Gemeenschap eind 1929 in financiële problemen komt en genoodzaakt is van drukker
te veranderen.
Als De Gemeenschap voor Lumax kiest, drukt Oosterbaan niet alleen het tijdschrift, maar
worden ook de boeken van het uitgeversfonds van 1930 tot 1934 meestal bij Lumax gedrukt,
waarbij hij de vormgeving veelvuldig zelf op zich neemt. Oosterbaan maakt bij zijn
boekverzorging regelmatig gebruik van fotomontages. Hij toont zich daarmee een aanhanger
van de zogenaamde typofotografie (ook wel fototypografie genoemd), een trend in de
typografie die eind jaren twintig in Nederland in zwang komt en waaraan namen van

225

internationaal vermaarde Nederlandse ontwerpers als Piet Zwart en Paul Schuitema
verbonden zijn. Oosterbaan maakt bij zijn ontwerpen meestal gebruik van foto’s van Kees
Strooband.
De grafische ontwerpen van Oosterbaan passen in de vormgeving van de nieuwe
zakelijkheid. 624 Zij hebben de volgende stijlkenmerken gemeen:
- moderne lettertypes, meestal strak en schreefloos;
- grote en vette lettercorpsen, niet alleen in het band- of omslagontwerp maar regelmatig
ook in de broodtekst;
- ruime interlinies, ook in de broodtekst;
- paginavullende ontwerpen;
- regelmatig diagonaal op de pagina plaatsen van teksten of illustraties;
- regelmatig asymmetrische opbouw van het ontwerp;
- zorgvuldig opgebouwde constructies, vaak op basis van geometrische figuren: de lijn,
de rechthoek, het vierkant, de driehoek en de cirkel; het ontwerp voor Blokken van
Bordewijk uit 1931 is hiervan een voorbeeld; Oosterbaan maakt in zijn ontwerpen
vaak gebruik van het op de drukkerij beschikbare loden of houten zetmateriaal;
Oosterbaan tekent niet, wel maakt hij soms gebruik van een tekening van een andere
kunstenaar, bijvoorbeeld van een tekening van Charles Eijck bij het ontwerp voor
Nederlandsche liedjes en van Gemengde berichten van Eric van der Steen uit 1932;
- sober kleurgebruik: vaak wordt buiten het zwart maar één steunkleur gebruikt; rood is
daarbij favoriet; een enkele keer combineert Oosterbaan deze kleur met geel of blauw;
- gebruik van foto’s of fotomontages in het ontwerp; 8.100.000 m³ Zand van Revis en
Knorrende beesten van Bordewijk zijn hiervan de bekendste voorbeelden;
- alleen kapitalen of alleen onderkastletters voor het hele woord; Oosterbaan zal zelden,
althans niet op het omslag of de titelpagina, een boektitel of auteursnaam beginnen
met een hoofdletter en met onderkastletters verder gaan, zoals in de traditionele
vormgeving gebruikelijk is; wel gebruikt hij beide soms binnen één ontwerp: kapitalen
voor de auteursnaam en onderkast voor de boektitel of andersom, bijvoorbeeld bij het
omslag voor Knorrende Beesten van Ferdinand Bordewijk uit 1933 en Gemengde
Berichten van Eric van der Steen uit 1932.
Zoals gezegd, eind 1933 stopt Lumax met het drukken voor De Gemeenschap, waarschijnlijk
om financiële redenen. Van na oktober 1933 is mij geen tijdschriftaflevering, boek of
brochure bekend waarin Lumax via logo, advertentie of vermelding in het colofon als drukker
herkenbaar aanwezig is, op één uitzondering na. 625
Voor de vernieuwing van de grafische vormgeving in Nederland is Oosterbaan naar mijn
mening van grote betekenis geweest. Met name de omslagontwerpen voor de drie boeken van
Bordewijk, Blokken, Bint en Knorrende beesten, en voor 8.100.000m³ Zand en Gelakte
hersens van Revis, staan kwalitatief op grote hoogte. Dat Oosterbaan desalniettemin niet erg
bekend is geworden, verklaar ik uit zijn eigen bescheidenheid. Hij voelde zich toch eerder
ambachtsman dan kunstenaar. Dat verklaart mogelijk ook dat hij op foto’s van feestjes en
partijen van De Gemeenschap niet voorkomt. Veel van zijn werk is ‘ongesigneerd’ gebleven.
Doordat hij relatief jong gestorven is, heeft hij zijn memoires niet kunnen opschrijven zoals
Anton van Duinkerken, Jan Engelman, Albert Helman en Sybold van Ravesteyn wel gedaan
hebben. Curieus genoeg komt Oosterbaan zelfs in deze geschiedschrijving door insiders niet
voor.
Voor de profilering van tijdschrift en uitgeverij De Gemeenschap is hij in de periode 19301934 als persoon niet belangrijk geweest, zijn werk was dat echter wel. Voor het imago van
het tijdschrift en van de uitgeverij als representant van de nieuwe typografie en van de
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literatuur en de beeldende kunst van de nieuwe zakelijkheid is zijn grafische vormgeving
zeker mede van invloed geweest.
9.4 Resultaten van het kwantitatieve onderzoek naar de uiterlijke vormgeving van de
uitgaven van De Gemeenschap
9.4.1 Aantal geïllustreerde uitgaven en aantal illustraties
In mijn onderzoek spreek ik van een geïllustreerde uitgave als er meer geïllustreerd is dan
alleen het omslag/de band van de uitgave. Dit kan beperkt blijven tot een illustratie op het
titelblad of het frontispice, het kan ook zijn dat er meerdere illustraties in de tekst opgenomen
zijn. Alleen als de titelbladillustratie een herhaling is van de omslag/bandillustratie heb ik
deze niet als geïllustreerde uitgave meegeteld. Bij illustraties gaat het steeds om houtsneden,
tekeningen of foto’s, andere technieken komen niet voor.
In totaal zijn 52 van de 143 uitgaven voorzien van één of meer illustraties. Dat is 36%. In de
fondslijst staat dit steeds vermeld.
Er zijn 10 uitgaven met één illustratie (meestal op titelblad of frontispice), in 41 uitgaven
varieert het aantal illustraties van 2 tot 81 en er is één uitgave met maar liefst 300 illustraties:
Dagelijksch misboek voor de jeugd.
De 143 uitgaven hebben natuurlijk 143 omslagen. Hiervan hebben 79 uitgaven een ontwerp
waarin van een illustratie gebruikgemaakt is en 64 waarbij het ontwerp alleen typografisch is
(letterontwerp).
In totaal staan er 1058 tekstillustraties in de uitgaven van De Gemeenschap. Dat geeft samen
met de 79 omslagillustraties een totaal van 1137. 626
Als naar geïllustreerde boeken per periode gekeken wordt, dan ziet dat er als volgt uit:
Periode
Geïllustreerde uitgaven
1925-1932 Kuyle
38 van de 86
1932-1941Vos/Nelissen
14 van de 57
1932-1935 Vos
4 van de 10
1935-1941 Nelissen/Vos
10 van de 47
1925-1941
52 van de 143
Tabel 9.1 Aantal geïllustreerde boeken per periode

Percentage
44%
25%
40%
21%
36%

De tabel laat duidelijk zien dat het aantal geïllustreerde boeken met name in de periode
Nelissen/Vos van 1935-1941 sterk terugloopt.
9.4.2 Belangrijkste illustrators in kwantitatief opzicht
Net als bij het tijdschrift maak ik een onderscheid tussen omslagillustraties en tekstillustraties.
Omslagillustraties bepalen vaak de beeldvorming rondom een boek of brochure, ze zijn veel
meer een blikvanger dan tekstillustraties. Bovendien zijn ze vaak groot en/of in kleur
afgedrukt. De volgende kunstenaars zijn door de uitgever het vaakst ingezet voor de
verzorging van de omslagillustraties.
1. Jozef Cantré
2. Charles Eijck
3. Sybold van Ravesteyn
3. Piet Worm
4. Victor Stuyvaert
5. Kees Strooband
6. Otto van Rees

23
13
6 (waarvan drie keer seriemerk Prismareeks en één stofomslag)
6 (zes keer hetzelfde ontwerp in de Kerkmuziekreeks)
5 (vijf omslagen in de serie Sprookjes en vertellingen)
5 (waarvan 3 aan hem toegeschreven)
3
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Tabel 9.2 Omslagillustrators in de periode 1925-1941
Er volgen nog 5 kunstenaars met ieder twee omslagen: Elsa van Hagendoren, Lou Manche,
Leo Marfurt, Lambert Simon en Hotze Tolsma.
In de volgende tabel is te zien wie het vaakst voor de tekstillustraties gevraagd werden.
1. René de Cramer
300 illustraties in één boek: Dagelijksch misboek voor de jeugd
2. Charles Eijck
151 illustraties in 9 uitgaven
3. Victor Stuyvaert
66 illustraties in 5 uitgaven
4. Jozef Cantré
40 illustraties in 8 uitgaven
5. Elsa van Hagendoren
34 illustraties in 2 uitgaven
6. Helman/Kuyle
24 foto’s in Van Pij en Burnous
7. Leo Marfurt
23 illustraties in 2 uitgaven
8. Otto van Rees
19 illustraties in 3 uitgaven
9. Joep Nicolas
14 illustraties in 2 uitgaven
10. Gerard Huysser
14 illustraties in Van Pij en Burnous
11. Lambert Simon
13 illustraties in 3 uitgaven
Tabel 9.3 Tekstillustrators in de periode 1925-1941
N.B. Van foto’s is de fotograaf meestal niet bekend. Daarom zijn zij in bovenstaande lijstjes
ondervertegenwoordigd. De meeste foto’s zijn reproducties van kunstwerken, portretfoto’s
van auteurs of foto’s van historische gebeurtenissen. Er zijn slechts enkele fotomontages: één
van Rutten, één van Van Ravesteyn, de andere vijf zijn allemaal van de hand van of
toegeschreven aan Kees Strooband.
Als naar de gehele periode 1925-1941 gekeken wordt, zijn de kunstenaars die door de
uitgever het vaakst als illustrator ingezet worden, Jozef Cantré en Charles Eijck. Bij René de
Cramer gaat het immers slechts om één boek, bij Piet Worm om één ontwerp dat in 6
verschillende kleuren is afgedrukt. Victor Stuyvaert is een verrassende derde, maar hoort
eigenlijk bij uitgeverij De Sikkel, waarmee de door hem geïllustreerde kinderboekjes in een
coproductie zijn uitgegeven.
In vergelijking met de illustrators die in het tijdschrift hoog scoren, is het opmerkelijk dat
Cantré en Eijck opnieuw tot de topdrie behoren. Lambert Simon en Sybold van Ravesteyn die
bij het tijdschrift tot de topvier behoren, scoren nu veel lager. Sybold van Ravesteyn heeft
slechts drie illustraties geleverd: drie van zijn bekende vignetjes uit 1925-1926 zijn voor het
Poëzienummer van 1927 hergebruikt. Bij de omslagen eindigt hij overigens wel in de topdrie.
Joep Nicolas heeft slechts één omslagillustratie gemaakt. Henri Jonas en Hendrik Wiegersma
helemaal geen en beiden hebben slechts drie tekstillustraties geleverd. Hieruit is mogelijk af
te leiden dat Jan Engelman weinig tot geen invloed had op de uiterlijke vormgeving van het
fonds want deze drie kunstenaars golden als zijn beschermelingen. Kuyle, die de illustrators in
principe aanzocht, had met hen een veel minder intensief contact.
Van de kunstenaars die pas in de loop van de jaren dertig bij het tijdschrift betrokken raken,
zoals Cuno van den Steene en Leo Gestel, valt op dat zij nooit voor een boekillustratie
gevraagd zijn. De belangrijkste verklaring hiervoor is dat er na 1933 niet veel geïllustreerde
boeken gepubliceerd worden en als ze verschijnen, is het vaak met foto’s als illustratie.
Verder is opmerkelijk dat de architecten Maas en Rietveld geen enkele rol van betekenis
spelen in de uiterlijke vormgeving van het fonds en Van Ravesteyn een bescheiden rol, terwijl
ze voor het imago van het uiterlijk van het tijdschrift zo belangrijk zijn geweest. Ik kom
hierop terug in de paragraaf over constructief of figuratief.
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Als naar de belangrijkste illustrators per periode wordt gekeken, dan valt op dat zij allemaal in
de periode Kuyle zitten. Dat is logisch omdat in die periode ook verreweg het grootste
gedeelte van de geïllustreerde boeken is gepubliceerd (38 van de 52, dat is 73%).
De periode Vos kent eigenlijk geen illustrators die specifiek in die periode thuishoren, ze zijn
bijna allemaal al in de periode Kuyle begonnen en door hem aangezocht. Van de vier
geïllustreerde boeken uit de periode-Vos illustreren Eijck en Simon er ieder twee, waarvan
één gezamenlijk met Van Rees en Nicolas, en Stuyvaert één. Bovendien dateren de afspraken
hiervoor veelal nog uit de periode dat Kuyle directeur was.627 Ook bij de omslagen bevinden
zich geen nieuwe namen: Eijck (3), Strooband (2), Simon en Stuyvaert zorgen voor de
omslagillustraties.
Van de tien geïllustreerde boeken uit de periode Nelissen/Vos zijn er zes voorzien van foto’s,
waarvan de fotografen anoniem zijn 628 en slechts vier van in totaal zeven tekeningen. Bij de
omslagen twee bekende namen: Eijck (2) en Simon. Er komen ook enkele nieuwe namen naar
voren: Lou Manche, Piet Worm, Hotze Tolsma, Mies Blomsma en Jules Terlingen, maar zij
dragen allen slechts één of twee tekeningen aan het fonds bij. Er is geen enkele nieuwe
illustrator die Vos of Nelissen voor een wat grotere productie aan het fonds heeft kunnen
binden, zoals Kuyle dat gedaan heeft met bijvoorbeeld Cantré en Eijck. Wat Nelissen betreft
lijkt dit op een bewuste keuze voor fotografie want hij was immers bevriend met een aantal
kunstenaars als Matthieu Wiegman en Cor de Wolff, die hij gemakkelijk had kunnen vragen
om illustraties als hij gewild had.
9.4.3 Verschillende technieken
De 143 omslagen zijn als volgt over de verschillende technieken verdeeld:
Typografisch ontwerp 64
Tekening
46
Houtsnede
25
Foto(montage)
8
Totaal
143
Tabel 9.4 Verdeling omslagen over technieken

45%
32%
17%
6%
100%
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Verdeling omslagen over de technieken
Foto(montage)
6%
Houtsnede
17%
Typografisch
ontw erp
45%

Tekening
32%

De typografische ontwerpen zijn in vrijwel alle gevallen eenvoudige letterontwerpen. Het is
opvallend dat nauwelijks ander zetmateriaal (lijnen, balken/rechthoeken, driehoeken,
vierkanten en cirkels) gebruikt is, zoals dat wel bij de omslagen van het tijdschrift gebeurde.
Er is maar één uitzondering en dat is het ontwerp van Jo Voskuil voor Van Duinkerkens
Verdediging van carnaval waarbij blauwe en oranjekleurige geometrische vormen als een
soort van confetti rondom de letters van de titel over het omslag gestrooid zijn. Het lijkt een
beetje op een soortgelijk ontwerp van Sybold van Ravesteyn voor het decembernummer van
het tijdschrift uit 1927.
Bijzondere en bekende letterontwerpen zijn de omslagen van Bordewijks korte romans
Blokken en Bint van Andries Oosterbaan. Minder bekend, maar niet minder bijzonder, zijn het
stofomslag van Donkersloots De Episode van de vernieuwing onzer poëzie en het stofomslag,
bandontwerp en titelpagina (drie varianten van hetzelfde ontwerp) van Engelmans Sine
nomine, beide van Charles Nypels.
De tekeningen zijn in vrijwel alle gevallen in lijn geclicheerde inkttekeningen. De meeste zijn
van de hand van Charles Eijck (11 keer) .
De houtsneden zijn allemaal oorspronkelijk van het blok gedrukt: 19 maal (in zwart-wit) van
Jozef Cantré, 5 maal (in kleur) van Victor Stuyvaert en één keer van de hand van Otto van
Rees, ook in kleur, voor Helmans Les vacances du pantin.
Van de acht keer dat fotografie gebruikt is voor de vormgeving van het omslag gaat het 7 keer
om een fotomontage: 5 keer (2 keer zeker en 3 keer toegeschreven) van Kees Strooband, één
keer van Gerard Rutten voor de heden ten dage zeldzame uitgave (oplage overigens
onbekend) van Den Doolaards gedicht Ballade du jeune marin en één keer van Sybold van
Ravesteyn voor het stofomslag van Cinema Militans.
Als per periode naar de techniek gekeken wordt, blijkt dat de omslagen met houtsneden op
één na en de fotomontages op twee na allemaal in de periode Kuyle zitten. Van deze drie
uitzonderingen is het bovendien waarschijnlijk, gezien het feit dat ze allemaal in 1933
gedateerd kunnen worden, dat de afspraken erover nog door Kuyle gemaakt zijn. In de
periode Nelissen/Vos komen alleen omslagen met letterontwerpen en tekeningen voor.
Voor de verklaring van het veelvuldig gebruikmaken van de houtsnede als boekversiering zie
hoofdstuk 6.5.3 in de paragraaf over verschillende technieken.
Als een vergelijking met de omslagen van het tijdschrift gemaakt wordt (zie tabel 6.8), dan
valt op dat bij de boekuitgaven meer houtsneden en meer typografische ontwerpen gebruikt
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worden. Het typografische ontwerp is in principe het goedkoopst en het wordt vooral gebruikt
in de periode Nelissen/Vos. Houtsneden worden in de periode Kuyle vooral bij de kleinere
oplages gebruikt en dan is die techniek ook goed uit te voeren. Het tijdschrift had na de
startjaren een te grote oplage voor het afdrukken van originele grafiek en dan komt de
houtsnede niet meer voor. Bij het tijdschrift wordt veel vaker gebruikgemaakt van tekeningen
en reproducties. Door de clichétechniek is dat bij hogere oplages geen probleem.
Bij de 52 geïllustreerde boeken is de verdeling als volgt:
Tekeningen
26
50%
Houtsneden
16
31%
Foto’s/reproducties
10
19%
Totaal
52
100%
Tabel 9.5 Verdeling illustraties over technieken
Verdeling tekstillustraties over de
technieken
Foto's /
Reproducties
19%

Tekeningen
50%

Houtsneden
31%

De tekeningen zijn vooral van de hand van Eijck (7) en Cantré (4).
De houtsneden zijn vijfmaal van Cantré en vijf maal van Stuyvaert.
De foto’s zijn over het algemeen reproducties van kunstwerken (bijvoorbeeld in de uitgaven
over beeldende kunst Het stenen gebed en Torso), verder gaat het om veel schrijversportretten
(bijvoorbeeld in De Zilveren Spiegel en De lamp van Diogenes) en reportages (bijvoorbeeld
in Van pij en burnous en Het beleg van het Alcazar van Toledo). De opmerkelijkste uitgave
betreft Menno ter Braaks Cinema militans, een uitgave die 36 foto’s en filmstills bevat van
o.a. Man Ray, Joris Ivens en Moholy-Nagy. Van deze uitgave uit 1929 is bovendien een
stofomslag van Van Ravesteyn bekend. 629 Het is een fototypografisch ontwerp waarvoor hij
gebruikmaakt van vijf verschillende stroken uit een experimentele film van de Amerikaanse
fotograaf Man Ray.
Per periode is ook hier duidelijk dat de houtsneden allemaal op één na in de periode Kuyle
zitten. Van de tien boeken met foto’s als illustraties zitten er zes in de periode Nelissen/Vos.
Het betreft allemaal reproducties. Fotomontages en kunstfoto’s komen vrijwel niet voor als
tekstillustratie; Cinema militans is de enige uitzondering.
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9.4.4 Belangrijkste typografen en drukkers in kwantitatief opzicht
In de eerste jaren wordt de drukker vaak niet vermeld in de uitgave. Voor zover bekend gaat
het om verschillende drukkers: twee keer de drukkerij van Het Centrum in Utrecht, waar ook
het tijdschrift gedrukt werd en één keer de Eigen Drukkerij, zoals de drukkerij van de
Katholieke Arbeiders Beweging genoemd werd, het latere Lumax. Senefelder uit Amsterdam
drukte tweemaal een muziekuitgave en als er samengewerkt werd met De Sikkel was er soms
sprake van een Vlaamse drukker.
Vanaf 1927 zijn de meeste uitgaven typografisch verzorgd door Charles Nypels en onder zijn
leiding gedrukt bij drukkerij Nypels in Maastricht. Van de 60 boeken uit de periode 19271930 heeft hij er 28 vormgegeven, vaak in samenwerking met Jozef Cantré. Het gaat daarbij
veelal om de wat kostbaardere uitgaven in kleinere oplages.
Na de breuk met Nypels, omdat de rekeningen door De Gemeenschap niet meer betaald
konden worden, werd Lumax onder leiding van directeur Andries Oosterbaan de belangrijkste
vormgever en drukker. Van de 45 boeken die in de periode 1930-1934 zijn uitgegeven, heeft
Lumax er 21 gedrukt en daarvan zijn er 16 (acht zeker en acht toegeschreven) door
Oosterbaan typografisch verzorgd.
Van de periode 1935-1941 is vrijwel niets bekend over de drukkers en vormgevers. Slechts
één maal wordt een drukker vermeld: P.Lombaerts uit Schoten in het boek Van Habsburg tot
Hitler van Dr. Leopold Wiesinger uit 1938. Typografisch zijn de boeken uit deze periode ook
niet meer interessant. 630
9.4.5 Constructief of figuratief
Als we voor constructief de definitie hanteren zoals vermeld in hoofdstuk 6.5.4 onder
hetzelfde kopje, dan kunnen we vaststellen dat er vijf constructieve omslagen (drie
verschillende ontwerpen) in het fonds van De Gemeenschap aanwezig zijn: het reeds
genoemde omslag van Jo Voskuil voor Van Duinkerkens Verdediging van carnaval uit 1928,
het omslag voor het prozadebuut Zuid-Zuid-West van Albert Helman uit 1926 waarin de
ontwerper Sybold van Ravesteyn twee abstracte beeldelementen - een lijn en een driehoekje –
zodanig in het vlak van de pagina zet dat ze in combinatie met elkaar gezien kunnen worden
als het potlood waarmee Helman de jeugdherinneringen aan zijn geboorteland Suriname
beschrijft en dat in de richting ZZW wijst. 631 Het derde ontwerp is ook van Van Ravesteyn en
betreft het seriemerk voor de gebonden uitgave van de Prismareeks van De Gemeenschap uit
1928: een in perspectief getekend prisma, afgedrukt in een gele cirkel voor De lamp van
Diogenes van Hendrik Marsman, in een groene voor De Zilveren Spiegel van Bernard
Verhoeven en in een gele voor Cinema Militans van Menno ter Braak. De drie deeltjes van de
Prismareeks zijn overigens ook ingenaaid verschenen met een titel- en omslagillustratie van
Jozef Cantré.
Met een iets ruimere hantering van de definitie kunnen nog enkele omslagontwerpen
constructief genoemd worden omdat bij deze ontwerpen de letters geometrische vormen
maken: Blokken en Bint van Oosterbaan en het omslag van De episode van de vernieuwing
onzer poëzie van Nypels zijn hier voorbeelden van.
Niet alleen letters, maar ook beelden kunnen soms geometrische vormen formeren: zie
bijvoorbeeld het omslag van 8.100.000³ Zand van M. Revis uit 1932. 632 De letters van dit
ontwerp van Andries Oosterbaan staan in rood, schuin op het omslag. De schreefloze
kapitalen, op zichzelf een vierkant, vormen samen een driehoek met de bovenrand van het
omslag. Deze vierkante en driehoekige vormen komen weer terug in de constructie van de
kraanwagen, die samen met zijn schaduw ook weer een driehoek vormt. Zelfs de takjes in het
zand doen een beetje mee. De van bovenaf genomen foto van de hijskraan in een enorme
zandvlakte geeft een goede suggestie van een grote hoeveelheid zand.
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Een boekje dat niet zozeer een constructief omslag heeft, maar wel een constructieve
illustratie op het omslag, is Voorjaarsmode. De tekening stelt een menselijke figuur voor die
helemaal opgebouwd is uit de letters C en A. 633
Ten slotte kan nog genoemd worden het logo van een drietal brochures uit 1930-1931. 634 Het
gaat om uitgaven over politiek-maatschappelijke onderwerpen in dezelfde vormgeving,
voorzien van hetzelfde constructieve logo van de ‘Sociale Studieclub’ dat bestaat uit een
cirkel, een driehoek en een kruis.
Als alleen de vijf zuiver constructieve omslagen geteld worden, is dat 3% van het totaal van
143. Tellen we de acht minder zuivere ook nog mee, dan komen we op een totaal van 9%.
Nog altijd een stuk minder dan de 24% (42 van de 177) van de tijdschriftomslagen.
De verklaring voor het kleine aantal constructieve omslagen voor de boekuitgaven van De
Gemeenschap, moet gezocht worden in het feit dat in de periode dat het constructieve element
in de vormgeving van De Gemeenschap belangrijk was, nog nauwelijks boeken uitgegeven
werden. Veel van de constructieve omslagen van de architecten Maas, Van Ravesteyn en
Rietveld voor het tijdschrift zijn gemaakt in de periode 1925-1926. In die periode telde het
fonds nog slechts zeven uitgaven, waarvan vier voor het grootste gedeelte sober vormgegeven
muziekuitgaven.
Als we de drie verschillende periodes nader beschouwen, valt op dat er een breuk ligt na de
periode Kuyle. Bijna alle min of meer constructieve omslagen dateren uit de periode Kuyle,
na 1934 is er geen enkel constructief omslag of illustratie meer verschenen.
9.4.6 De functie van de illustraties in de uitgaven van De Gemeenschap
10 uitgaven
19%
Religieuze
functie
Politiek5 uitgaven
maatschappelijke
functie
Literair- of
14 uitgaven
kunsthistorische
functie
Decoratieve
23 uitgaven
functie
Totaal
Tabel 9.6

52 uitgaven

10%
27%
44%
100%

Onder een religieuze illustratie wordt verstaan een illustratie die door vorm of inhoud een
verwijzing heeft naar God of godsdienst. Voorbeelden hiervan zijn de tekeningen van heiligen
door Nicolas, Simon, Eijck en Van Rees in de poëziebundel Nis en nimbus van Jacques
Schreurs of de tekeningen door Jozef Cantré in de toneeltekst Van St. Franciscus van
Laurence Housman.
Een politiek-maatschappelijke illustratie verwijst naar een politieke en/of maatschappelijke
situatie of persoon. Voorbeelden hiervan zijn de foto’s in het boek Het beleg van het Alcazar
van Toledo van Rudolf Timmermans en de foto’s in de biografie over de keizerin van
Oostenrijk Elizabeth, een merkwaardige vrouw van Egon Caesar Conte Corti, beide uit 1937.
Voorbeelden van omslagen met een politiek-maatschappelijke functie zijn de tekening van
een hakenkruis in zwart en rood op het omslag van het boek Hitler, zijn wording en wezen van
Wenzel Frankemölle en de tekening door Hotze Tolsma op het stofomslag van Zaharoff van
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M. Revis: een rode bloedvlek met daarover in grijs vijf hoofden van soldaten en zes kruisen.
Het boek is een geromantiseerde biografie van de wapenhandelaar Basil Zaharoff.
Ik spreek van een literair- of kunsthistorische functie wanneer een illustratie de literaire of de
kunsthistorische inhoud van een tekst ondersteunt zoals dat het geval is bij de afbeelding van
een schrijversportret of een kunstwerk. Eerder noemde ik als voorbeelden al de uitgaven over
beeldende kunst Het stenen gebed van Willem Nieuwenhuis en Torso van Jan Engelman en
de boeken over literatuur De Zilveren Spiegel van Bernard Verhoeven en De lamp van
Diogenes van Hendrik Marsman.
Als geen van bovenstaande functies aan de orde is en de illustratie louter ter versiering van de
tekst is opgenomen, spreek ik van een decoratieve functie. De meeste illustraties uit de
literaire uitgaven en uit de kinderboeken vallen onder deze categorie. Alleen de foto’s in
Kleutertjesdag en Ga je mee spelen heb ik bij politiek-maatschappelijk meegeteld omdat ze in
eerste instantie een pedagogische/educatieve functie hebben.
Als per periode naar de functie van de illustraties gekeken wordt, dan blijkt dat in de periode
Nelissen /Vos veel illustraties/omslagen voorkomen met een politiek-maatschappelijke
functie. Er zijn er in totaal elf (omslag- en tekstillustraties opgeteld) en zeven hiervan worden
aangetroffen in de periode Nelissen/Vos), dat is 64%. In absolute aantallen is dat percentage
al hoog, in relatieve zin is het nog hoger, in aanmerking genomen dat 73% van de
geïllustreerde boeken in de periode Kuyle zit.
Van de religieuze omslag- en tekstillustraties komt 20% in de periode Nelissen/Vos voor en
van de literair- en kunsthistorische illustraties 29%. In absolute zin is dat laag, in relatieve zin
is dat normaal omdat, zoals gezegd, 73% van de geïllustreerde boeken in de periode Kuyle zit.
In vergelijking met het tijdschrift blijkt dat het aantal illustraties met een religieuze functie
(ongeveer 27%, zie tabel 6.12) in het tijdschrift iets hoger ligt dan in het fonds. Maar het
verschil is niet zodanig groot dat er een bijzondere conclusie aan verbonden kan worden.
Het aantal illustraties met een politiek-maatschappelijke functie ligt in het fonds aanmerkelijk
hoger. In het tijdschrift kwamen dit soort illustraties namelijk nauwelijks voor, zoals we in
hoofdstuk 6.5.6 gezien hebben. De verklaring die ik hiervoor gaf, was dat De Gemeenschap
nooit politieke tekenaars tot haar vaste medewerkers mocht rekenen. Datzelfde geldt voor de
boekuitgaven. Ook hier is niet een bepaalde tekenaar verantwoordelijk voor de illustraties met
een politiek-maatschappelijke functie. Om wat voor illustraties gaat het dan wel in de boeken?
De meeste illustraties zijn foto’s en zelfs hele fotoreportages: ik noemde al de foto’s in
Timmermans, Conte Corti en de beide deeltjes van Kleutertjesleven. In het tijdschrift werden
dit soort fotoreportages niet geplaatst. Waarschijnlijk omdat vanwege financiële redenen voor
een boek wél en voor een korter en vluchtiger tijdschriftartikel niet een fotograaf aan het werk
gezet kon worden. Ook de veel kortere productietijd van het tijdschrift zal hierbij een rol
gespeeld hebben.
De journalistieke foto(reportage) in enkele boeken van De Gemeenschap staat niet op
zichzelf. Ook in andere bladen en geïllustreerde boeken neemt de fotografie in de tweede helft
van de jaren dertig een enorme vlucht. 635 Ook uit onderzoek van Nel van Dijk naar de
kunstkritiek in de Nederlandse dagbladpers in het interbellum blijkt dat gebruik van foto’s in
de jaren dertig een snelle opkomst doormaakte. 636 Het is vooral Henri Nelissen die,
commercieel gevoelig als hij is, handig op deze trend inspeelt.
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9.5 Buitenlandse oriëntatie
Periodes
Frans
Duits
Vlaams
Periode Kuyle 0
0
32
1925-1932
Periode Vos
0
0
1
1932-1935
Periode
0
1
0
Nelissen/Vos
1935-1941
Totaal
0
1
33
1925-1941
Tabel 9.7 Illustraties van buitenlandse kunstenaars

Totaal
32

Totaal
37%

1

10%

1

2%

34

24%

Het opvallendst is dat de illustraties vrijwel allemaal door Vlaamse kunstenaars geleverd zijn
en dateren uit de eerste periode. Ook dit keer is Jozef Cantré met omslag- en/of
tekstillustraties voor 23 boeken de grootste leverancier. Op één coproductie-uitgave met De
Sikkel na, betreft dit allemaal zelfstandige Gemeenschap-uitgaven. De andere negen uitgaven
zijn op één na allemaal coproducties met uitgeverij De Sikkel. Victor Stuyvaert maakte
houtsneden voor een serie van vijf kinderboeken van Hendrik van Tichelen en Leo Marfurt
tekende en kleurde de prenten voor twee kinderuitgaven van Jan Peters. Ook Elsa van
Hagendoren illustreerde twee uitgaven, Lobbe en Sefa van Antoon Longerstaey en Het
Wonderenboek van Marie Koenen. Alleen het laatste boek was geen coproductie. Van
Hagendoren heeft zoals we in hoofdstuk 6 gezien hebben, ook regelmatig aan het tijdschrift
meegewerkt, zodat we haar met recht een Gemeenschap-medewerker kunnen noemen.
Stuyvaert en Marfurt hebben nooit een illustratie aan het tijdschrift bijgedragen en hun
illustraties voor boeken van uitgeverij De Gemeenschap stonden in coproducties zodat zij
eigenlijk als medewerkers van De Sikkel beschouwd moeten worden en niet of nauwelijks als
medewerkers van De Gemeenschap.
Opmerkelijk is eveneens dat geen enkele Franse illustrator voor de uitgeverij gewerkt heeft en
vrijwel geen Duitse. De enige ‘Franse’ inbreng is de reproductie van een torso van Ossip
Zadkine op het omslag van de ingenaaide uitgave van Torso van Jan Engelman. Het gaat hier
niet om een speciaal voor dit boek gemaakte illustratie. ‘Franse’ inbreng zet ik tussen
aanhalingstekens, want Zadkine was een Rus van geboorte, maar woonde en werkte in
Frankrijk. De gebonden uitgave van Torso heeft alleen een letterontwerp.
De enige met naam bekende Duitse illustrator is Fritz Grogg die de omslagtekening leverde
voor Het beleg van het Alcazar van Toledo van Rudolf Timmermans.
Het feit dat tussen 1935 en 1941 geen illustraties van buitenlandse kunstenaars zijn
opgenomen, terwijl er in die periode wel 19 boeken van buitenlandse auteurs zijn uitgegeven,
kan verklaard worden uit het feit dat er in die periode veel minder met getekende illustraties
gewerkt werd. Wel werden af en toe foto’s gebruikt als illustratie, maar de naam van de
fotograaf werd niet vermeld. Ik vermoed dat hier regelmatig sprake was van een buitenlandse
fotograaf.
9.6 Samenvatting en conclusies
1.
Uitgever Albert Kuyle gebruikt de grafische vormgeving en de typografie om het
fondsprofiel (breed, jong, modern en open-katholiek) te versterken. Hij zette jonge
typografen en kunstenaars in voor de vormgeving en de illustratie van zijn
boekenfonds. Hij sloot daarbij in de periode 1927-1931 aan bij het expressionisme
(Nypels in combinatie met Cantré of Eijck) en het constructivisme (Nypels of Kuyle
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

zelf in combinatie met Sybold van Ravesteyn), in de periode 1931-1934 bij de nieuwe
zakelijkheid (Oosterbaan in samenwerking met Strooband).
In het boekenfonds van uitgeverij De Gemeenschap zijn het grotendeels dezelfde
kunstenaars als van het tijdschrift, die het belangrijkste deel van de illustraties
verzorgen (Eijck, Cantré en Van Ravesteyn) en dezelfde typografen die het grootste
deel van de vormgeving voor hun rekening nemen (Nypels en Oosterbaan).
Dit bevestigt de eerder getrokken conclusie dat er een nauwe relatie bestaat tussen
uitgeverij en tijdschrift, zeker in de periode 1925-1935.
De voor het tijdschrift belangrijke illustrator Lambert Simon scoort in het fonds laag.
De verklaring hiervoor is dat hij pas vanaf 1933 (vanaf augustus 1931 werkte hij al
aan tijdschrift De Gemeenschap mee) als medewerker bij de uitgeverij betrokken was
en dat er vanaf dat moment nog slechts 13 geïllustreerde boeken bij de uitgeverij
verschijnen, waarvan dan ook nog de helft met foto’s geïllustreerd wordt. Met de twee
boeken die Simon heeft geïllustreerd, van de slechts 7 mogelijkheden, doet hij dus nog
niet eens zo slecht.
De breuk in de redactie van het tijdschrift eind 1930 heeft geen gevolgen gehad voor
het vertrek van illustrators van het fonds. Dit komt vooral doordat de vrienden van
Engelman, Hendrik Wiegersma en Henri Jonas bijvoorbeeld, niet voor het fonds
geïllustreerd hebben, dus ook niet hun medewerking konden opzeggen.
Na het conflict in de redactie van eind 1933 zijn wel illustrators met Kuyle
meegegaan: Van Rees en Strooband hebben vanaf 1934 niet meer voor de uitgeverij
gewerkt.
Er is een duidelijke breuk, vooral in de aard van de illustraties van het fonds, als Kuyle
per 1 november 1932 vertrekt als directeur:
a. Het aantal geïllustreerde boeken neemt af;
b. Het gebruik van originele grafiek (houtsneden) verdwijnt;
c. Het gebruik van fotomontages verdwijnt;
d. Constructieve omslagillustraties verdwijnen; in de periode Vos/Nelissen zijn
alle illustraties figuratief/realistisch;
e. De aandacht voor bijzondere typografie verdwijnt; in boeken staat geen
colofon meer met vermelding van lettertype en papierkeuze; bibliofiele edities
met een kleine oplage komen niet meer voor.
Ook met betrekking tot de functie van de illustratie is er sprake van een breuk na het
vertrek van Kuyle. Het meest opvallende is dat het aantal uitgaven met illustraties met
een politiek-maatschappelijk functie na de periode Kuyle toeneemt, niet zozeer tijdens
het directoraat van Vos alleen, maar vooral nadat Nelissen naast Vos zakelijk directeur
is geworden. Dit bevestigt het beeld dat ook al bij de inhoud van de boeken naar voren
kwam (zie hoofdstuk 8.8 conclusie 7 en 8. We zagen het ook bij de teksten in het
tijdschrift (zie hoofdstuk 3.4 conclusie 4). Behalve met de veranderde politieke
omstandigheden, opkomend fascisme en nationaal-socialisme en dreigende oorlog,
heeft dit zeker ook te maken met de persoonlijke interesse van Nelissen voor actuele
politiek-maatschappelijke onderwerpen en met zijn opdracht om De Gemeenschap om
te vormen tot een rendabel bedrijf. Foto’s zijn een modernere en goedkopere vorm van
illustratie dan de houtsnede en de tekening, waarbij ook de kunstenaar voor zijn werk
betaald moet worden, iets wat in die tijd voor de meestal anonieme fotograaf nog
nauwelijks geregeld was.
Er is eveneens een duidelijke breuk in de aard en functie van de illustraties van het
fonds als Nelissen per 1 november 1935 als zakelijk directeur naast Vos wordt
aangesteld:
a. meer gebruik van (journalistieke) fotografie als illustratiemiddel;
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8.

9.

b. meer illustraties met een politiek-maatschappelijke functie.
Henri Nelissen is niet zozeer een puur commerciële uitgever die geen oog heeft voor
artisticiteit, alswel een uitgever, wiens interesse vooral ligt op het
levensbeschouwelijke en politiek-maatschappelijke terrein en die een modern
katholiek en actueel fonds wil realiseren.
In de periode Kuyle sluit de wijze van illustreren en vormgeven aan bij de
modernistische stromingen in de kunst: in de jaren 1925-1929 gaat het daarbij om de
constructieve ontwerpen van Sybold van Ravesteyn en de expressionistische
ontwerpen van Nypels/Cantré. In de jaren 1930-1933 om de (foto)typografische
ontwerpen van Oosterbaan en Strooband.
In de jaren na 1934 is qua vormgeving geen aansluiting meer te vinden bij de moderne
stromingen in de kunst. De belangrijkste beeldende medewerkers van De
Gemeenschap (Cantré, Eijck, Simon en Gestel) houden vast aan het figuratieve
expressionisme. De op dat moment actuele stromingen als realisme en surrealisme
hebben geen invloed gehad op de uiterlijke vormgeving van het fonds. Wel is het zo
dat in deze jaren relatief veel boeken met foto’s zijn geïllustreerd. Ook al hebben zij
geen artistieke functie, maar meer een journalistieke, misschien kunnen we hierin toch
een aansluiting op het realisme zien?
Bijna een kwart van de boeken van uitgeverij De Gemeenschap is geïllustreerd door
buitenlandse kunstenaars. Deze productie is vrijwel geheel Vlaams en vindt helemaal
plaats in de periode Kuyle 1925-1932. In de periode Vos/Nelissen 1932-1941 zijn
nauwelijks buitenlandse kunstenaars bij de vormgeving van de boeken betrokken. De
verklaring hiervoor is dat er in die periode überhaupt niet veel geïllustreerde boeken
verschijnen en dat, als er sprake is van illustraties, het in de helft van de gevallen om
(anonieme) foto’s gaat.
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Hoofdstuk 10 Slotconclusies en slotbeschouwing
I. De eerste serie slotconclusies die op basis van mijn onderzoek is te trekken, heeft te
maken met de beeldvorming over De Gemeenschap in de secundaire literatuur over
tijdschrift en uitgeverij zoals ik deze in hoofdstuk 1 beschreven heb. Deze beeldvorming
spoort op de volgende punten niet met mijn uitkomsten:
1. De Gemeenschap is geen specifiek literair tijdschrift en De Gemeenschap geen specifiek
literaire uitgeverij zoals in de literatuur over het algemeen aangenomen wordt. Ruiter en
Smulders zijn in 1996 de eerste literatuurwetenschappers die vraagtekens zetten bij de
kwalificatie ‘literair tijdschrift’ maar zij doen dit op basis van beperkt onderzoek
(doorbladeren van één jaargang en bestuderen van één willekeurig gekozen nummer). Dit
kan overigens ook nauwelijks anders gezien de breedheid van hun onderzoeksgebied (150
jaar literatuurgeschiedenis). Mijn onderzoek naar alle jaargangen en alle nummers van het
tijdschrift toont ondubbelzinnig aan dat De Gemeenschap een algemeen cultureel,
levensbeschouwelijk en politiek-maatschappelijk tijdschrift is. Op basis van een
systematisch onderzoek van alle uitgaven van het Gemeenschap-fonds trek ik dezelfde
conclusie voor de uitgeverij.
2. Tijdschrift en uitgeverij De Gemeenschap zijn literair en artistiek gezien veel meer
vernieuwend en normveranderend geweest dan in de secundaire literatuur tot nu toe is
aangenomen. Dit wordt vooral duidelijk als bij het onderzoek niet alleen de teksten van
het tijdschrift betrokken worden, maar ook de teksten van de uitgeverij en de uiterlijke
vormgeving van tijdschrift en boekenfonds. Dan blijkt dat De Gemeenschap voor haar
teksten veelal aansluit bij moderne en vernieuwende stromingen in de literatuur als het
(humanitair) expressionisme in de jaren twintig, de nieuwe zakelijkheid in de eerste helft
van de jaren dertig en de aandacht voor exil-literatuur in de tweede helft van de jaren
dertig. Ook voor de uiterlijke vormgeving van tijdschrift en boekenfonds sluit De
Gemeenschap met haar constructieve illustraties, haar expressionistische houtsneden en
typografie en het experimenteren met fotomontages, filmstills en fototypografie aan bij
modernistische stromingen in de beeldende kunst als de nieuwe typografie en de nieuwe
fotografie.
3. Op basis van de presentatie van de teksten en de illustraties van buitenlandse schrijvers en
kunstenaars kan vastgesteld worden dat zowel tijdschrift als uitgeverij De Gemeenschap
in de periode 1925-1930 en 1934-1941 een dermate stevige oriëntatie hadden op
buitenlandse kunst en literatuur dat zij daarmee een rol speelden in de internationalisering
van de literaire en artistieke cultuur in Nederland. Het tijdschrift onderscheidde zich
daarmee van bladen als Roeping, Opwaartsche Wegen, De Vrije Bladen en Forum. Een
soortgelijke buitenlandse oriëntatie treft men wel aan bij periodieken als La Nouvelle
Revue Française, The Criterion en Die Neue Rundschau. 637 Met betrekking tot de
vormgeving kan men dit zien bij tijdschriften als De Stijl, Der Sturm, Het Overzicht, i 10,
Mécano en Merz. 638
4. De belangrijkste auteurs en de dragende figuren van de redactie van het tijdschrift De
Gemeenschap zijn Albert Kuyle (in de 1e en de 2e periode), Jan Engelman (in de 1e en de
3e periode), Anton van Duinkerken (in de 2e en de 3e periode) en Ab van Oosten (in de 3e
periode). Met betrekking tot de in de literatuur over De Gemeenschap bijna nergens
genoemde (ook in mijn eigen boek uit 2004 niet) Ab van Oosten is dat een verrassende
conclusie.
5. De belangrijkste illustrators, zowel voor tijdschrift als uitgeverij, zijn niet alleen Jozef
Cantré en Charles Eijck, die in de literatuur meestal als zodanig vermeld worden, maar
ook Sybold van Ravesteyn die met zijn avant-gardistische constructieve ontwerpen zowel
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voor het tijdschrift als voor de boeken van de uitgeverij een stempel heeft gedrukt op de
vormgeving ervan in de eerste vijf jaren van De Gemeenschap.
6. Ten aanzien van de protagonisten van De Gemeenschap is uit mijn onderzoek gebleken
dat Albert Kuyle, die in de literaire handboeken niet of nauwelijks voorkomt, 639 in de
periode 1925-1934 de belangrijkste man van De Gemeenschap was, zowel van het
tijdschrift als van de uitgeverij, en niet Jan Engelman of Anton van Duinkerken zoals
veelal aangenomen wordt. Hij zat in een cruciale dubbelfunctie en was als directeur van
de uitgeverij en als redactiesecretaris en redactielid van het tijdschrift 640 de man die
eerstverantwoordelijke was zowel voor de inhoud van het fonds en van het tijdschrift als
voor de productie en de vormgeving ervan.
De periode 1931-1933 is een overgangsperiode waarin de macht langzaam verschuift van
Kuyle naar Van Duinkerken in het tijdschrift en van Kuyle naar Vos en Nelissen in de
uitgeverij. Vanaf 1934 is Anton van Duinkerken, gesecondeerd door redactiesecretaris
Van Oosten, onbetwist de belangrijkste figuur van het tijdschrift. Hij is dan
hoofdredacteur en bepaalt in belangrijke mate de inhoud van het blad. Vos en Nelissen
bepalen het beleid van de uitgeverij, daarop heeft Van Duinkerken nauwelijks invloed.
Alleen in de relatie met de exil-auteurs Roth en Schreiner speelt Van Duinkerken via Vos
nog een bescheiden rol.
7. De relatie tussen tijdschrift en uitgeverij was van 1925 tot eind 1932 een bijzonder hechte.
Vanaf het vertrek van Kuyle als directeur eind 1932 wordt een strikte scheiding
doorgevoerd tussen tijdschrift en uitgeverij. Een dubbelfunctie komt niet meer voor. Ook
al woont Vos de redactievergaderingen bij, formeel zitten Vos en Nelissen niet in de
redactie van het tijdschrift en ze publiceren er niet of nauwelijks in. 641 Van Duinkerken
heeft weinig met de uitgeverij te maken. Hij publiceerde ook nauwelijks meer in het
fonds. Alleen de uitgave van de door hem samengestelde bloemlezing van katholieke
poëzie liep vanuit de afspraken van 1932 nog door en de uitgeverij gaf in 1937 nog een
kleine brochure van hem uit (Wordt Nederland een tweede Spanje?), die eerst als bijlage
in het tijdschrift verschenen was. Zijn essaybundels gaf Van Duinkerken na 1932 vooral
uit bij Paul Brand in Hilversum. Hetzelfde geldt voor Van Oosten die zijn werk bij diverse
uitgeverijen liet verschijnen, o.a. bij Bosch en Keuning in Baarn en bij Nijgh en Van
Ditmar in Rotterdam.
Dat de binding tussen uitgeverij en tijdschrift niet meer zo hecht is als in de periode tot
1932, blijkt ook uit het feit dat er geen relatie meer is tussen de oprichters en de directie,
dat er nauwelijks nog teksten of illustraties van het tijdschrift gebruikt worden voor
fondsuitgaven en dat er buiten de genoemde brochure van Van Duinkerken ook geen
bijlagen van De Gemeenschap meer apart gepubliceerd worden. Nieuwe auteurs van het
fonds schrijven meestal nog wel in het tijdschrift (Roth, Schreiner, Mécs) maar de nieuwe
illustrators (Lou Manche, Piet Worm en Hotze Tolsma) hebben geen van allen een
tekening in het tijdschrift gepubliceerd. Omgekeerd heeft een voor het tijdschrift
belangrijk illustrator als Leo Gestel niets aan het fonds bijgedragen, evenmin als Dolf
Henkes en Ad Selhorst, die beiden ook regelmatig tekeningen afstonden voor het
tijdschrift.
II De tweede serie slotconclusies heeft te maken met de vraag wat en op welke manier de
redactie van het tijdschrift en de directie van de uitgeverij zelf aan de beeldvorming van
tijdschrift respectievelijk boekenfonds hebben bijgedragen en wie daarbij de protagonisten
waren. Kwantitatief en kwalitatief onderzoek hebben de volgende conclusies opgeleverd:
1. In het eerste prospectus en de eerste verantwoording heeft de redactie zich met name
geprofileerd als een open en onafhankelijk katholiek tijdschrift dat vooral een
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levensbeschouwelijk en politiek-maatschappelijk karakter zou hebben. In de praktijk
bleek al gauw dat De Gemeenschap ook een algemeen cultureel tijdschrift was. De
redactie combineerde esthetische normen met sociale actie, samengevat in het
kernbegrip ‘dienstbare schoonheid’. Vanaf het begin werden ook buitenlandse
schrijvers als medewerkers ingezet. Vooral Jacques Maritain wordt gebruikt om de
eigen opvattingen over levensbeschouwing, maatschappij en cultuur naar buiten te
brengen en aan te laten sluiten bij het internationale katholieke cultuurleven.
2. In de eerste periode 1925-1930 zijn het vooral de oprichters Albert Kuyle en Jan
Engelman die de toon aangeven in de redactie. Kuyle is de man die de organisatie en
de productie van het tijdschrift op zich neemt en Engelman is degene die het
belangrijkste aandeel heeft in het formuleren van de redactionele opvattingen. Er
bestaat in deze periode een vruchtbaar evenwicht tussen artistieke vrijheid en literaire
esthetiek (Engelman) en radicaal, sociaal engagement vanuit een katholieke
levensvisie (Kuyle). De verschillende redactieleden beschikken gezamenlijk over een
uitgebreid cultureel en politiek-maatschappelijk netwerk dat zij effectief weten in te
zetten ten behoeve van de eigen profilering en een groeiend abonnementenbestand.
3. In de tweede periode 1931-1933 veranderen het redactionele beleid, de bladformule en
de uiterlijke vormgeving. Die wijzigingen worden deels veroorzaakt door interne
factoren en deels door externe omstandigheden waarvan de literair- en
kunsthistorische ontwikkelingen (zoals de neergang van het constructivisme en het
expressionisme en de opkomst van het realisme en de nieuwe zakelijkheid) en de
economische crisis van 1930 de meest importante zijn. De belangrijkste interne
oorzaak is het conflict tussen Kuyle en Engelman in de loop van 1930 en het vertrek
van Engelman dat daarvan het gevolg is. Kuyle neemt de leiding in de redactie over,
die hij in de loop van de jaren steeds meer moet delen met Van Duinkerken die de
macht in 1933 uiteindelijk naar zich toetrekt. Levensbeschouwelijk blijft het blad open
katholiek, maar de aandacht voor religie wordt kerkelijker. Politiek-maatschappelijk
stelt de redactie zich steeds meer op een nationalistisch standpunt. Qua literaire
opvattingen komt het accent meer op het ethische te liggen dan op het esthetische. De
redactie geeft onder leiding van Kuyle veel ruimte aan literaire en artistieke uitingen
van de nieuwe zakelijkheid. Met betrekking tot de uiterlijke vormgeving is het gevolg
van het vertrek van Engelman dat er weinig over beeldende kunst in het tijdschrift
gepubliceerd wordt en er veel meer aandacht komt voor film en fotografie.
4. In de derde periode 1934-1941 veranderen het redactionele beleid, de bladformule en
de uiterlijke vormgeving van het tijdschrift opnieuw, ook al wordt het beleid niet meer
jaarlijks in een ‘Verantwoording’ geformuleerd. Ook nu spelen hier zowel interne als
externe factoren een rol. De op de financiële crisis van 1930 volgende economische
recessie en de opkomst van het fascisme en het nationaal-socialisme zijn van de
externe factoren de belangrijkste. Intern is vooral het conflict Kuyle-Van Duinkerken
eind 1933 van belang. Een interne machtsstrijd die zeker ook te maken heeft met de
toenemend fascistische sympathieën van Kuyle, maar toch vooral veroorzaakt wordt
door allerlei tijdschriftpolitieke perikelen, wordt door het Stichtingsbestuur beslecht in
het voordeel van Van Duinkerken, die vanaf dat moment als hoofdredacteur gaat
opereren, gesecondeerd door Ab van Oosten als redactiesecretaris. Jan Engelman komt
weer terug in de redactie en met hem verschijnen er opnieuw artikelen en bijbehorende
reproducties over beeldende kunst. De belangstelling voor film en fotografie neemt
met het vertrek van Kuyle af. Inhoudelijk profileert het tijdschrift zich meer met
politiek-maatschappelijke onderwerpen, o.a. over de dreiging van opkomend fascisme
en nationaal-socialisme. De aandacht voor religie neemt vanaf 1937 onder invloed van
de dreiging van een nieuwe oorlog toe.
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5. Het fondsprofiel van uitgeverij De Gemeenschap kent als gemeenschappelijke
noemers dat het breed is, jong, modern en open katholiek. De schrijvers die door de
uitgever ingezet zijn als dragende auteurs van het fonds zijn Albert Helman, Anton
van Duinkerken en Hendrik Marsman. In tweede instantie ook Engelman, Kuyle, Van
Ostaijen, Revis, Bordewijk, Schreurs en Van Tichelen.
Net als in het tijdschrift zien we ook bij de uitgeverij dat het fonds voortdurend
aansluit bij de moderne en vernieuwende stromingen in de literatuur: in de eerste
periode vooral bij het (humanitair) expressionisme, in de tweede periode bij de nieuwe
zakelijkheid en in de derde periode bij het realisme. Uitgeverij De Gemeenschap kent
in haar fonds een behoorlijk internationale gerichtheid: van 1925 tot 1932 gaat het dan
vooral om een Frans-Vlaamse oriëntatie en vanaf 1935 om een Duits-Oostenrijkse.
6. Met betrekking tot de uitgeverij kan geconcludeerd worden dat ondanks de hechte
relatie tussen tijdschrift en uitgeverij de conflicten en breuken in het tijdschrift niet of
nauwelijks invloed hebben gehad op aard en functie van de fondsuitgaven. Het eerste
conflict eind 1930 in het tijdschrift was van principiële aard (het ging over artistieke
en persoonlijke verschillen van mening) en ging tussen personen. Omdat Jan
Engelman geen rol speelde in de uitgeverij, heeft zijn vertrek ook nauwelijks gevolgen
voor het fonds gehad. Tijdens het tweede conflict eind 1933 waren beide
protagonisten, Kuyle en Van Duinkerken, niet (meer) aan de uitgeverij verbonden
zodat ook het vertrek van Kuyle uit de redactie van het tijdschrift nauwelijks gevolgen
heeft gehad voor het karakter en de samenstelling van het fonds. Er waren wel
veranderingen, maar deze hadden met zijn vertrek als directeur van de uitgeverij eind
1932 te maken en niet met zijn vertrek uit de tijdschriftredactie eind 1933.
7. De uitgeverij had haar eigen problemen en wisselingen in de directie. Deze waren
echter niet zozeer principieel en persoonlijk van aard, maar zakelijk, en hadden
allemaal met financiële problemen te maken.
Het vertrek van Kuyle als directeur van de uitgeverij per november 1932 heeft
gevolgen gehad voor het karakter en de samenstelling van de uitgaven van het fonds.
De belangrijkste hiervan zijn dat er in het fonds minder aandacht komt voor literatuur
en beeldende kunst, dat er meer boeken gepubliceerd worden over politiekmaatschappelijke onderwerpen en dat de inhoud hiervan internationaler van karakter
wordt. Met betrekking tot de uiterlijke vormgeving is de belangrijkste consequentie
van het vertrek van Kuyle dat de aandacht voor bijzondere typografie en vormgeving
verdwijnt: minder geïllustreerde boeken, geen originele grafiek meer en geen gebruik
van fotomontages. Deze gevolgen werden pas na een à twee jaar echt goed duidelijk
omdat afspraken over uit te geven boeken vaak een à twee jaar lopen. Vandaar dat de
periode dat Vos alleen directeur was (eind 1932-eind 1935) een overgangsperiode
genoemd mag worden. Na het aanstellen van Nelissen als zakelijk directeur naast Vos
per november 1935 verandert zowel de aard als de functie van het fonds. Het aandeel
literatuur daalt en het aandeel religie en politiek-maatschappelijk stijgt. Deze laatste
categorie boeken krijgt vaak journalistieke foto’s als illustratie en nauwelijks nog
tekeningen. De verandering in het fondsprofiel na 1935 heeft zowel te maken met de
gewijzigde politieke omstandigheden (opkomend fascisme en nationaal-socialisme)
als met de persoonlijke voorkeuren van Henri Nelissen die weinig literaire interesse
heeft en veel belangstelling voor levensbeschouwelijke en politiek-maatschappelijke
onderwerpen.
8. De uitgever en de redactie van De Gemeenschap gebruikten de grafische vormgeving,
de typografie en de beeldende kunst om de profilering van het redactioneel beleid te
versterken. De uiterlijke vormgeving werd gebruikt om het blad te profileren als een
modernistisch tijdschrift. Hetzelfde gebeurde met het uitgeversfonds.
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Per periode verschuift de aandacht voor de beeldende kunst en de uiterlijke
vormgeving van het tijdschrift en van de boeken van de uitgeverij. In de periode 19251930 is de dominante stroming het expressionisme met als belangrijkste promotors Jan
Engelman en Albert Kuyle, als meest prominente illustrator Jozef Cantré en als
belangrijkste vormgever Charles Nypels. In de eerste twee jaargangen 1925-1926
bepalen ook de constructief vormgegeven omslagen van de architecten Maas, Van
Ravesteyn en Rietveld in belangrijke mate het artistieke gezicht naar buiten. Buiten
Jan Engelman, Albert Kuyle en Willem Maas, die vanuit de redactie de relatie met de
kunstenaars onderhielden, waren Pieter van der Meer de Walcheren, Otto van Rees,
Eugène de Bock en Jozef Cantré de belangrijkste intermediairs die de buitenlandse
kunstenaars in contact met De Gemeenschap brachten.
In de periode 1931-1934 verschuift de artistieke aandacht onder leiding van Albert
Kuyle naar de nieuwe zakelijkheid met als belangrijkste vormgever Andries
Oosterbaan, maar het expressionisme (in een gematigde, lyrische variant) blijft ook
gedurende de jaren dertig doorlopen met de illustratoren Charles Eijck, Lambert
Simon en Leo Gestel als representanten.
In de derde periode van 1935 tot 1941 wordt de aandacht voor uiterlijke vormgeving
zowel in het tijdschrift als in de uitgeverij minder. De interesse van hoofdredacteur
Van Duinkerken en uitgever Vos ligt meer bij de literatuur en uitgever Nelissen heeft
meer aandacht voor documentaire fotografie dan voor het kunstzinnige aspect van
foto’s en andere illustraties. Ook de financiële mogelijkheden om mooie boeken uit te
geven zijn als gevolg van financiële crisis en economische recessie in de jaren dertig
aanzienlijk geringer dan in de jaren twintig.
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Slotbeschouwing
De beeldvorming over tijdschrift De Gemeenschap is in de loop van de ruim 65 jaar die sinds
de opheffing van het tijdschrift en de uitgeverij verstreken zijn, ingrijpend gewijzigd.
In de periode 1941-1978 is het tijdschrift in navolging van Knuvelder geclassificeerd als een
katholiek, literair, weliswaar polemisch, maar toch weinig vernieuwend tijdschrift.
Met de verschijning van het proefschrift van Harry Scholten Aspecten van het tijdschrift De
Gemeenschap uit 1978 wordt aan het literaire en het katholieke karakter nog een aspect
toegevoegd, nl. het politiek-maatschappelijke. Scholten benoemde de politiekmaatschappelijk stellingname van de redactie als “rechts-politiek”. Hij toont zich met dit
standpunt een vertegenwoordiger van de jaren zeventig waarin democratisering tot het
hoogste goed behoort, een gedachtengoed waar de redactie van De Gemeenschap, zoals
Scholten in zijn dissertatie aantoont, pas in de tweede helft van de jaren dertig voor gekozen
heeft.
Ik heb betoogd dat Scholten in zijn studie een wat eenzijdig beeld geeft van De Gemeenschap
door zich te beperken tot drie aspecten: redactionele opvattingen over literatuur,
levensbeschouwing en politiek-maatschappelijk engagement. Ik heb geponeerd dat het bij het
onderzoek betrekken van de creatief-literaire inhoud, het redactionele aspect, de uiterlijke
vormgeving en het uitgeversfonds tot andere uitkomsten zal leiden, ook in relatie tot de
beeldvorming over De Gemeenschap.
De beeldvorming die Scholten heeft neergezet, heeft invloed gehad op de studies over De
Gemeenschap die daarna verschenen zijn. In de periode van de jaren tachtig tot halverwege de
jaren negentig verdwijnt De Gemeenschap vrijwel geheel uit de in die tijd gepubliceerde
literatuurgeschiedenissen. In die studies, die vooral tekstgericht zijn, is de beeldvorming
voornamelijk bepaald door literair-historische beschrijvingen. In die jaren waarin de
secularisatie in Nederland zijn werk gedaan heeft, was in die beschrijving geen plaats meer
voor een katholiek en als weinig vernieuwend bekend staand tijdschrift als De Gemeenschap.
In de kunsthistorische literatuur uit diezelfde periode, zeker daar waar het deelstudies betreft
over stromingen die De Gemeenschap beïnvloed hebben, zoals het expressionisme en de
nieuwe zakelijkheid, wordt het open karakter van De Gemeenschap meer benadrukt dan het
katholieke en wordt het modernistische karakter van het tijdschrift en de uitgeverij beter
herkend en gewaardeerd.
Door Ruiter en Smulders 1996 wordt de beeldvorming over De Gemeenschap genuanceerd
door naast de literaire en de politiek-maatschappelijke ook de culturele en sociaaleconomische context van het tijdschrift erbij te betrekken. Op basis van bestaande
beeldvorming ontstond zo weer nieuwe beeldvorming. Ruiter en Smulders waardeerden het
tijdschrift vooral als ambivalent cultuurverschijnsel: enerzijds traditioneel, anderzijds
modernistisch. Sanders zet het tijdschrift met zijn proefschrift uit 2002 over de katholieken in
de Nederlandse literatuur in de periode 1870-1940 en met een stroom van artikelen in de jaren
daarna in navolging van Ruiter en Smulders in de lijn van het Renouveau Catholique en een
Franse literaire oriëntatie en context.
Over de uitgeverij is bijzonder weinig gepubliceerd en daardoor heeft slechts een beperkte
beeldvorming plaatsgevonden. Bijvoet (1988) karakteriseert De Gemeenschap toch vooral als
een literaire uitgeverij.
Ook zelf heb ik in 2004 aan nieuwe beeldvorming bijdragen met mijn studie Om hart en
vurigheid. Door de creatief-literaire inhoud en de uiterlijke vormgeving van zowel het
tijdschrift als van de uitgeverij nadrukkelijk in de beeldvorming mee te nemen, heb ik in de
samenvatting en conclusie van dat boek betoogd dat De Gemeenschap een veel meer
vernieuwend en normveranderend karakter heeft gehad dan Scholten in zijn proefschrift van
1978 aannam en op basis van zijn aanname vele anderen na hem.
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In mijn proefschrift De waarheid hooger dan de leus is voor het eerst gekeken naar de
fundamenten van die beeldvorming en is voor het eerst niet alleen kwalitatief maar ook
kwantitatief onderzoek gedaan naar de teksten en de illustraties van het tijdschrift en het fonds
zelf. Dat onderzoek leidt, zoals we in de slotconclusies van dit hoofdstuk gezien hebben, deels
tot bevestiging van bestaande beelden en oordelen over De Gemeenschap, deels tot een
correctie daarvan en deels tot nieuwe inzichten. Zowel tijdschrift als uitgeverij zijn algemeen
cultureel georiënteerd. Wat betreft de teksten ondersteunt mijn onderzoek het hybridische
karakter van de inhoud van de artikelen en van de boeken van de uitgeverij: enerzijds
vernieuwend en normveranderend, anderzijds behoudend en traditioneel. Wat betreft de
uiterlijke vormgeving heb ik laten zien dat De Gemeenschap veel modernistischer is dan tot
nu toe altijd is aangenomen. Met betrekking tot de protagonisten heb ik aangetoond dat Albert
Kuyle in de periode 1925-1934 de belangrijkste medewerker was van zowel tijdschrift als
uitgeverij. Mijn onderzoek laat zien dat tijdschrift en uitgeverij De Gemeenschap zowel in
tekst als in beeld behoorlijk internationaal gericht waren en zich daarbij niet alleen op de
Franse literatuur en beeldende kunst oriënteerden, maar zich zowel literair als artistiek in een
bredere Europese context bewogen.
Met deze dissertatie hoop ik tijdschrift en uitgeverij De Gemeenschap een plek in de
literatuur- en kunstgeschiedenis gegeven te hebben, die dichter ligt bij de positie die ze in de
periode 1925-1941 ook daadwerkelijk innamen.
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Gemeenschap met de discussie, die over literatuur lijkt te gaan, maar in werkelijkheid alleen gaat om de
tegenstelling protestant-katholiek. “Onuitstaanbaar buurvrouwen-krakeel” schrijft Van Duinkerken richting
Heeroma, maar dat geldt mijns inziens ook omgekeerd.
Tot de bekendste redacteuren uit de jaren dertig behoorde behalve Muus Jacobse ook Roel Houwink, die eerder
redacteur bij De Vrije Bladen was geweest. Bekende medewerkers waren Willem de Mérode, Jan Eekhout,
Gerrit Achterberg en H.M. van Randwijk. Net als bij de katholieke jongeren bleek een niet onaanzienlijk aantal
medewerkers gevoelig voor het nationaal-socialisme (o.a. Eekhout) terwijl anderen juist in het verzet gingen
(o.a. Van Randwijk).Voor meer informatie over Opwaartsche Wegen zie Colenbrander e.a.,
Schrijversprentenboek nr 28, een uitgave van het Letterkundig Museum in Den Haag uit 1989.
195
Het politiek-literaire tijdschrift Links Richten, uitgegeven door het gelijknamige arbeiders-schrijverscollectief, verschijnt van september 1932 tot augustus 1933. Belangrijkste redacteuren zijn Jef Last, Freek van
Leeuwen en Maurits Dekker. Ook Theun de Vries en Joris Ivens leveren af en toe een bijdrage. De fotocollage
op het omslag van het eerste nummer is van Paul Schuitema. De redactie probeert literatuur en socialisme met
elkaar te verbinden. “Onze kunst kent slechts een wet: Verzet.” Ze wil kunst gebruiken “als een wapen in de
klassenstrijd in dienst van de proletarische beweging”. De uitgeverij Links Richten bestond reeds eerder en had
als doel goedkope bundels revolutionair-proletarische literatuur onder de massa te brengen. Anton van
Duinkerken bespreekt in een uitvoerige bijdrage van tien bladzijden een aantal van deze bundels in De
Gemeenschap van april 1932. Over het algemeen kritisch, maar hier en daar ook met sympathie en waardering,
o.a. voor sommige verzen van Freek van Leeuwen en Geert van Oorschot. Op het tijdschrift Links Richten wordt
in de korte periode van zijn bestaan in De Gemeenschap niet gereageerd. Later publiceren medewerkers van
Links Richten in De Gemeenschap. Van Freek van Leeuwen worden in het decembernummer van 1937 twee
gedichten afgedrukt, waarvan het gedicht ‘Kerstmis’ op blz. 589 duidelijke verwijzingen bevat anti Franco en
zijn rol in de Spaanse Burgeroorlog. Jef Last wordt eind jaren dertig medewerker van het katholieke tijdschrift.
Net als Albert Helman strijdt hij in de Spaanse Burgeroorlog aan republikeinse zijde en vertaalt hij voor het
Gemeenschap-nummer van september 1938 verzen van revolutionaire Spaanse dichters. In de jaren daarna
worden ook regelmatig eigen gedichten van hem gepubliceerd. Zie voor Links Richten Mooij 1973, blz 283-304.
196
Zie ‘Gedachten over architectuur’ in De Gemeenschap april 1925 en augustus/september 1925.
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In het eerste nummer van Roeping van october 1922, zie Van de Haterd 2004, blz. 31-32.
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Helman 1978, blz. 58.
199
Zie Helman 1978, blz. 62. Helman licht deze technische redenen niet toe.
200
Kuyle aan Ter Braak, zie Bijvoet e.a. 1986, blz. 27. In het bijschrift bij deze brief spreken Bijvoet e.a. (onder
wie Sjoerd van Faassen) over een fusieplan tussen Nu, De Vrije Bladen en De Gemeenschap. De eerste zin van
de brief zou zo inderdaad geïnterpreteerd kunnen worden. Van Faassen en Chen 2007, blz.22 gaan echter,
overigens zonder naar de eerdere verklaring uit 1986 te verwijzen, uit van de interpretatie dat de brief van Ter
Braak enerzijds Nu betreft, anderzijds om een fusieplan tusen DVB en DG gaat. Deze laatste interpretatie lijkt
mij de juiste gezien het feit dat de verhoudingen tussen Nu en de DVB/DG juist in deze fase behoorlijk
getroubleerd waren (zie hoofdstuk 7.7).
201
Zie voor deze anti-Nu actie hoofdstuk 7.7
202
Helman 1978, blz. 62.
203
Zie voor een portret van leven en werk, toegespitst op zijn betekenis voor tijdschrift en uitgeverij De
Gemeenschap, het hoofdstuk ‘Anton van Duinkerken’ in Van de Haterd 2004, blz. 219-229. Zie daar ook andere
literatuurverwijzingen voor Van Duinkerken.
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Afgedrukt in De Gemeenschap 1927, nummer 10-11, blz. 325-328.
Van Duinkerken 1964, blz. 296.
206
Zie ook Sanders 2003, blz. 36 met een een aantal voorbeelden van scheldkanonnades van Roeping richting De
Gemeenschap.
207
In november 2007 verscheen Van Faassen en Chen 2007, waarin het ontwerp van het fusieplan kort
besproken wordt. “Die fusie leek voornamelijk ingegeven door economische motieven, want in literair opzicht
spoorden de twee tijdschriften niet”, schrijft Van Faassen op blz. 20. Dat laatste mag tijdens de jaren dat Moller
hoofdredacteur was, waar zijn, sinds Knuvelder de leiding van Roeping in oktober 1926 overgenomen had, lagen
de beide tijdschriften inhoudelijk veel dichter bij elkaar, zowel met betrekking tot het redactionele beleid (ook in
Roeping aandacht voor politiek-maatschappelijke onderwerpen), als in bladformule (aandacht voor buitenlandse
literatuur en voor de eerste keer een ‘Kroniek’).
208
Van Faassen 2007, blz. 20 dateert het programma in 1930, maar ik denk dat dat iets te laat is gezien de felle
reacties richting De Gemeenschap-medewerkers vanuit het Roeping-kamp begin 1930.
209
Zie Sanders 2002, blz. 313.
210
Bericht in het Utrechts Dagblad van 20 januari 1930, geciteerd bij Sanders 2002, blz. 284-285.
211
In mijn archief bevinden zich enkele uitnodigingen voor deze exposities van Gemeenschap-boeken en
lezingen door Gemeenschap-medewerkers.
212
Zie ook Michaël 1986, blz. 155-156 die overigens, ten onrechte, 1928 vermeldt als instellingsjaar.
213
Vouwblad van Erecomité met alle namen aanwezig in Letterkundig Museum Den Haag, archief De
Gemeenschap.
214
Wegens gebrek aan geld in verband met de economische crisis is de prijs vanaf 1931 niet meer uitgereikt.
215
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7.10.
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Zie Van de Haterd 2004, blz. 37.
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Zie Van de Haterd 2004, blz. 164 voor enkele uitspraken van Theun de Vries hierover, Goedegebuure 1981,
blz.. 42, 202-203, 212-215 en 303-308 en Goedegebuure 1999, blz. 194-200.
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Zie Carel Peeters ‘Ter Braak en het fascisme’, in Muza 1966, nr. 5/6, blz 118-122.
219
Brief van Henri Bruning aan E. Koers, 28-7-1976, privé-archief R. Bruning, geciteerd naar Kieft 2006, blz.
39.
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van De Tijd, in 1932 kritiek leverde op zijn artikelen. Ook kunstredacteur Jan Nieuwenhuis van het andere grote
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ontslagen werd als muziekcriticus van de krant vanwege een de hoofdredacteur, de priester-historicus J.H.J.M.
Witlox, onwelgevallige recensie en een dito verhaal in het kerstnummer van 1930.
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Engelman 1966, blz. 34.
223
In 1929 is er nog geen sprake van preventieve censuur zoals een jaar later, na de Nolens-affaire, wel het geval
is. Er verscheen nooit een ‘nihil obstat’ in het colofon van het tijdschrift, wel de waarschuwing “dat De
Gemeenschap niet bedoeld is als lectuur voor minder rijperen in levenservaring.”
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Zie voor een beschrijving van het conflict met de censor Engelman 1966, blz. 26-43 en Van Faassen 1989,
blz. 70-80.
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Menno ter Braak ‘Waarom ketters?’ in De Vrije Bladen, jaargang 7, nummer 10, oktober 1930, blz. 284-290.
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“Zij” verwijst naar de in de zin daarvoor genoemde medewerkers van het tijdschrift De Gemeenschap.
Brief in Letterkundig Museum Den Haag, collectie De Gemeenschap.
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Jan Engelman aan de redactie van De Gemeenschap. Geciteerd naar Van Faassen en Chen 2007. Deze brief is
slechts als minuut overgeleverd, zodat de kans bestaat dat de uiteindelijk verzonden versie afwijkt van de hier
geciteerde.
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Jan Engelman ‘Aveuglement du coeur’ in De Vrije Bladen, jaargang 7, nr. 11, november 1930, blz. 305-315.
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Overigens kwam Van Duinkerken er indirect nog wel op terug in het tegen Ter Braak gerichte hoofdstuk ‘De
keisteen en de stroom’ in zijn boek Katholiek verzet uit 1932.
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blz. 304-305.
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Bijvoet 1986 e.a., blz. 47.
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Ook Timmer-van Eunen (2007, blz. 154) vermeldt deze aanleiding niet in haar dissertatie over de kunstkritiek
van Jan Engelman. Dit is temeer vreemd omdat zij uitgebreid ingaat op de relatie tussen Jan Engelman en Menno
ter Braak.
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‘Het onderhavige geval’ betrof de novelle Werkverschaffing van Kuyle. Mogelijk deelden de andere
redacteuren het standpunt van Helman en De Graaff niet omdat de novelle uiteindelijk wel geplaatst was in het
kerstnummer van 1931, ook al was dit niet de bedoeling van de censor. Zie Helman 1978, blz. 67.
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Zie voor een portret van Coolen en zijn relatie met De Gemeenschap Van de Haterd 2004, blz. 231-240. Zie
daar ook andere literatuurverwijzingen voor Coolen.
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Dit blijkt uit een brief van Coolen aan Van Duinkerken van 13 januari 1932. Brief in bezit van het
Letterkundig Museum, collectie Coolen.
249
De briefwisseling tussen Engelman en Van Duinkerken van 16, 17 en 18 augustus 1932 bevindt zich in het
Letterkundig Museum in Den Haag en is geciteerd naar Van Faassen en Chen 2007, blz. 76-83.
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Zie Van Faassen en Chen 2007, blz. 86 en 89.
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Zie hiervoor Joosten 1982, blz. 181-184.
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Zie Henk Kuitenbrouwer in ‘Hagel’ van april 1933 en in “Gezuiverd of Ontzield?’ van juli 1933, blz. 314317.
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Anton van Duinkerken in ‘Forum of Areopaag?’ in De Gemeenschap van oktober 1933, blz. 482-490.
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Zie Van Faassen 1999 en Van der Plas 2000, blz. 192-195.
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Van Duinkerken was verontwaardigd over het feit dat hij en Coolen tien bladzijden kopij van het
oktobernummer niet gezien hadden en dus niet hadden kunnen beoordelen. Zie voor de details van dit conflict
Bijvoet e.a. 1986 blz. 60-63 en Van Faassen 1999.
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De brieven van Van Duinkerken en de antwoorden van Van Oosten bevinden zich in het Van Duinkerkenarchief van het Letterkundig Museum te Den Haag. Zie Van Faassen 1999, document 1-4.
257
Zie de brieven van Jan Engelman aan Louis de Bourbon d.d. 26 en 28 september 1933, 26 oktober 1933 en 10
november 1933 in het archief van het Letterkundig Museum in Den Haag. Zie ook Van Faassen en Chen 2007,
blz. 112-114 en 121, 123 en 124. De Vrije Bladen was in 1931 opgehouden te bestaan als tijdschrift (het bestond
alleen nog in cahier-vorm, telkens gewijd aan één onderwerp), er was dus mogelijk sprake van reactivering van
de tijdschriftfunctie, een tijdschrift dat, indien geleid door Engelman, voor De Gemeenschap een geduchte
concurrent zou zijn.
258
Zie ook Van de Haterd 2004, blz. 317.
259
Het literaire maandblad Het Venster verschijnt voor het eerst in juli 1931 onder redactie van Louis de
Bourbon, Jan Gin, Man Arnet en Huub van der Grinten. Laatstgenoemde is ook de uitgever. Alle vier studeren
ze in Nijmegen en zijn ze redacteur of medewerker van het studentenblad Vox Carolina. Uitgeverij Het Venster
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Citaat uit een ongedateerde brief van Louis de Bourbon aan de uitgever Sander Stols, geciteerd bij Van Dijk
1992, blz. 343. De brief moet ongeveer van eind 1932, begin 1933 zijn, gezien het feit dat De Bourbon nog maar
net in de redactie van Roeping heeft plaatsgenomen.
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afleveringen april 1932, juli 1933, oktober 1933, april 1934, juli/aug. 1935, nov. 1935, juni 1937, jan. 1939 en
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Zie voor de kwantitatieve onderbouwing tabel 3.1.
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onverenigbaarheid van katholicisme en nationaal-socialisme. Onder druk van de bisschoppen moest hij het
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belangrijkste functies in deze organisatie waren in handen van NSB-ers die het als hun taak zagen Nederlandse
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Dit gebeurt in een brief aan het Generaldirektorium für das Niederländische Polizeiwesen in Den Haag van
SS-Standartenführer und Oberst der Polizei Dr. Harster, gedateerd 20 oktober 1941. Het tijdschrift De
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Marita Mathijsen. Mathijsen 2004, blz. 149 onderscheidt zes groepen tijdschriften waarvan de eerste groep
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strekking van de tekst te maken. Deze ingreep is vrijwel zeker de verklaring voor het feit dat de novelle in
slechts 100 exemplaren met een titelbladillustratie van Lambert Simon in eigen beheer uitgegeven is in 1931.
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Hendrik Andriessen (Haarlem 1892 – Heemstede 1981); studeerde compositie en orgel aan het Amsterdams
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bijdragen van in totaal bijna 40 bladzijden, waaronder twee langere essays, die beide handelen over de door hem
zeer bewonderde Bossche componist Alphons Diepenbrock. Hij stond bekend als orgelimprovisator en droeg bij
aan de vernieuwing van de Nederlandse kerkmuziek. Zijn muzikale idioom was georiënteerd op de Franse
muziek. Zie Paap 1972 en B. Kahmann in Biografisch Woordenboek van Nederland, deel 3, Den Haag 1989.
301
Dr. A.C. Ramselaar was een van de kapelaans van de Kathedraal in Utrecht. Hij had in Rome muziek
gestudeerd en was een uitnemend kenner van de kerkmuzikale cultuur. Zie Paap 1972, blz. 88.
302
Wouter Paap (Utrecht 7 mei 1908 – Baarn 7 oktober 1981); ontving zijn opleiding als pianist in Utrecht op de
Toonkunst Muziekschool (thans Conservatorium). Als componist was hij autodidact. Op twintigjarige leeftijd
begon hij muziekkritieken te schrijven in het Utrechts Dagblad. Daarnaast verzorgde hij de Utrechtse
muziekcorrespondentie voor enige landelijke dagbladen en was hij muziekredacteur van het weekblad De
Nieuwe Eeuw. Tussen 1934 en 1940 was hij als muziekmedewerker eveneens verbonden aan De Gemeenschap.
Hij schreef een aantal muziekrecensies, met name voor de rubriek ‘Kroniek’. In 1936 gaf uitgeverij De
Gemeenschap van zijn hand een biografie uit over de Oostenrijkse componist Anton Bruckner.
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Zijn grote culturele belangstelling zorgde ervoor dat hij veel contacten had in het Utrechtse literaire en muzikale
leven. Veel schrijvers, kunstenaars en musici behoorden tot zijn vriendenkring. Hij schreef er twee boeken over
met talloze persoonlijke herinneringen: Literair leven in Utrecht tussen de beide wereldoorlogen (1970) en
Muziekleven in Utrecht tussen de beide wereldoorlogen (1972).
Zie J.E. Spruit in Biografisch Woordenboek van Nederland, deel 2, Den Haag 1985.
303
Janus van Domburg (1895-1983); katholiek filmcriticus. Hield zich reeds in de jaren twintig bezig met
serieuze filmkritiek. Pleitbezorger van de artistiek verantwoorde film en promotor van de avant-garde film.
Schreef recensies voor o.a. De Nieuwe Eeuw en dagblad De Tijd. Via vriend en collega Anton van Duinkerken
raakt hij eind jaren twintig betrokken bij De Gemeenschap. Onder het pseudoniem Close-up schrijft hij tientallen
filmrecensies voor het blad. Zie P. Slot ‘Janus van Domburg (1895-1983). Filmpaus in Nederland’
In: Dibbets K. e.a. Jaarboek Mediageschiedenis, nr. 6, Amsterdam 1995, blz. 98-111.
304
Document aanwezig in het Gemeenschap-archief in het Letterkundig Museum in Den Haag.
305
Het is dan ook niet toevallig dat Jan Engelman in de eerste en tweede jaargang de auteur is die kwantitatief
het meeste bijdraagt aan De Gemeenschap met respectievelijk 14% en 13% van de teksten.
306
Helman, 1978, blz. 14.
307
Van Dijk 2006, blz. 130.
308
Met dank aan Hans Rikken die in zijn toespraak bij de presentatie van het boek Om hart en vurigheid en de
opening van de gelijknamige tentoonstelling over De Gemeenschap op 4 september 2004 in Museum De Wieger
in Deurne op dit ‘mannelijke’ aspect van het tijdschrift wees.
309
Zie Bakker 1985, respectievelijk op blz. 141, 160 en 177.
310
Het precieze aantal is moeilijk vast te stellen door het veelvuldig gebruik van pseudoniemen en initialen en
door veel anonieme stukken.
311
In de periode 1925-1930 wordt in de rubriek ‘Kroniek’ gemiddeld 30 bladzijden per jaargang over kunst
geschreven en 16 over literatuur.
312
Van Dijk 2006, blz. 131 constateert op basis van kwantitatief onderzoek van Van Vree dat onderzochte
kranten als De Maasbode, Het Volk en de NRC daaraan behoorlijk aandacht geven.
313
In de periode 1934-1941 staan er in de rubrieken ‘Kroniek’ en ‘Hagel’ opgeteld gemiddeld per jaargang 57
bladzijden over politiek-maatschappelijke onderwerpen en 18 over religie/levensbeschouwing, terwijl dat in de
periode daarvoor respectievelijk 32 en 1 was. Daar staat tegenover dat het aantal ‘brede’ teksten in de periode
1931-1933 veel groter was dan in de derde periode, waardoor het totaal in tabel 3.4 gelijk uitkomt.
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Van der Meer de Walcheren 1940, blz. 320.
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352
Over de vraag of de hier genoemde romans tot de Nieuwe Zakelijkheid gerekend mogen worden, is veel
wetenschappelijke discussie. Hans Anten verdedigt in zijn proefschrift op basis van normatieve kenmerken van
de Nieuwe Zakelijkheid de opvatting dat dit niet het geval is (Anten 1996). Ralf Grüttemeier die de romans van
Bordewijk vanuit een meer operationele invalshoek, in dit geval het gebruik van metaforen, benadert, is het met
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353
Zie voor Pierre Kemp Fred van Leeuwen, Pierre Kemp, Schrijversprentenboek 7, Letterkundig Museum,
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het Letterkundig Museum 1995, blz. 117-132.
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Zie voor een overzicht van de receptie op zijn werk Van Dijk 1995, blz. 129-130.
357
Deze brief bevindt zich in het Letterkundig Museum in Den Haag, collectie A.J.D. van Oosten; geciteerd naar
Van Dijk 1995, blz. 118.
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Zie ook de advertentie voor het tijdschrift De Gemeenschap op het stofomslaf van Genesius van Henri Ghéon
in hoofdstuk 8.2.
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Althans niet in de eerste vier jaargangen met Hendrik Moller als hoofdredacteur. In de vijfde jaargang onder
leiding van Gerad Knuvelder dragen verschillende buitenlandse, met name Franse, auteurs teksten bij, onder wie
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257

360

Deze uitspraken over de buitenlandse inbreng in Roeping, De Vrije Bladen en Forum zijn gebaseerd op een
globaal onderzoek van alle afleveringen van deze tijdschriften.
361
Van Rees en Dorleijn 2006, blz. 23. Zie voor deze problematiek ook Van den Akker en Dorleijn 1999.
362
Blaise Cendrars (1887-1961); geboren in Zwitserland maar in 1916 genaturaliseerd tot Fransman. Een van de
leidende figuren van de Franse avant-garde net voor en na de Eerste Wereldoorlog. Publiceerde aanvankelijk
vooral poëzie, waarin hij vanaf 1913 al een begin maakt met het gebruik van alledaagse gesproken taal.
Experimenteert na de oorlog met een vrije versvorm en tegendraadse ritmes; maakt in zijn gedichten gebruik van
reclames, namen, objecten, boektitels, gespreksflarden; breekt internationaal door in 1925 met de publicatie van
zijn boek L’or. Vernieuwt ook het proza. Modernist. Filmische, reportageachtige stijl. Schrijft ook diverse
filmscenario’s. Bevriend met o.a. Apollinaire, Chagall, Modigliani, Léger en Robert en Sonia Delaunay, van wie
de laatste drie ook illustraties verzorgen voor zijn boeken. Leert in Parijs rond 1912 Otto van Rees kennen; ze
sluiten een vriendschap die een leven lang zal duren. Raakt via Van Rees betrokken bij De Gemeenschap. In
nummer 10-11 van 1927 wordt van hem in een vertaling van Albert Helman een vijf pagina’s lange tekst
gepubliceerd onder de titel ‘Abc der BiosCoop’. De omslag van deze aflevering bevat een fotocollage van
Germaine Krull, waarop in het midden een portret van Cendrars is opgenomen. Krijgt ook een vriendschappelijk
contact met C.Vos, met wie hij veel dingen gemeen heeft, waaronder een in de oorlog opgelopen handicap, de
liefde voor de drank en voor de Franse literatuur. Marsman schrijft over Cendrars in het bij uitgeverij De
Gemeenschap verschenen boek De lamp van Diogenes dat al zijn bezwaren tegen diens “internationalisme,
americanisme, cosmopolitisme en de rest als rook vervliegen” bij het lezen van zijn verhalen.
Zie Willem Desmense, ‘Blaise Cendrars’ in De Brakke Hond, nummer 62, 1999.
363
Zie voor Cingria, Cocteau en Jacob de encyclopedie in Van de Haterd 2004, resp. op blz. 318, 319 en 321.
364
Mam ba is het pseudoniem van de Franse schrijfster Blanche Guillard. Zie Boelema en Lesparre 2005, blz.
64.
365
Henri Ghéon (1875 – 1944); vertrekt in 1893 naar Parijs om medicijnen te gaan studeren. Begint tegelijkertijd
met het schrijven van gedichten en van kritieken over het avant-garde theater. Ontmoet in 1897 André Gide, met
wie hij bevriend raakt en die gedurende bijna twintig jaar zijn literaire gids wordt. Is in 1909 een van de
oprichters van La Nouvelle Revue Française. Raakt in de Eerste Wereldoorlog als arts aan het front in België in
de ban van het katholicisme, waartoe hij zich in 1915 bekeert. Zijn bekering veroorzaakt een verwijdering van de
groep rondom André Gide. Hij komt rond 1920 terecht in de kring van Jacques Maritain, waarin zich ook de
bekeerlingen Jean Cocteau en Max Jacob bevinden. Ontwikkelt in de jaren na de Eerste Wereldoorlog een
theaterpoëtica met als belangrijkste kenmerken een nadruk op de tekst, een sobere enscenering en een levende
band met het traditionele theater. Uitgeverij De Gemeenschap publiceert in 1927 van hem de toneeltekst
Genesius, waarin deze kenmerken duidelijk aanwezig zijn. Schrijft een groot aantal religieuze spelen, waarmee
hij een brug wil slaan tussen het katholieke drama en het grote publiek. Zie Sanders 2005 en Hélène Coste
‘Henri Ghéon et le theatre’, geraadpleegd via www.theses.enc.sorbonne.fr./document 21.html in oktober 2006.
366
Sanders 2006, blz. 303.
367
Zie voor een toelichting hierop Van de Haterd 2004, blz. 24-28.
368
Ook Het Venster nam later teksten van hem op. Zie jaargang 2, 1933, nummer 9.
369
Brief van J.A. Goris (Marnix Gijsen is zijn pseudoniem) aan Jan Vercammen, 22 september 1937, Stichting
Jan Vercammen, Brugge.
370
Gerth Schreiner (Laubach 1892 – Blaricum 1940); studeerde theologie, literatuur en kunstgeschiedenis en
volgde de toneelschool in Düsseldorf, toen hij bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog voor militaire dienst
werd opgeroepen. Na de oorlog werd hij journalist bij de socialistische Volkszeitung. Vanwege zijn rol in de
sociaal-democratische arbeidersbeweging werd hij in de nacht van 5 op 6 maart 1933 opgepakt door de SS. Hij
werd zwaar mishandeld en zat vier maanden lang gevangen. Zijn broer, die lid van de NSDAP was, kreeg hem
vrij, waarna hij met zijn gezin naar Nederland vluchtte. Hij vestigde zich in Amsterdam, leerde Nederlands en
vond werk als persfotograaf bij het blad Wij. Hij beheerste de Nederlandse taal al snel zo goed dat bladen als Het
Volk, De Stem, De Gids, De Gemeenschap en Den Gulden Winckel artikelen van hem plaatsten. In 1937 wordt
door Meulenhoff van hem Wij leven in Holland gepubliceerd, een boek waarin hij zijn ervaringen met Nederland
en de Nederlanders beschrijft en dat geïllustreerd is door de Groningse illustratrice Mies Blomsma, die hij
ontmoet bij het dagblad Het Volk in Amsterdam, waar zij als redactrice werkte en met wie hij een relatie kreeg.
Anton van Duinkerken, sinds 1936 bevriend met Schreiner, schreef er een voorwoord in. In 1938 trouwde Gerth
Schreiner (zijn derde huwelijk) met Mies Blomsma. In april 1940 verhuist het echtpaar naar Blaricum. Na de
inval van de Duitsers wist Schreiner wat hem als balling te wachten stond als de Duitsers hem zouden vinden.
Hij besluit zijn arrestatie niet af te wachten en pleegt samen met zijn vrouw op 18 mei 1940 zelfmoord. Zij
liggen begraven op de gemeentelijke begraafplaats van Blaricum, 47 en 34 jaar oud.
Zie ‘Portretje van Anton van Duinkerken door Mies Blomsma’ door Jeroen Brouwers in Anton van Duinkerken
1903-1968, Nijmegen 1983, blz. 49-55 en ‘Gerth Schreiner: een dakloze ziel’ van Hans Heesen en Harry Jansen
in de Amersfoortse Courant van 6 november 2001.
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Zie voor Joseph Roth Van de Haterd 2004, blz. 328-329.
Irmgard Keun probeert na de oorlog haar literaire activiteiten weer op te pakken. Zij leeft van journalistiek
werk en teksten voor hoorspelen en cabaret. Haar romans hebben echter geen succes. Zij verarmt en raakt
verslaafd aan alcohol. In 1966 wordt zij opgenomen in een psychiatrische inrichting in Bonn, waar zij tot 1972
verblijft. Daarna leidt zij een teruggetrokken leven en sterft in 1982 in Keulen. Gegevens afkomstig van de
Duitse Wikipedia, op 2 mei 2007 van internet gehaald.
373
‘In de schaduw van het altaar’ van Don Ramon del Valle-inclan wordt geplaatst in De Gemeenschap van
1934-7 en 1935-12.
374
Kieft 2006, blz. 388. Kieft gebruikt de biografie Johan Brouwer. Zoeker, ziener en bezieler van Hendrik
Henrichs (Amsterdam 1989) als bron van zijn bevindingen.
375
Kieft 2006, blz. 249.
376
Kieft 2006, blz. 249. Hij baseert zich voor zijn informatie over Bergamin op de studie José Bergamin. A
critical introduction, 1920-1936 van Nigel Dennis, Toronto 1986.
377
László Mécs, (1895-1978); dissidente Hongaarse dichter die alleen buiten Hongarije gepubliceerd heeft,
omdat hij steeds botste met fascistische en communistische machthebbers in eigen land. Uitgeverij De
Gemeenschap publiceerde van hem in 1939 de poëziebundel De oude en de nieuwe wereld in een vertaling van
Janos G. Csanyi en Karel Jan Freeland. Ook na de Tweede Wereldoorlog heeft Mécs zich altijd verzet tegen de
Sovjet-controle op kunst en literatuur in Hongarije.
378
Het is opvallend dat het tijdschrift nauwelijks werk van Engelstalige auteurs gepubliceerd heeft. Dit heeft
ongetwijfeld te maken met het feit dat het onderwijs op de katholieke middelbare scholen en seminaries volledig
Frans georiënteerd was.
379
Albert Kuyle in De Gemeenschap, 1929, nr. 11-12, blz. 396.
380
Johann Ude, ‘Das eingekreiste Europa. Der einzige Weg zum Weltfrieden’ in De Gemeenschap 1925, nr. 6.
381
Albert Kuyle, ‘De Unie van Utrecht’ in drie afleveringen in De Gemeenschap 1925, nr. 2/3, 5 en 6.
382
Zie De Vrije Bladen, december 1925, tweede jaargang, nummer 12, blz. 342.
383
Voor een literair tijdschrift is dit aantal vrij hoog. Zeker als je in aanmerking neemt, dat het blad in
(klooster)bibliotheken door meer mensen werd gelezen. Ter vergelijking, De Vrije Bladen had eind 1927 100
abonnees en Forum had in de hele periode van zijn bestaan (1932-1935) nooit meer dan ongeveer 300 abonnees.
De Stijl had een oplage van 200. Zie Bakker 1985, blz. 160 en blz. 177. Van Roeping heb ik de oplage niet
kunnen achterhalen.
384
De bron voor cijfers over het aantal abonnees is De Gemeenschap zelf. Albert Kuyle had de gewoonte
hierover af en toe wat informatie te geven in zijn reclames of in zijn mededelingen van de uitgever (zie
bijvoorbeeld achterflap van januari 1933). Over de betrouwbaarheid van deze aantallen kan ik niets zinnigs
zeggen omdat de abonnementenadministratie helaas verloren is gegaan. Na 1933 heeft er nooit meer iets over het
verloop van het aantal abonnees in De Gemeenschap gestaan. Dat het aantal flink gedaald is, kan wel met
zekerheid aangenomen worden. In 1935 is dit een van de redenen dat C. Vos als zakelijk directeur van de
uitgeverij opgevolgd wordt door Henri Nelissen.
385
Van Faassen 2007, blz. 40 noemt 87 abonnees als beginaantal voor De Nieuwe Gemeenschap. Dit is onjuist,
waarschijnlijk vergist hij zich met het startaantal van De Gemeenschap dat wel 87 is.
386
Volgens eigen zeggen in De Nieuwe Gemeenschap van mei 1934.
387
Van Faassen 2007 schrijft op blz. 49 van zijn inleiding dat het aantal abonnees in februari 1936 is gezakt tot
circa 500. Hij schrijft dit op basis van een brief van Willem Pompe aan Anton van Duinkerken d.d. 18 februari
1936. Hoewel Pompe als voorzitter van het stichtingsbestuur een betrouwbare bron is, waag ik toch te
veronderstellen dat hier een vergissing is het spel is. Een teruggang in abonnees van 1700 naar 500 in minder
dan twee jaar is zeer onwaarschijnlijk. De splitsing in de redactie en de concurrentie van De Nieuwe
Gemeenschap enerzijds en de economische crisis anderzijds zijn daarvoor in mijn ogen geen afdoende
verklaringen. De bewaard gebleven notulen van de redactievergaderingen vanaf 1934 geven geen enkele
aanwijzing voor, noch verwijzing naar een dergelijke opmerkelijke daling van het abonneebestand. Andere
nieuwe concurrentie in het katholieke kamp is er niet, de weerstand van de katholieke kerk of andere instellingen
is niet groter dan in eerdere jaren en ook anderszins kan ik geen verklaringen bedenken die een dergelijk
dramatisch abonneeverlies kunnen verklaren. Ook het regelmatige aanbod van de jaargangen 1936-1941 van De
Gemeenschap op de antiquarische markt heden ten dage doet niet veronderstellen dat het tijdschrift in die
periode in een veel kleinere oplage gedrukt is. Verzamelaars zijn vrijwel altijd in het bezit van de latere
jaargangen en missen vaak (exemplaren van) de eerste vijf jaargangen.
388
Zekerheid heb ik hierover niet kunnen verkrijgen. In het archief van het Letterkundig Museum in Den Haag
heb ik geen rekeningen of andere correspondentie gevonden waaruit blijkt dat Foreholte inderdaad de drukker is.
Ook Bijvoet 1988 levert geen uitsluitsel. Toch is het bijna niet anders mogelijk. Welke uitgeverij had het geld
om in de crisisjaren onafgebroken te adverteren in De Gemeenschap? En dan ook nog op de duurste plek van het
tijdschrift, namelijk op de altijd in het oog vallende achterkant van het omslag.
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Zie meer hierover in hoofdstuk 7.10.
Zie Van de Haterd 2004, blz. 186 en Van Laar 1986.
391
In nummer 8 van 1930 staat een advertentie van de Deutscher Brücke-Verlag, een uitgeverij uit Duisburg. Zie
voor de internationale oriëntatie van De Gemeenschap de paragrafen 4.5, 6.6, 8.7 en 9.5.
392
Een uitzondering vormt het zogenaamde Zuid-Limburgnummer van augustus-september 1930 met 14
advertenties van Limburgse ondernemers, maar dat was eenmalig en ging niet om vaste adverteerders.
393
Aanwezig in het archief van het Letterkundig Museum in Den Haag, archief De Gemeenschap, signatuur G.
2744, map R2.
394
Zie voor een afbeelding Van de Haterd 2004, blz. 117.
395
Aanwezig in het archief van Lex van de Haterd.
396
Aanwezig in het archief van Lex van de Haterd.
397
Aanwezig in het archief van Lex van de Haterd.
398
De vader van Albert Kuyle heeft met zijn biljartfabriekje De Prins twee keer geadverteerd in De
Gemeenschap, nl. in het 1e en 2e nummer van 1925.
399
Zie voor beeldmateriaal behorend bij dit hoofdstuk Van de Haterd 2004. Dat boek bevat bijna tweehonderd
illustraties uit De Gemeenschap in zwart-wit en een kleurkatern van 16 pagina’s op blz. 241-257. Zie verder de
publieksversie van dit proefschrift (In de Knipscheer, Haarlem 2008) waarin opnieuw bijna 200 illustraties
afgebeeld zijn.
400
Zie Helman 1978, blz. 76-77, Bijvoet e.a. 1986, blz. 3 en Van Rosmalen in Van Laar 1986, blz. 21. Helman
zet het adviseurschap in Van Laar 1986 al wat beter in de tijd op blz. 47-50.
401
Een aantal jaren later ontwerpt Nypels twee keer een omslag: voor het mei- en julinummer van 1933. Aan
beide covers is te zien dat Nypels het uitbundige van zijn vormgeving in de jaren twintig achter zich gelaten
heeft. Onder invloed van de nieuwe zakelijkheid in de kunst worden ook zijn ontwerpen soberder. Bij de twee
omslagen gaat het om eenvoudige, strak vormgegeven letterontwerpen. In de jaargangen 1934-1936 is van zes
omslagen niet bekend wie de ontwerper is (zie bijlage III). Gezien het feit dat het om eenzelfde zakelijke,
functionele vormgeving gaat, zouden een of meer van deze ontwerpen van Nypels kunnen zijn, maar het colofon
geeft hierover geen duidelijkheid.
402
Severens 1999, blz. 91.
403
Zie voor een overzicht van alle tijdschriftafleveringen met ontwerper van het omslag bijlage III.
404
In het archief van het Letterkundig Museum te Den Haag bevinden zich alleen de notulen van januari 1934 tot
augustus 1939 als Ab van Oosten redactiesecretaris is. De notulen van de periode 1925-1933 en september 1939oktober 1941 mogen als verloren gegaan beschouwd worden. Uit de in het archief aanwezige notulen blijkt dat
er door de redactie slechts zelden over de omslagen, de illustraties of de typografie gesproken wordt. Er is geen
reden om aan te nemen dat het in de periode daarvoor of daarna anders ging.
405
Op blz. 3 van het januarinummer van 1928 wordt de directeur/uitgever Louis Kuitenbrouwer voor het eerst
als zodanig genoemd in De Gemeenschap zelf. Daarbij wordt hij ook verantwoordelijk gesteld voor “de
illustraties, annonces en uitgave” van het tijdschrift.
406
Roeping had ongeveer hetzelfde formaat, De Vrije Bladen was in de eerste jaren een stuk kleiner (21 x 15
cm), maar schakelde later ook op hetzelfde formaat over.
407
Zie het Gemeenschap-archief in het Letterkundig Museum in Den Haag.
408
De brieven van Eijck aan uitgever De Gemeenschap bevinden zich in de collectie Charles Eijck, signatuur
E4525, van het Letterkundig Museum in Den Haag.
409
Timmer-van Eunen 2007, blz. 44.
410
Dit blijkt uit verschillende brieven van Vos aan Engelman die aanwezig zijn in het Gemeenschap-archief in
het Letterkundig Museum te Den Haag. Zie ook Timmer-van Eunen 2007 die op blz. 43-44 enkele fragmenten
uit deze brieven citeert.
411
Vanaf december 1933 tot het laatste nummer van De Gemeenschap in oktober 1941 wordt de
advertentiepagina gevuld door uitgeverij/drukkerij Foreholte uit Voorhout, naar ik aanneem de nieuwe drukker
van De Gemeenschap, hoewel ik deze veronderstelling nergens officieel bevestigd heb kunnen vinden.
412
De kunsthistorica José Boyens (zie Boyens en Boyens 1994) adviseerde mij in haar brief d.d. 4 november
2003 het woord ‘constructief’ te gebruiken en niet ‘constructivistisch’ wat ik aanvankelijk gedaan had. Zij
reserveert deze term liever voor de kunstuitingen van het Russisch constructivisme aan het begin van de 20e
eeuw.
413
Ik sluit hierbij aan bij Boyens 1994, blz. 102-103.
414
Zie Elger 1998, blz. 8.
415
Zie hoofdstuk 2.3 onder het kopje ‘De verantwoording in het eerste nummer’.
416
Wie meer wil weten over leven en werk van Henri Jonas in relatie tot De Gemeenschap en over de
achtergrond van zijn psychische instorting, leze het hoofdstuk over Jonas in mijn boek Om hart en vurigheid,
390
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blz. 191-197. Zie daar ook literatuurverwijzingen. In november 2007 is een monografie over Henri Jonas
verschenen van de hand van Monique Dickhaut (zie literatuurlijst).
417
Gegevens over Joep Nicolas zijn te vinden in de monografie van zijn dochter Claire Nicolas White, Joep
Nicolas, leven en werk, Van Spijk, Venlo, 1979.
418
Citaat uit een ongedateerde en onverzonden brief aan Godfried Bomans, die hem in 1956 voor de Volkskrant
interviewde. Geciteerd in Nicolas White 1979, blz. 19.
419
Zie Nicolas White 1979, blz. 21.
420
Er bestaat weinig literatuur over Jozef Cantré, dat wil zeggen weinig diepgravende. Er is een groot aantal
artikelen in kranten en tijdschriften en er zijn veel inleidingen in catalogi, die vrijwel steeds dezelfde informatie
geven. Er bestaat geen uitgebreide monografie over hem. Zijn omvangrijke oeuvre is nog nooit volledig
gecatalogiseerd. Een aantal kleinere monografieën is: Jan Greshoff, Jozef Cantré Houtsnijder, schrift 10, jrg. 10,
De Vrije Bladen, 1933; Marnix Gijsen, Jozef Cantré Houtsnijder, Nébé, Brussel, 1938; André de Ridder, Jozef
Cantré, Antwerpen, 1953. Een doctoraalscriptie is geschreven door Bob Nimmo, Het expressionisme van Jozef
Cantré, Kunsthistorisch Instituut van de Universiteit van Amsterdam, 1999. Hij besteedt uitvoerig aandacht aan
de expressionistische periode van Cantré die hij laat lopen van 1920 tot 1935.
421
Nimmo 1999, blz. 21-23. In de Vlaamse kolonie in Het Gooi bevonden zich verder de echtgenote van
Gustave de Smet, Gusta, de kunstcriticus André de Ridder, dokter Victor de Knop, de filosoof Lucien Brulez met
zijn vrouw Fortuna Mavromati, de kunsthistorica Juliana Gabriëls, de beeldhouwer Jules Vermeire (in Bussum)
en de graficus Valentijn van Uytvanck (in Huizen). Het was een vrij hechte groep die weinig contact had met de
plaatselijke bevolking en enigszins wantrouwend werd bekeken. Zie Venema 1979, blz. 102 en 138 en Boyens,
1992, blz. 109.
422
Nimmo 1999, blz. 25 en Boyens 2000, blz. 23.
423
Zie Van den Berg 2007.
424
Zie voor Otto van Rees Boelema/Lesparre 2005 en de monografie Otto en Adya van Rees. Leven en werk tot
1934. Samenstelling en redactie Herbert Henkels. Catalogus bij de tentoonstellingen in het Centraal Museum in
Utrecht en het Gemeentemuseum in Den Haag in 1975. Een derde, zeer bescheiden monografie (24 blz.), Otto
van Rees, verscheen in 1953 van de hand van Willem Enzinck bij uitgeverij Helmond te Helmond.
425
Adya (Adrienne Catherine) Dutilh (Rotterdam 1876 – Utrecht 1959) is schilderes en naaldkunstenares. Na
1906 maakt ze voornamelijk abstract borduurwerk naar eigen ontwerp en naar ontwerpen van Otto Freundlich en
Hans Arp. Samen met haar man Otto van Rees is zij voor de Eerste Wereldoorlog nauw betrokken bij de
ontwikkelingen in de moderne kunst in Parijs en daarna bij de geboorte van het dadaïsme in Zürich en Ascona.
Net als Otto van Rees treedt zij toe tot het katholicisme. Haar latere werk is overwegend religieus. In De
Gemeenschap wordt af en toe werk van haar afgedrukt. Zie hiervoor de afleveringen van juli 1925, december
1926, januari 1928, maart-april 1928 en april 1929. Zie voor een afbeelding van haar linosnede van Charles
Albert Cingria, zoals afgedrukt in het julinummer van 1925 Van de haterd 2004, blz. 137. Zie ook
Boelema/Lesparre 2005.
426
Helman 1985, blz. 33.
427
In het oktobernummer van 1925 schrijft ook Charles Albert Cingria een opstel over Van Rees, dat in het
Frans wordt afgedrukt op blz. 316-320; aansluitend volgen een lange bijdrage van Jan Engelman (blz. 320-324)
en negen reproducties van schilderijen van Van Rees. In oktober 1926 gaat het om een korte bijdrage van één
pagina (blz. 305) en twee afbeeldingen.
428
Bedoeld wordt de Uruguese kunstenaar Joaquin Torres-Garcia, die Van Rees in 1926 ontmoet had. Hij
verblijft maandenlang in de atelierwoning van de familie Van Rees in Losone, vlakbij Ascona. Torres-Garcia
ontwikkelt er een nieuwe beeldtaal, waarin letters, kinderspeelgoed en andere motieven zelfstandige
pictogrammen vormen. Terug in Parijs richt Torres-Garcia samen met de Belgische kunstenaar Michel Seuphor
‘Cercle et Carré’ op, een groep internationale, overwegend abstract werkende artiesten, waartoe ook Van Rees
behoort. Van Torres-Garcia is nooit een illustratie afgedrukt in De Gemeenschap. Zie ook Boelema/Lesparre
2005.
429
Deze brief bevindt zich in het Van Rees-archief van het Rijksbureau voor kunsthistorische documentatie
(RKD) in Den Haag: doos I, map C, volgnummer 62. Met dank aan Irène Kuitenbrouwer-Lesparre voor deze en
andere bronvermeldingen mbt tot het Van Rees-archief van het RKD en van de Van Rees Stichting. Van Torres–
Garcia (1874-1949) is overigens nooit een omslag verschenen. Het ontwerp van de Duitse schilder Otto
Freundlich (1878-1943), die hij in 1909 in Parijs had leren kennen, werd in juli 1931 op het omslag afgedrukt.
430
Willem Enzinck, ‘Herinneringen aan Otto van Rees’, in: Otto en Adya van Rees 1975, blz. 97.
431
Zie voor een beschrijving hiervan Van de Haterd 2004, blz. 135.
432
Zie Caroline Roodenburg-Schadd in Hoogbergen en Thelen 1997, blz. 87-108.
433
Het constructivisme krijgt in West-Europa bekendheid door het ook in De Stijl van oktober 1921
gepubliceerde manifest Aufruf zur elementaren Kunst van Raoul Hausmann, Hans Arp, Ivan Poeni en László
Moholy-Nagy. Zie Van den Berg en Dorleijn 2002, blz. 68. Zie voor De Stijl Blotkamp 1982 en Blotkamp 1996.
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De belangstelling voor het constructivisme geldt overigens niet alleen voor De Stijl en De Gemeenschap. Ook
in Groningen zijn er in dezelfde periode tijdschriften die door het constructivisme beïnvloed zijn. The Next Call
(1923-1926) van Hendrik Werkman is daarvan het duidelijkste voorbeeld. Ook in aan het Groningse
kunstenaarsgenootschap De Ploeg gelieerde tijdschrift Het Kouter (1924-1925) stond af en toe een
constructivistische afbeelding van Hendrik Werkman of van Wobbe Alkema en Jan van der Zee, twee andere
Ploeg-schilders die door het constructivisme beïnvloed waren. Ook in Vlaanderen bestonden in dezelfde periode
bladen die geregeld constructieve illustraties plaatsten. De belangrijkste daarvan zijn het Antwerpse avant-garde
periodiek Het Overzicht (1921-1925) onder leiding van Michel Seuphor en (vanaf november 1922) Jozef Peeters
en het eind 1924 door Du Perron en Peeters eveneens in Antwerpen opgerichte constructivistische tijdschrift De
Driehoek (1924-1926). De Gemeenschap had overigens geen nauwe banden met de genoemde andere bladen.
Dat gold wel voor de Groningse en de Vlaamse tijdschriften. Alkema en Van der Zee, die veel contact hebben
met Peeters publiceerden hun constructieve illustraties ook in Het Overzicht en vooral in De Driehoek. Zie voor
de relatie tussen De Ploeg en het Antwerpse constructivisme August Hans den Boef en Sjoerd van Faassen in
Van den Berg en Dorleijn 2002, blz. 67-91.
435
Zie voor verwijzingen naar lezingen en boeken van El Lissitzky en Moholy Nagy Van de Haterd 2004, blz.
118 en 173. El Lissitzky vertoefde voorjaar 1923 in Nederland tijdens De eerste Russische Kunsttentoonstelling
in het Amsterdamse Stedelijk Museum. Hij logeerde enkele malen in Voorburg bij de Hongaarse schilder
Vilmos Huszar, die op zijn beurt weer deel uitmaakte van de Stijl-groep in Nederland. Zie Broos 1996, blz. 15 en
17.
436
Over Willem Maas bestaat bijzonder weinig literatuur. Voor mijn onderzoek heb ik gebruikgemaakt van
gegevens uit gesprekken met en brieven van twee zoons van Willem Maas: Erno Maas (gesprekken op 29
december 2001 en op 8 januari 2002 en brief van 3 maart 2002) en Anthony Maas (brief d.d. 20 april 2002).
Schriftelijke bronnen: Katholiek Bouwblad, jaargang XVII, nr. 18, 10 juni 1950. Hierin artikelen van Joep
Nicolas en Frits van der Meer (‘In Memoriam Willem Maas’, blz. 273-276); “Een gebouw waarop de KRO
trotsch kan zijn”, Het KRO-gebouw in Hilversum 1938-2000, samenstelling Willibrord Ruigrok, KRO,
Hilversum 2000, hierin ‘Architect Willem Maas’, blz. 16-19. Zie verder de neerslag van een aantal
deelonderzoeken van studenten olv Marie-Thérèse van Thoor in Architect W.A. Maas (1897-1950, Schoonheid
door dienstbaarheid , Universiteit van Utrecht 2004.
437
Zie voor de oprichting van Stichting De Gemeenschap hoofdstuk 7.10.
438
Zie foto’s in het prentenboek van De Gemeenschap van het Letterkundig Museum, 1986, blz. 27, 41, 42, 48,
68 en 70.
439
Op een dergelijke bijeenkomst ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van De Gemeenschap op 11 februari
1935 in hotel Lion in Utrecht licht Willem Maas enkele punten van het Sociaal Beginsel Programma van De
Gemeenschap toe. Van Duinkerken, Coolen, Engelman en Van Oosten lezen voor uit eigen werk.
440
De belangrijkste literatuur over Van Ravesteyn: S. van Ravesteyn, Hoos Blotkamp, Erik de Jong e.a. ,
catalogus bij een tentoonstelling in 1977 in het Architectuur Museum in Amsterdam en het Centraal Museum in
Utrecht; Sybold van Ravesteyn, architect van Kunstmin en De Holland, Kees Rouw, De Hef, Rotterdam, 1988.
Ook het televisie-interview in de NOS-serie ‘De Onvergetelijken’, uitgezonden op 1 augustus 1971, bevat veel
informatie, o.a. over De Gemeenschap. In november 2004 ging de documentaire Sybold van Ravesteyn Architect voor de eeuwigheid in première onder regie van Koert Davidse. Hierin word ik geïnterviewd over de
relatie van Van Ravesteyn met De Gemeenschap.
441
H. Blotkamp e.a. 1977, blz. 18.
442
Zie De Gemeenschap van september 1927 (Engelman over de meubels van Van Ravesteyn), januari 1928,
juni 1929 (Engelman over de interieurs van Van Ravesteyn) en februari 1930.
443
Zie voor een overzicht hiervan H. Blotkamp e.a.1977, blz. 87-91.
444
De Gemeenschap 1925 nummer 5 en 7, 1926 nummer 2/3, 5 en 9 en 1927 nummer 12.
445
De Gemeenschap 1925-2/3, 1926-4, 1927-1, 1928-1 en 1929-6.
446
El Lissitzky (1890-1941) maakte in de eerste helft van de jaren twintig een serie schilderijen waarin hij de
mogelijkheden en beperkingen van volume, massa, gewicht, ruimte en ritme onderzocht. Het zijn verbeeldingen
van sterk ruimtelijk werkende constructies, die hij de titel ‘Proun’ meegaf, wat in het Russisch ‘voor nieuwe
kunstvormen’ betekent. Van Ravesteyn kende dit werk goed en bewonderde het, getuige het feit dat hij ze op
tentoonstellingen bij zijn meubels hing. Zie voor dit laatste gegeven H. Blotkamp e.a. 1977, blz. 58. Het Van
Abbemuseum in Eindhoven bezit een mooie collectie El Lissitzky en László Moholy-Nagy uit deze periode.
447
De beeldende kunst in De Gemeenschap 1925-1935, uitgave in eigen beheer, 1975, blz. 8.
448
In het tijdschrift Maatstaf van februari 1978, blz. 78.
449
Zie bijvoorbeeld de afleveringen 6 en 7 van 1925 en 2/3, 6 en 10 van 1926.
450
De belangrijkste literatuur over Gerrit Rietveld bestaat uit een biografie van Frits Bless, Rietveld, een
biografie, Bert Bakker/Thomas Rap, Baarn, 1982 en een monografie van Marijke Küper en Ida van Zijl, Gerrit
Th. Rietveld 1888-1964, Het volledige werk, Centraal Museum, Utrecht, 1992.
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Truus Schröder-Schräder wordt in 1923 weduwe. Rietveld krijgt een relatie met haar, zowel zakelijk als
privé. Gezamenlijk werken zij aan opdrachten en ze exposeren ook samen, zowel in binnen- als buitenland.
Juffermans 1996, blz. 57.
452
De Boer e.a. 1998, blz. 59.
453
Zie Küper en Van Zijl 1992, blz. 358.
454
Zie voor de Nieuwe Typografie in Nederland Dooijes 1988, Maan en Van der Ree 1990, Purvis 1992, Broos
en Hefting 1993 en Purvis en De Jong 2006.
455
Zie voor de Nieuwe Fotografie in Nederland Bool en Broos 1979, Leijerzapf 1994, Broos en Bool 1989, Van
Sinderen 2002 en Bool 2007.
456
Van 26 augustus tot en met 22 oktober 2000 was er een overzichtstentoonstelling van het werk van Germaine
Krull in de Rotterdamse Kunsthal. De gegevens van deze tekst zijn gebaseerd op de Duitstalige catalogus van
deze expositie, die ook in Essen, München, San Francisco en Parijs te zien is geweest. De catalogus is
geschreven door de Amerikaanse kunsthistorica Kim Sichel: Germaine Krull, Avantgarde als Abentauer en
uitgegeven bij Schimer/Mosel Verlag.
457
Zie ‘Een nooit geschreven roman’ van Ida Boelema In: Jong Holland, nummer 4, 1990, blz. 2 t/m 11.
458
Zie Maan 2006, blz. 7. Zie voor een beschrijving van leven en werk van Schuitema naast Maan 2006 ook de
door Maan en Van der Ree samengestelde catalogus voor een expositie over Schuitema in museum Boymans
van Beuningen in Rotterdam in 1986.
459
Een artikel waarin Kees Strooband wel voorkomt is ‘Katholieken en film in Nederland, 1912-1940, Pogingen
tot vorming van een katholieke filmzuil’, van Pim Slot in: Jaarboek Katholiek Documentatiecentrum 1991, blz
61-98, over Jan Hin en Kees Strooband blz. 84-85.
460
Een uitgave van het Nederlands Architectuur Instituut, Rotterdam, 2001, onder redactie van Marlite
Halbertsma en Patricia van Ulzen.
461
Boyens 1994, blz. 87.
462
Blotkamp en Koopmans 1999, blz. 7.
463
Blotkamp 1999, blz. 8.
464
Zie bijvoorbeeld Blotkamp 1999, blz. 8 en Boyens 1994.
465
De belangrijkste monografieën over Eijck zijn: Charles Eijck door G. Knuttel, Van Munster,
Amsterdam,1949; Charles Eyck, samengesteld door Jo Langen, Van Spijk, Venlo 1977; Charles Eijck,
kunstenaar tussen vernieuwing en traditie, een uitgave van de Stichting Historische Reeks Maastricht uit 1997,
onder eindredactie van Jos Pouls.
466
In het boekje Charles Eijck, teekenaar-illustrator van Albert van Hoogenbemt, uitgeverij Nébé, Brussel, 1938
worden veel van de tekeningen voor De Gemeenschap beschreven en afgedrukt.
467
Zie voor de achtergronden van de relatie Eijck-Kuyle Van de Haterd 2004, blz. 211-215.
468
De gegevens over Lambert Simon zijn gebaseerd op het artikel ‘De kunstschilder Lambert Simon (19091987). De jongste uit de jongerenclub van De Gemeenschap’ van Ton van Schaik in Maandblad Oud-Utrecht,
62e jaargang, nr. 2, februari 1989, blz. 21-27.
469
Zie ook zijn uitspraken in het Utrechts Nieuwsblad van 14 september 1935, geciteerd bij Van Schaik 1989,
blz. 23.
470
In het Prentenboek over De Gemeenschap van het Letterkundig Museum in Den Haag wordt over deze
spotprent op blz. 61 geschreven dat hij verwijst naar de splitsing tussen de beide bladen. Volgens mij is deze
interpretatie onjuist: ten eerste wordt in De Gemeenschap nergens, noch in woord, noch in beeld, verwezen naar
of gereageerd op De Nieuwe Gemeenschap, ten tweede was dit tijdschrift in juli 1934 nog niet openlijk
fascistisch en ten derde gaat het artikel, waarbij de spotprent een illustratie is, over iets heel anders.
471
Zie Kersten 1999, blz. 226, die als bron de Collectie Zwart en Nationaal Front gebruikt van het
Gemeentearchief van Nijmegen.
472
Zie voor uitgebreidere informatie over leven en werk van Leo Gestel: Willem van der Pluym Leo Gestel, de
schilder en zijn werk, De Spieghel Amsterdam - Het Kompas Antwerpen, 1936; Jan Slagter, Leo Gestel,
Boucher, Den Haag, 1946; A.B. Loosjes-Terpstra, Leo Gestel als modernist, werk uit de periode 1907-1922,
Frans Halsmuseum Haarlem en Noordbrabants Museum Den Bosch, 1983; Marijke Estourgie en Eveline
Heuves, Leo Gestel, Schilder en tekenaar, Waanders, Zwolle, 1993, in samenwerking met het Singermuseum in
Laren; Jelle Bouwhuis, Leo Gestel, een onbekende collectie, werken op papier, Waanders, Zwolle, 1999, in
samenwerking met het Fries Museum in Leeuwarden en de Kunsthal in Rotterdam; Marijke Estourgie e.a.,
Gestel in Bergen, Waanders, Zwolle en Museum Kranenburgh, Bergen, 2002.
473
Zie voor meer informatie Boyens 2000.
474
Zie bijlage III voor een overzicht van alle afleveringen van het tijdschrift met vermelding van de
ontwerper/illustrator van het omslag.
475
De Gemeenschap 1925 nummer 5 en 7, 1926 nummer 2/3, 5 en 9 en 1927 nummer 12.
476
De Gemeenschap 1925-2/3, 1926-4, 1927-1, 1928-1 en 1929-6.
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Zie Van de Haterd 2004, blz.109-115.
Zie Van den Wijngaert 1927, Van der Boom 1928 en Avermaete 1928.
479
Zie Boekenpost nr. 90, juli/augustus 2007, blz. 15, een artikel van A.J. Vervoorn die in het tijdschrift
Boekenpost regelmatig over grafiek schrijft.
480
Zie voor de grafische ontwerpers Broos en Hefting 1993.
481
Roeping, Opwaartsche Wegen, De Vrije Bladen, Forum en De Stijl drukken niet of nauwelijks foto’s af,
tenminste niet als autonome kunstuiting (wel als reproductie van bijvoorbeeld een schilderij of een beeld), een
enkele uitzondering daargelaten, bijvoorbeeld een foto van Joris Ivens in Roeping 9e jaargang 1930-1931,
nummer 2 en in De Stijl: een foto van een mechanische constructie van Man Ray in de 6e jaargang, 1924,
nummer 8.
482
Albert Kuyle was in de jaren dertig nauw betrokken bij de ontwikkeling van de film in het algemeen en die
van de katholieke film in het bijzonder. Hij schreef filmscenario’s voor studio Hinfilm en zat in het bestuur van
de Utrechtse afdeling van de Filmliga. Uit brieven aan Janus van Domburg (die onder het pseudoniem Close-up
filmrecensies schreef voor De Gemeenschap) blijkt dat Kuyle ook betrokken was bij Zuiderfilm en Filmfront.
Zie voor de brieven aan Van Domburg (5 brieven uit 1933-1934) het Letterkundig Museum in Den Haag, archief
Kuyle, signatuur K 967. Een brief in hetzelfde archief aan Jan Hin d.d. 18 februari 1933 geeft veel informatie
over zijn betrokkenheid bij Hinfilm en zijn boosheid en teleurstelling over zijn gedwongen vertrek aldaar in het
begin van 1933.
483
Jan Engelman in De Tijd-De Maasbode van 26 oktober 1963. Geciteerd in Knuvelder 1964, blz. 290-291.
484
Geciteerd in Goedegebuure 1981, blz. 221.
485
Timmer-van Eunen 2007 suggereert deze verklaring op blz. 45. Maar zij gaat nog een stapje verder en meent
“dat De Gemeenschap zich door haar uiterlijk aanvankelijk vooruitstrevender presenteerde dan het feitelijk was”.
“Toen dan na de beginperiode de behoefte tot profilering enigszins afnam, verloor de vormgeving van De
Gemeenschap vanzelf haar prikkelend en provocerend karakter, en kregen de religieuze prenten van Hendrik
Wiegersma, Charles Eijck, Lambert Simon en anderen de overhand.” Uit het kwantitatieve onderzoek naar het
religieuze aspect van de illustraties in De Gemeenschap blijkt dat deze constatering geen grond vindt. Zie
paragraaf 6.5.5.
486
In Duitsland en Rusland kan eenzelfde ontwikkeling waargenomen worden. Ook de Bauhaustypografen
Herbert Bayer en Joost Schmidt maken vanaf 1928 steeds meer gebruik van foto’s, filmstroken en fotomontages
in hun grafische ontwerpen. Hetzelfde geldt voor László Moholy Nagy, die tot 1928 bij Bauhaus en daarna in
Berlijn werkt, en voor El Lissitzky en Alexander Rodschenko in Rusland. Zie voor een overzicht het
standaardwerk Andel 2002.
487
Timmer-van Eunen 2007 constateert op blz. 45 dat het aantal devote illustraties na 1934 toeneemt. In mijn
kwantitatief onderzoek wordt deze opmerking niet bevestigd.
488
St. Benoit (Benedictus) Labre was een zwervende monnik uit het noorden van Frankrijk, die biddend en
bedelend van klooster naar klooster trok. Hij leefde van 1748 tot 1783. Hij werd de beschermheilige van de
armen en de zwervers. Zie portretten van hem in De Gemeenschap van december 1926 door Wiegersma en Van
Rees, in maart 1927 door Erich Wichman, in augustus-september 1930 door Henri Schoonbrood en op het
omslag van 1937, opnieuw door Wiegersma.
St. Christoffel heette volgens de legende eigenlijk Reprobus, geboren in de 2e eeuw in het zuidelijk deel van
Turkije. Als volwassene had hij het postuur van een reus en hij stond bekend als zeer moedig en sterk. Toen hij
op een dag een kind op zijn schouder over de woeste rivier droeg, werd het kind zwaarder en zwaarder.
Reprobus bezweek er bijna onder. Toen hij het kind vroeg hoe dit mogelijk was, antwoordde het: “Je droeg niet
alleen mij, Christus, maar je droeg met mij het leed van de hele wereld.” Jezus doopte hem met een nieuwe
naam: Christophorus, hetgeen Christusdrager betekent. St. Christophorus is de beschermheilige van de reizigers,
een helper in nood. Zie portretten van hem door Jozef Cantré (op het omslag van het gelijknamige boek van
Karel van de Woestijne, een Sikkel-uitgave uit 1926), Cathérine van Rees (in De Gemeenschap 1928, maartaprilnummer) en Hendrik Wiegersma (op het omslag van De Gemeenschap van juni 1935). Otto van Rees en
Charles Eijck schilderden deze heilige in de jaren twintig respectievelijk op de muur van het kantoor van De
Gemeenschap op de eerste verdieping van de Oudegracht in Utrecht en op de muur van De Wieger, het huis van
Hendrik Wiegersma in Deurne.
489
Illustrator en schrijver werken in De Gemeenschap meestal niet samen. Het is uitzondering als een kunstenaar
door de uitgever gevraagd wordt passende illustraties bij de tekst te maken. De meeste van de illustraties voor De
Gemeenschap zijn losse pen- of penseeltekeningen en vignetten die niet speciaal bij een bepaalde tekst horen. De
uitgever heeft ze in portefeuille en gebruikt ze wanneer dat hem goed uitkomt. De verklaring hiervoor moet
gezocht geworden in het gebrek aan geld om de kunstenaar adequaat te kunnen te betalen en de grote tijdsdruk
waaronder een nummer tot stand komt. In de regel is er maar een maand de tijd, soms twee maanden bij een
dubbelnummer, in ieder geval te weinig tijd voor een goede afstemming. Uit de notulen van de
redactievergaderingen blijkt dat daar zelden gesproken wordt over het omslag of de illustraties. Dit is duidelijk
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een zaak van de uitgever, in samenspraak met de opmaker/drukker, en bovendien een kwestie die pas in de
eindfase van het productieproces geregeld wordt.
Bij de boeken voor de uitgeverij was er wel sprake van samenwerking tussen illustrator en auteur. Dat kon ook,
want er was in vergelijking met het tijdschrift meer geld en tijd voor de productie van de uitgave van een boek.
490
In tabel 3.1 worden de religieus/levensbeschouwelijke teksten en de politiek-maatschappelijke teksten bij
elkaar opgeteld. Bij afzonderlijke telling is het aantal over de gehele periode 1925-1941 vrijwel gelijk. Per
periode is de categorie religie/levensbeschouwing in periode 1 en 2 groter en de categorie politiekmaatschappelijk in periode 3.
491
Valentijn van Uytvanck (Antwerpen 1896 – Cochem 1950) sterft totaal vereenzaamd en vergeten in Duitsland
in 1950. Zie Ward Ruyslinck Valentijn van Uytvanck, tekenaar zonder vaderland, Brussel, 1977.
492
Zie hoofdstuk 4.5.1.
493
Jan Engelman, ‘De romans van Raymond Radiguet’ in De Vrije Bladen, jrg. 2, afl. 9, sept 1925. Geciteerd
naar Kieft 2006, blz. 55.
494
Zie voor een gedetailleerd overzicht van al deze relaties de biografie van Otto van Rees door Irène Lesparre
in Boelema en Lesparre 2005, blz. 13-63. Zie ook Van de Haterd 2004, blz. 133-135.
495
Ossip Zadkine 1890-1967, Franse beeldhouwer van Russische afkomst. Jan Engelman schrijft in het
januarinummer van De Gemeenschap een artikel over hem. Zie Van de Haterd 2004, blz. 61. Zie blz. 57 van
hetzelfde boek voor een afbeelding van het omslag van november 1934.
496
Manuel Ortiz de Zarate 1885-1946, Chileen van geboorte; woont en werkt in de jaren twintig en dertig in
Parijs; in oktober 1925 logeren Ortiz de Zarate en zijn vrouw bij Van Rees in het Klein Kasteel in Deurne. Zie
Boelema en Lesparre 2005, blz. 31 en 33.
497
Albert Stefan Kohler 1883-1946; geboren in Basel; opleiding aan de Academie voor Beeldende Kunst in
München; behoorde samen met Otto van Rees tot de kunstenaarsgroep Der Groβe Bär die in 1924 in Ascona
opgericht werd. Zie Blendinger 1994 en Boelema en Lesparre 2005, blz. 33.
498
Ook de Zwitserse schrijver en kunstenaar Charles Albert Cingria (1883-1954) behoort tot zijn persoonlijke
vriendenkring. In het najaar van 1924 logeert Cingria enige tijd bij Van Rees op het Klein Kasteel in Deurne.
Daar leert hij ook Wiegersma kennen, met wie hij bevriend raakt. Zie Van de Haterd 2004, blz. 318.
499
Zie paragraaf 4.5 over internationale oriëntatie met betrekking tot de teksten van De Gemeenschap.
500
Zie Van de Haterd 2004, blz. 132 en Boelema en Lesparre 2005, blz. 267.
501
Van de Duitse schilder Otto Freundlich (1878-1943), die Van Rees al in 1908 in Parijs had leren kennen,
werd in juli 1931 een illustratie op het omslag afgedrukt en een tekstillustratie in het binnenwerk. Zie over
Freundlich Assmann e.a. 2001. Zie voor de relatie met Van Rees Boelema en Lesparre 2005, blz. 23 en 43.
502
Jaime Colson (1901-1975), woonde en werkte in de jaren twintig in Parijs. Ook Colson raakt betrokken bij De
Gemeenschap via Otto van Rees, die hem in 1928 in Parijs leert kennen. Begin jaren dertig probeert Van Rees
tentoonstellingen en opdrachten voor hem te regelen om zijn verblijf in Nederland te kunnen bekostigen. Colson
leverde een illustratie voor De Gemeenschap 1931-5/6 en verzorgde het omslag van 1933-8/9. Colson tekende
ook het omslag voor Harten en brood van Albert Kuyle (Paul Brand, Hilversum 1933).
503
J.A. Goris (Marnix Gijsen) aan Jan Vercammen 22 september 1937. Brief in bezit van de Stichting Jan
Vercammen Brugge, geciteerd in Bijvoet e.a. 1986, blz. 79. Zie over het Vlaamsch nummer ook hoofdstuk 4.5.4.
504
Zie voor Bertram Weihs (Salzburg 1919- Leeuwarden 1958) de inleiding van W.J. Rozendaal in het boek
Bertram Weihs, grafisch werk, Den Haag 1959 en Van Dijk 1992, blz. 304.
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Zie Fontijn en Polak in Van Bork en Laan 2000, blz. 183.
506
Over de definitie van de begrippen ‘avant-garde’ en ‘modernisme’ zijn boeken vol geschreven. Onder
‘(historische) avant-garde’ of ‘radicaal modernisme’ versta ik in dit proefschrift de bonte verzameling literaire en
artistieke bewegingen uit het begin van de twintigste eeuw, waartoe onder meer futurisme, kubisme,
constructivisme, surrealisme, dadaïsme en (de meer radicale delen van) het expressionisme kunnen worden
gerekend. Het begrip ‘(gematigd) modernisme’ omvat de meer gematigde delen van het expressionisme, zoals
bijvoorbeeld het humanitair expressionisme, en de vernieuwingsbewegingen van de jaren twintig, die vaak onder
de noemer nieuwe zakelijkheid samengevat worden. Zie Van Bork en Laan 1985 in het hoofdstuk ‘Modernisme’
door Fontijn en Polak, blz. 182-183. Zie ook Van den Berg en Dorleijn 2002, blz. 5.
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Boyens 1994, blz. 87.
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Ruiter en Smulders 1996, blz. 227.
509
Informatie van Piet Boyens op basis van een telefoongesprek met hem op 21 juni 2004.
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Van Bork en Laan 1986, blz. 190.
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Bijvoet 1988, blz. 37.
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Helman 1978, blz. 57.
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Sanders 2002, blz. 288.
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Zie voor de geschiedschrijving van uitgeverij De Gemeenschap ook Bijvoet 1988.
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De Glas 1989, blz. 34 en 35 schrijft dat uitgevers zich over het algemeen betrekkelijk weinig expliciet hebben
uitgelaten over de selectiecriteria die aan hun fonds ten grondslag liggen, maar dat het wel mogelijk is om er op
empirische basis iets over te zeggen aan de hand van de analyse van het uitgeversfonds. Dan moeten niet alleen
de hoogtepunten, maar alle uitgaven van het fonds bij de analyse betrokken worden. Alleen dan is te zeggen
welke soorten boeken dominant zijn en welke auteurs er langere tijd hun stempel op drukken.
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Zie ook Van Duinkerken 1951, blz. 80.
517
Albert Kuyle, ‘Tweeduizend in vijf jaar’, in: De Gemeenschap, december 1929, blz. 394-403, citaat op blz.
398.
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Geciteerd naar Bijvoet 1988, blz. 37.
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Helman 1978, blz. 15.
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Geciteerd naar Bijvoet 1988, blz. 37.
521
Zie Helman in zijn kritische bespreking van het proefschrift van Scholten ‘De Gemeenschap en de goddelijke
willekeur van de artiest’ in De Tijd van 21 juli 1978, blz. 30-34, waarin hij Scholten op blz. 32 verwijt dat hij het
doet voorkomen alsof en ervan uitgaat dat de oprichters wel vanuit een vaste ideologie werken. Zie ook Helman
1978, blz. 6, 8 en 13.
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Engelman 1966, blz. 31.
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Zie De Glas 1989, blz.41, die onderzoek naar ondernemersdoelstellingen en motieven van uitgevers van de
Duitse wetenschapper P. Meyer Dohm uit de jaren zestig samenvat.
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Helman 1978, blz. 57.
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Piet van Rossum (Utrecht 1903-Utrecht 1980); zoon van J.F.Th. van Rossum die een toonaangevende
katholieke boekhandel dreef in het centrum van Utrecht. De firma Van Rossum verkocht niet alleen boeken,
maar ook kunst, een afdeling die door Piet in de jaren twintig ingrijpend werd gemoderniseerd. Regelmatig
verleende hij opdrachten aan katholieke kunstenaars, onder wie Charles Eijck en Jo Uiterwaal. Piet van Rossum,
goed bevriend met Albert Kuyle, was eind 1925 mede-oprichter, vennoot en geldschieter in moeilijke tijden van
uitgeverij De Gemeenschap tot hij in januari 1927 onder druk van zijn vader (die De Gemeenschap te kritisch
vond in de richting van het episcopaat) zijn zakelijke relatie met De Gemeenschap beëindigde. Ook de
administratie die de firma Van Rossum vanaf eind 1925 voor tijdschrift en uitgeverij had verzorgd, werd toen
stopgezet. Theo van Rossum, Piets acht jaar oudere broer, was technisch directeur van de drukkerij van Het
Centrum. Tijdschrift De Gemeenschap werd hier tot 1930 gedrukt. Zie Bijvoet 1992, blz.83 t/m 94.
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Een kopie van het handelsregister bevindt zich in het archief van het Letterkundig Museum te Den Haag
(signatuur G2744).
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Over uitgeverij De Gemeenschap is tot op heden nauwelijks gepubliceerd. Voor zover mij bekend alleen door
Bijvoet 1988 en door mijzelf in Van de Haterd 1994, 1996 en 2004.
528
In de chronologische fondslijst is de opbouw van het fonds mooi te volgen.
529
Zie voor een verslag van dit bezoek ook De Maasbode van 22 december 1925. In De Maasbode van 7 januari
1926 staat het verslag van het bezoek aan Wies Moens.
530
Deze brieven bevinden zich in het Kuyle-archief van het Letterkundig Museum te Den Haag, signatuur K967.
531
Zie voor een beschrijving van de inhoud en de vormgeving van Paradise regained Van de Haterd 2004, blz.
113 en blz.167.
532
Marsman zegt dit zeer nadrukkelijk zelf in een interview met Kuyle op blz. 307 van nummer 8-9 van De
Gemeenschap uit 1928.
533
Zie voor de bibliografische gegevens de alfabetische fondslijst in bijlage I.
534
Zie hoofdstuk 8.7 onder het kopje ‘Buitenlandse oriëntatie’.
535
In het juli-augustusnummer van De Gemeenschap wordt 10 augustus 1927 als verhuisdatum vermeld. In het
handelsregister van de Kamer van Koophandel wordt echter 19 december aangegeven voor de adreswijziging.
Dat klopt ook met de adresseringen in de correspondentie van Albert Kuyle aan Menno ter Braak over de uitgave
Cinema Militans. Een brief van 29 november is nog geadresseerd op het Lauwerecht, een brief van 19 december
op de Oudegracht. Handelsregister en brieven van Kuyle aan Ter Braak zijn aanwezig in het Letterkundig
Museum te Den Haag.
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Helman 1978, blz. 57.
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Zie Boyens 1995.
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Zie José Boyens, Oscar Jespers, Antwerpen 1982, blz. 45 en 50. Uitgeverij Sienjaal was in 1918 door de
gebroeders Floris en Oscar Jespers en Van Ostaijen zelf opgericht. Bezette stad was de derde uitgave.
539
Oversteegen 1970², blz. 155, meent dat voor Van Ostaijen in Ruimte geen plaats was. Hij gaat hier ten
onrechte voorbij aan de eigen rol die Van Ostaijen hierbij speelde. Oversteegen schrijft verder dat er in de jaren
twintig in Nederland bijna geen waardering voor Van Ostaijen was. Hij noemt Dirk Coster als enige
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Gemeenschap vrijwel zijn volledige werk eind jaren twintig gepubliceerd heeft, vermeldt hij niet. Hij citeert
alleen uit de Verzamelde Werken van 1956.
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Archief De Gemeenschap, G2744, map R2, in het Letterkundig Museum in Den Haag.
De feitelijke gegevens in deze paragraaf over uitgeverij Brand zijn gebaseerd op Van Duinkerken 1951. Deze
studie over de geschiedenis van uitgeverij Paul Brand bevat ook een complete fondslijst van 1911-1951.
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auteurs een boek bij de uitgeverij.
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Kuyle in De Gemeenschap, december 1929, blz. 402.
548
De Anti-Schund-affaire is in de secundaire literatuur uitvoerig gedocumenteerd. Daarom beperk ik mij hier
tot een korte beschrijving. Zie hierover Oversteegen 1970², blz. 192, Helman 1978, blz. 71, Goedegebuure 1981,
blz. 213-214, Goedegebuure 1999, blz. 199, Bakker 1985, blz. 168 en Kieft 2006, blz. 102-105.
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Zie Van Dijk 1992 fondslijst.
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Zie Van Dijk 1992, blz. 37.
553
Zie voor het tijdschrift Commerce Sophie Levie Commerce 1924-1932. Een internationaal modernistisch
tijdschrift, Nijmegen 1988 (dissertatie Universiteit van Amsterdam).
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Zie voor de typograaf en uitgever Charles Nypels Van Laar 1986. Dit boek bevat ook een bibliografie van de
boeken die Nypels vormgegeven heeft. Zie voor de relatie Charles Nypels – De Gemeenschap Van de Haterd
2004, blz. 185-190.
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Zie Oversteegen 1970², blz. 341-342. Zie over de relatie Menno ter Braak en De Gemeenschap Van Faassen
2002.
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Hanssen 2003, blz. 112.
557
Dit Maandbericht bevindt zich in mijn Gemeenschap-collectie.
558
De Witte Mier was een maandschrift voor de vrienden van boek en prent, dat onder redactie van Jan Gresshof
van 1912 tot 1914 uitgegeven werd door Boosten en Stols in Maastricht. Van 1924 tot 1926 verscheen een
nieuwe reeks.
559
Hendrik Marsman, ‘De kansen van ons proza’, in: De Vrije Bladen, nummer 6, 1929, blz. 53-57, geciteerd bij
Goedegebuure 1999, blz. 216.
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Deze uitgave wordt aangekondigd in het vouwblad met alle titels van Helman bij De Gemeenschap dat Paul
Schuitema in 1929 ontworpen heeft voor de uitgeverij.
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Hetzelfde gebeurde in de periode 1937-1939 met de poëziebundels van Brandt, De Bourbon en Mécs.
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Zie alfabetische fondslijst in bijlage I.
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Kieft 2006, blz. 177 schrijft dat uit de Gemeenschap-afleveringen in de vroege jaren dertig volstrekt niet op te
maken is welke ideologische standpunten de redactie wilde verdedigen. Ik meen dat Pompe hier, en ook in zijn
brochure Nationaal en sociaal van 1933, een vrij duidelijk programma uiteenzet. En dit heeft voor de redactie
een bredere betekenis dan een strikt particuliere. Pompe was voorzitter van stichting De Gemeenschap. De
ideeën van de gebroeders Kuitenbrouwer en ook van Anton van Duinkerken lagen in die jaren op één lijn met die
van Pompe.
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Mr. Dr. P.J. Witteman, na de oorlog Minister van Binnenlandse zaken en lid van de Eerste Kamer voor de
KVP. Zijn vrouw, Cilia Andriessen, was de zus van de componist en Gemeenschap-medewerker Hendrik
Andriessen. Piet Witteman is de vader van tv-presentator en publicist Paul Witteman, die de herinneringen aan
zijn vader en moeder opschreef in het boekje Erfstukken, een uitgave van de CPNB ter gelegenheid van de
Boekenweek 2006.
565
Dit was overigens in die tijd niet heel bijzonder want uit de studies van Van Dijk 1992 over Stols en van Van
Faassen/Oldewarris/Thomassen 1993 over Brusse, blijkt dat het voor deze uitgeverijen niet anders was.
566
Severens 1999, blz. 90-91. Charles Nypels-archief Maastricht, doos ‘Correspondentie VI’.
567
Dit is in vergelijking met de grote uitgeverijen in die tijd inderdaad een laag verkoopcijfer. Meulenhoff
bijvoorbeeld gaf rond 1920 ongeveer 15 titels per jaar uit met een gemiddelde oplage van 9.000 exemplaren per
titel. Overigens wel een moeilijke vergelijking, want het gaat dan om een reeks van klassiekers uit de
wereldliteratuur. Zie Van Krevelen 2006, blz. 145.
568
Albert Kuyle in De Gemeenschap van december 1929, blz. 403. In hetzelfde artikel laat hij op blz. 402
trouwens wel weten dat er in december 1929, dus na vier jaar uitgeverij, 15.000 boeken verkocht zijn. Het fonds
bestond op dat moment uit 53 titels, dus haalde elke titel gemiddeld een verkochte oplage van bijna 300
exemplaren.
569
Helman 1978, blz. 15.
541

267

570

Zie Severens 1999, blz. 96. Charles Nypels-archief Maastricht, doos ‘Correspondentie VI’ Kuyle refereert aan
Reiziger van Willem ten Berge en Beatrijs van Nazareth. Seven manieren van minne in een bewerking van
Albert Helman, beide overigens nog in 1928 bij De Gemeenschap verschenen.
571
Severens 1999, blz. 99-100. In 2006 verscheen een biografie over hem door Henk van Renssen met de titel
De revolutieverzamelaar: George Nypels, reiscorrespondent tussen de wereldoorlogen. Dit boek gaat over zijn
leven als oorlogscorrespondent en niet of nauwelijks over zijn rol in de drukkerij van zijn vader en zijn
verhouding met zijn broer Charles.
572
Zie voor de geschiedenis van drukkerij Lumax Van Santen 2005.
573
Zie voor de namen van de bestuursleden de oprichtingsakte van de Stichting die zich bevindt in het
Gemeenschap-archief in het Letterkundig Museum.
574
In het Gemeenschap-archief in het Letterkundig Museum van Den Haag bevindt zich een map met deze twee
obligaties. Ze zijn beide getekend per 1 mei 1932.
575
In oktober 1933 stopt Lumax met het drukken van De Gemeenschap. Uitgeverij/drukkerij Foreholte uit
Voorhout neemt het van Lumax over.
576
Zie de officiële brief van bestuursvoorzitter Willem Pompe en secretaris René Radermacher Schorer d.d. 18
oktober 1932, archief De Gemeenschap, Letterkundig Museum Den Haag. Zie ook Bijvoet e.a. 1986, blz. 54.
577
Zie Bijvoet 1988, blz. 40. Dit overkomt meer vooral artistiek gedreven directeuren in die crisisjaren: vergelijk
bijvoorbeeld Charles Nypels, in wiens drukkerij/uitgeverij zijn broer George aangesteld wordt om financieel
orde op zaken te stellen, of de meubelontwerper Willem Hendrik Gispen die eind 1932 ook een financieel
directeur naast zich moet dulden. Zie Koch 2005, blz 16. Ook de uitgever Sander Stols had het in de jaren dertig
moeilijk, hoewel hij, een betere zakenman dan Nypels, het hoofd wel boven water hield. Zie Van Dijk 1992, blz.
439.
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Vos heeft last van een lichte verlamming van zijn linkervoet als gevolg van een hersenvliesontsteking die hij
in zijn militaire diensttijd had opgelopen.
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Zie chronologische fondslijst in bijlage II.
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Zie Dorleijn en Van Rees 2006, blz. 33.
581
Nelissens belangstelling voor moderne kunst blijkt uit de inventarislijst van de familiebezittingen in het
archief Nelissen in Arnhem en uit de aanwezigheid van diverse enveloppen in zijn archief waarin knipsels
verzameld zijn over o.a. Jan Toorop, Paul Cézanne, artikelen van Pieter van der Meer de Walcheren over
moderne katholieke kunst.
582
Op de inventarislijst van de familie staan vier schilderijen van Matthieu Wiegman (1886-1971); beeldend
kunstenaar; afkomstig uit een streng katholiek gezin; volgde eerst een opleiding als huisschilder op de
ambachtsschool in Alkmaar, daarna leerling van de Amsterdamse Academie, vestigde zich rond 1910 in Bergen;
werd met Leo Gestel en Arnout Colnot een van de stuwende krachten van de Bergense school; sterk beïnvloed
door het werk van Cézanne, van wie hij een vurige bewonderaar was; deed achtereenvolgens mee aan alle ismen van het eerste kwart van de 20e eeuw: pointillisme, luminisme, kubisme en expressionisme; schilderde
veel religieuze voorstellingen, ook landschap en stilleven; verblijf in Frankrijk (1922-1926); ook monumentaal
kunstenaar, muurschilderingen en glas-in-lood, vaak in opdracht van kerken; werkte via bemiddeling van Henri
Nelissen ook mee aan de decoratie van de kerk van OLV van Altijddurende Bijstand in Bilthoven; in het
familiearchief van Henri Nelissen bevindt zich een interessante briefwisseling tussen beiden waaruit blijkt dat ze
goed bevriend waren, dat Henri Nelissen Wiegman regelmatig financieel ondersteunde en dat hij bemiddelde in
de opdracht voor de beschildering van de apsis van OLV van Altijddurende Bijstand; Matthieu Wiegman leverde
slechts één bijdrage aan De Gemeenschap. Hij maakte een schets van de acteur Albert van Dalsum in zijn rol van
Genesius. Deze tekening werd afgedrukt in het februarinummer van het tijdschrift van 1927 en eveneens in de
boekuitgave Genesius van uitgeverij De Gemeenschap.
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Jaap Mes (Haarlem 1892-Wizeke 1983), bekeerde zich in 1914 van het protestantisme tot het roomskatholicisme. In 1917 werd hij als broeder Frans opgenomen in de Paulusabdij van de Benedictijnen in
Oosterhout. Het grootste deel van zijn leven heeft hij echter als frère Francois in de Paulusabdij van zijn orde in
Wizeke (Wisques) bij Sint-Omaars in Noordwest-Frankrijk gewoond en gewerkt. Was in 1932 betrokken bij de
decoratie van de OLV van Altijddurende Bijstand in Bilthoven en leerde zo Henri Nelissen kennen. Jan
Engelman wijdde in het meinummer van 1938 van De Gemeenschap een ruim geïllustreerde beschouwing aan
het werk van deze religieuze kunstenaar. Voor dit tijdschrift leverde Mes de omslagillustratie van mei 1938 en
februari 1940.
584
Cor de Wolff (1889-1963) beeldend kunstenaar, volgde in Haarlem de Kunstnijverheidsschool, daarna de
Academie in Rotterdam, was lid van de “De Onafhankelijken”, schilder en graficus; expressionist; schilderijen,
tekeningen, etsen, gravures van kermissen, markten, feeststoeten en volksmenigten; woonde en werkte in de
jaren dertig in Amsterdam; was bevriend met Henri Nelissen, die verschillende werken van hem in zijn collectie
had; publiceerde slechts één tekening in De Gemeenschap in het decembernummer van 1939. De Wolff maakte
veel ex librissen in opdracht. Ook voor Henri Nelissen heeft hij een ex libris ontworpen.
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Ik heb slechts een beperkte literaire bibliotheek in de nalatenschap van zijn beide zonen aangetroffen. Naast
een klein aantal boeken uit het fonds van De Gemeenschap is hierin vooral vermeldenswaard de collectie boeken
van Kees Meekel, vrijwel allemaal voorzien van persoonlijke opdrachten van de auteur. Nelissen was reeds sinds
zijn jeugd goed bevriend met deze Amstelveense schrijver (1884-1953). Ze kenden elkaar van het seminarie in
Hageveld, waar Kees Meekel in dezelfde tijd als Henri Nelissen studeerde. De Gemeenschap gaf in 1928
Meekels verhalenbundel De laatste cowboy uit.
586
Jos Serrarens (Dordrecht 1888-Bilthoven 1963); van 1920-1952 secretaris-generaal van het Internationaal
Christelijk Vakverbond; van 1929 tot 1937 lid van de Eerste Kamer voor de RKSP (de latere KVP) en van 1937
tot 1952 voor de Tweede Kamer; belangrijk pleitbezorger van de Europese gedachte. Jos Serrarens woonde
vanaf 1931 in Bilthoven. Behoorde tot de vriendenkring van Henri Nelissen en Henne Hahn. Schreef in het
allereerste nummer van De Gemeenschap van januari 1925 een religieus-politieke bijdrage onder de titel ‘De
gemeenschap der volkeren’ waarin hij pleit voor een katholieke gemeenschap met een internationaal karakter.
“Over de grenzen der landen reiken wij elkaar de broederhand, niet omdat een belang ons bindt of een slagwoord
ons begeestert, maar omdat Katholicisme, omdat Christendom uit zijn wezen zelf gemeenschap der waarheid is.”
Vreemd genoeg bleef het bij deze ene bijdrage die overigens voor de buitenlandse oriëntatie van de redactie van
De Gemeenschap programmatisch gezien van groot belang was. Zie J.J.C. Sprenger, ‘Serrarens, Petrus,
Josephus, Servatius’ In: Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland,
deel III, blz. 188.
587
Dr. Karl Joseph (Henne) Hahn; geboren in 1912 in Karlsbad, toen nog deel van de Oostenrijks-Hongaars
monarchie, sinds 1918 deel van Tsjechoslowakije, het huidige Karlovy Vary in Tsechië. Hahn studeerde Duitse
letteren, rechten en filosofie in Praag en Heidelberg. In 1935 trouwde hij met de joodse Renate Hahn. In de
Kristalnacht op 10 november 1938 werd zij gearresteerd met duizenden andere joden. Hahn kreeg haar vrij en
vluchtte met haar naar Nederland. Via bemiddeling van Jos Serrarens, secretaris van het Internationaal
Christelijk Vakverbond, kwamen Henne en Renate Hahn in februari 1939 in Bilthoven terecht. Daar leerde hij
C.Vos en Henri Nelissen kennen en via hen kwam hij in de Gemeenschap-kring. Voor het februarinummer van
1940 schreef hij een door Van Duinkerken vertaald opstel over de Boheems-Oostenrijkse auteur Adalbert Stifter.
Na de oorlog werd hij in diverse publicaties en in verschillende functies een belangrijk pleitbezorger van de
christen-democratie in Europa. Henne Hahn stierf in juli 2001.
Zie K.J. Hahn Standplaats Europa. Memoires van een christen-democraat, Weesp 1984.
588
Zie Bijvoet en Rietra 1991, blz. 14 en 15 en gegevens van Hans de Groot, de zoon van de toenmalige
administrateur, in een brief aan mij d.d. 16 juli 2006.
589
Dit valt op te maken uit de briefwisseling, die zich bevindt in het familie-archief van Henri Nelissen in
Bilthoven, tussen Nelissen en en een van zijn auteurs Felix Hageman. Zie ook Van Dijk 1992, blz. 127-128 over
de consequenties van de economische recessie voor uitgever Stols en Van Faassen/Oldewarris/Thomassen 1993,
blz. 34-35 over de gevolgen voor uitgeverij Brusse.
590
Met de uitgave van deze reportage, die verscheen onder titel Het beleg van het Alcázar van Toledo, beoogden
de vertaler en de uitgever volgens het voorwoord in het boek geen partij te kiezen in de Spaanse Burgeroorlog,
maar de reportage ademt mijns inziens toch duidelijk een pro-Francosfeer en is als zodanig een vreemde eend in
het fonds van De Gemeenschap. Met welk oogmerk en via welke connectie dit boek is gepubliceerd, heb ik niet
kunnen achterhalen. Rudolf Timmermans was een Duitser die lange tijd in Spanje gewoond heeft en in augustus
1936, door de omstandigheden gedwongen, het land moest verlaten, zoals hij zelf vermeldt in zijn nawoord.
Verder heb ik niets over deze auteur kunnen vinden.
591
Zie meer hierover in hoofdstuk 4.5.4 onder het kopje ‘Buitenlandse oriëntatie’.
592
Zie Bijvoet en Rietra 1991.
593
Voor de definitie van (verandering van) fondsformule sluit ik aan bij Van den Berg 2003, blz. 18-22.
594
De Gemeenschap was een relatief kleine uitgeverij. Ter vergelijking: Paul Brand gaf in dezelfde periode 357
nieuwe titels uit (telling op basis van fondslijst in Van Duinkerken 1951), Stols 461 (telling op basis van
fondslijst in Van Dijk 1992) en Brusse 379 (op basis van fondslijst in Van Faassen/Oldewarris/Thomassen
1993). Uitgeverijen als Van Dishoeck, Nijgh en Van Ditmar en Querido waren nog groter. Maar er waren ook
honderden kleinere uitgeverijen. Van den Akker en Dorleijn 1996 kwamen in de door hen onderzochte periode
1901-1940 maar liefst 438 uitgevers tegen die actief waren op het gebied van de poëzie. 57% daarvan had slechts
één bundel op zijn naam en 93% minder dan tien. In de periode 1925-1940 was De Gemeenschap - wat poëzie
betreft - gemiddeld de tiende grootste uitgever van het land. Stols en Van Dishoeck waren de grootste, op het
gebied van poëzie tenminste.
595
De samenstelling hiervan is gebaseerd op onderzoek van mijn eigen Gemeenschap-bibliotheek en op die van
een tweetal mede-verzamelaars. Zie noot 15. Van de 143 uitgaven van De Gemeenschap heb ik er op dit moment
140 in bezit. De drie ontbrekende boeken (Dagelijksch Misboek van Lefèbvre, Inkeer van Brenninkmeyer en
Fiedeldidon van Van Tichelen) heb ik via mijn collega-verzamelaars in Loenen en Hoogerheide in kunnen zien.
596
De Bock in Een uitgever herinnert zich, Antwerpen 1979, blz. 54.
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Van den Akker en Dorleijn 1996, blz. 12 onderscheiden, zoals eerder vermeld, bij hun onderzoek naar de
poëzie in de periode 1901-1940 alleen al 438 uitgevers die actief zijn op het gebied van de poëzie.
598
Uit de fondscatalogus van Uitgeversmaatschappij Brusse (Van Faassen/Oldewarris/Thomassen 1993) blijkt
dat, een enkele uitzondering daargelaten, de oplages in dezelfde periode variëren van 1000 tot 4000 exemplaren
per druk. Uit de gezamenlijke catalogus van de grote uitgevers, getiteld Het Nederlandsche Boek (1923-1939)
kan worden opgemaakt dat oplages (meerdere drukken opgeteld) van 20.000 exemplaren bij een literaire roman,
zelfs 80.000 en 100.00 exemplaren in het geval van topauteurs als A.M. de Jong en M.J. Brusse niet
uitzonderlijk waren. Zie Kuitert 1997, blz. 16.
599
Zie voor de details van oplage en aantal drukken hoofdstuk 8.5.2.
600
Zie voor de prijzen van tijdschrift en boeken van De Gemeenschap toen en nu Van de Haterd 2004, blz. 41,
noot 56.
601
Dit blijkt uit de briefwisseling tussen Stijn Streuvels en De Gemeenschap die in het bezit is van de Streuvelsverzamelaar Paul Thiers uit Kortrijk.
602
Van Dijk 1992, blz. 206.
603
Een aflevering van het tijdschrift uit augustus-september 1930, die helemaal gevuld is door Zuid-Limburgse
auteurs en kunstenaars. Zie Bijlage I onder ‘Speciale nummers en bijlagen’.
604
Denk hierbij aan Het innerlijk leven van Terburg, Het witte paradijs van Van der Meer de Walcheren en Over
de verhandeling van de liefde tot God door Sint Bernard.
605
Bijvoorbeeld het Encyclopaedisch kerkelijk woordenboek en De mis en In de kerk van pastoor van Beukering.
606
Bijvoet 1988, blz. 37 (Kuyle), 40 (Vos) en 41 (Nelissen).
607
Vergelijk ook de auteurs van uitgeverij Meulenhoff en het door haar uitgegeven tijdschrift Criterium. Zie Van
Krevelen 2006, blz. 147-149.
608
Henk Kuitenbrouwer was onderwijzer van beroep, hij schreef in zijn vrije tijd literaire recensies en een enkel
gedicht voor De Gemeenschap, maar publiceerde geen boeken, ook niet bij ander uitgeverijen. Pas later, eind
jaren dertig, gaf Het Spectrum zijn eerste boek uit.
609
Goedegebuure 1981, blz. 176-224 en Goedegebuure 1999, blz. 161-168.
610
Kieft 2006, blz. 192-194. Zie ook Kieft 2006 blz. 272-274.
611
Kieft 2006, blz. 194.
612
Zie voor meer informatie over ‘Le Roseau d’or’ Sanders 2004.
613
Aanwezig in het archief van Lex van de Haterd
614
Franz Theodor Csokor (Wenen 1885-Wenen 1969); Oostenrijkse schrijver die behoorde tot de belangrijkste
vertegenwoordigers van het expressionistisch toneel in zijn land. Hij bewoog zich in Wenen in de artistieke kring
rond Alma Mahler-Werfel (de door haar schoonheid en intelligentie legendarische vrouw van achtereenvolgens
de componist Gustav Mahler, de architect Walter Gropius en en schrijver Franz Werfel). Hij sprak zich uit tegen
de cultuurpolitiek van de nationaal-socialistische leiders en emigreerde in 1938 na de ‘Anschluß’ naar Polen en
daarna achtereenvolgens naar Roemenië, Joegoslavië en Italië. De Gemeenschap gaf in 1939 zijn toneelstuk
Gottes General uit. In 1946 keerde hij terug naar Wenen. Een jaar later werd hij voorzitter van de Oostenrijkse
P.E.N-club. Zie Bijvoet und Rietra 1991, blz. 285.
615
Zie Toke van Helmond, 100 jaar Allert de Lange, Amsterdam 1980 en Kurt Löb, Exil-Gestalten. Deutsche
Buchgestalter in den Niederlanden 1931-1950, dissertatie Universiteit van Amsterdam 1994, handelsuitgave
Arnhem 1995.
616
In het najaar van 1935 wordt nog Het Voorschot van Gerard Wijdeveld gedrukt. In deze poëziebundel wordt
het grootste gedeelte van het in 1930 uitgegeven Het Vaderland herdrukt. Een mogelijke verklaring voor het feit
dat Lumax deze uitgave, overigens na de dood van Oosterbaan, nog verzorgd heeft, is dat het zetsel nog ter
drukkerij aanwezig was.
617
Van Dijk 1992, blz. 127-128.
618
Zie Helman in Van Laar 1986, blz.55.
619
De meest uitgebreide informatie over Charles Nypels is te vinden in Van Laar 1986. Deze monografie bevat
naast de tekst van Helman ook artikelen van Jo van Rosmalen, Dick Dooijes en Ernst Braches. Marianne en
Karel van Laar hebben een complete bibliografie samengesteld. Het boek was tegelijkertijd catalogus bij een
overzichtsexpositie in 1986 van het werk van Nypels in het Provinciehuis van Maastricht.
620
Zie voor afbeeldingen en een beschrijving van het werk van Charles Nypels, met de nadruk op zijn
activiteiten voor De Gemeenschap, Van de Haterd 2004, blz. 185-190.
621
Zie voor beide boeken de alfabetische fondslijst van De Gemeenschap Bijlage I onder Pieter van der Meer de
Walcheren en Laurence Housman.
622
Zie voor biografische informatie over A.M. Oosterbaan het gedenkboek Van Vonk tot Vlam, in 1947
uitgegeven bij het dertigjarig bestaan van de NV Drukkerij en Uitgeverij Lumax, waarvan Oosterbaan de eerste
directeur was. Ik dank Andrea Hoofs uit Hoogerheide voor een aantal gegevens over haar grootvader.
623
Zie voor Lumax ook Van Santen 2005.
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Zie voor afbeeldingen en een beschrijving van de boekontwerpen van Oosterbaan voor De Gemeenschap Van
de Haterd 2004, blz. 262-268.
625
Het eerder vermelde Het Voorschot van Gerard Wijdeveld uit 1935.
626
Deze mogen niet opgeteld worden bij het aantal van 1546 illustraties van het tijdschrift want een groot aantal
illustraties is twee keer geteld. Dit geldt voor de illustraties van het Poëzienummer (55 illustraties) en het ZuidLimburgnummer (81). Bovendien is er nog een flink aantal illustraties dat door De Gemeenschap twee keer
gebruikt is zowel voor de versiering van boeken als voor het tijdschrift.
627
De afspraken over de serie van vijf boekjes van Van Tichelen en Stuyvaert dateren al uit eind jaren twintig.
En de eerste contacten over de illustraties van Charles Eijck voor De rampzalige kaproen zijn al in mei 1932
gelegd toen Albert Kuyle de eerste vier tekeningen van Eijck met een begeleidend schrijven naar Streuvels
opstuurde. Door allerlei verwikkelingen duurt het nog tot ver in 1933 voordat het boek uiteindelijk gedrukt
wordt. De briefwisseling met Streuvels is dan door Vos overgenomen. De correspondentie Kuyle-Vos-Streuvels
over de uitgave van De rampzalige kaproen is in bezit van de Streuvels-kenner en verzamelaar Paul Thiers uit
Kortrijk, België. Hij berichtte mij hierover in een brief van 2 februari 1997.
628
In het interbellum werden de namen van de fotografen en van de fotobureaus nog maar zelden genoemd. Zie
Bool en Broos 1979, blz. 90.
629
Aanwezig in de collectie Hans Rikken, Loenen.
630
Zie Bijvoet 1988, blz. 42: “De boeken uit deze laatste jaren zijn sober en weinig smaakvol vormgegeven.”
Hetzelfde geldt voor het tijdschrift. Zie Van Faassen 2007, blz.46: “De Gemeenschap kreeg na de afsplitsing van
De Nieuwe Gemeenschap een wat traditioneler karakter, wat zich ook in de vormgeving uitte.”
631
Zie voor afbeelding Van de Haterd 2004, blz. 113.
632
Zie voor afbeelding Van de Haterd 2004, blz. 252 en 265.
633
Zie voor afbeelding Van de Haterd 2004, blz. 145.
634
Het gaat om Wij en de politiek, Het keerpunt in het maatschappelijk leven en Fabrieksarbeid van vrouwen en
meisjes.
635
Zie Bool en Broos 1979, blz. 90.
636
Zie Van Dijk in Dorleijn en Van Rees 2006, blz. 130.
637
Zie Sanders 2005, blz. 20 en Sanders 2006, blz. 287.
638
Zie Levie 1994.
639
Knuvelder 1964² besteedt aan hem in zijn handboek slechts twintig regels en noemt zijn belang voor De
Gemeenschap niet. Van Bork en Laan 1986 vermelden alleen twee keer zijn naam. Anbeek 1990 noemt hem in
het geheel niet.
640
Kuyle was met uitzondering van de vierde jaargang redactiesecretaris tot eind 1930 en vanaf dat moment
redactielid tot eind 1933; er was in de periode 1925-1933 geen hoofdredacteur.
641
Nelissen heeft helemaal nooit in De Gemeenschap gepubliceerd, ook niet als uitgever. Vos zes keer tussen
1933-1940, vier keer over literatuur en/of kunst en twee keer als uitgever met nieuws van de uitgeverij.
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Bijlage I
ALFABETISCHE FONDSLIJST VAN UITGEVERIJ DE GEMEENSCHAP 1925-1941
Deze lijst is alfabetisch geordend op auteursnaam.
Het gaat om een eenvoudige opsomming van de voor mijn onderzoek meest relevante
bibliografische gegevens en niet om een wetenschappelijk verantwoorde bibliografische
beschrijving van de uitgaven.
Zie voor een verantwoording van de totstandkoming van deze fondslijst blz. 291 van Om hart
en vurigheid (Van de Haterd 2004). Zie voor een verantwoording van de wijzigingen in deze
lijst hoofdstuk 8.5.1 van dit boek.
N.B. De plaats van uitgave is niet steeds apart vermeld. Tot 1935 is dit Utrecht en vanaf 1935
Bilthoven.
ANDRIESSEN, Henk
Jesu nostra redemptio 1925 (muziek)
losse bijlage in het decembernummer van 1925
BERGE, Willem ten
De Reiziger 1928 (poëzie)
typografie Charles Nypels
titel- en omslagillustratie Jozef Cantré
oplage 500 ex.
BERNARD, Sint
Verhandeling over de liefde tot God 1930
met getekend portret van St. Bernardus op het frontispice van Jozef Cantré
vertaling en inleiding Anton van Duinkerken
typografie Charles Nypels
2e druk 1937
BEUKERING, pastoor F.C.van
De Mis 1939
Met een leerstellige inleiding door Monseigneur C. Callewaert
2e druk 1939
In de kerk, 1940
Onderrichtingen uit de nagelaten geschriften van pastoor F.C. van Beukering omtrent kerk en
altaar, liturgisch vaatwerk en gewaden, waaraan toegevoegd gedragsregelen voor den leek.
met talrijke illustraties
BORDEWIJK, F.
Blokken 1931 (proza)
omslag en typografie van A.M. Oosterbaan
Knorrende Beesten 1933 (proza)
omslag (fotomontage) van Kees Strooband/Hinfilm
typografie A.M. Oosterbaan?
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Bint, roman van een zender 1934 (proza)
omslag en typografie van A.M. Oosterbaan?
2e druk 1937
BOURBON, Louis de
In ballingschap 1939 (poëzie)
BRAAK, Menno ter
Cinema Militans 1929 (opstellen)
met titel- en (=)omslagillustratie (=seriemerk) van Jozef Cantré
met foto's, typografie Charles Nypels
Prisma-reeks nr. II
er bestaat ook een gebonden editie met een prisma als bandillustratie (=seriemerk) en met een
fotomontage op het stofomslag, beide naar ontwerp van Sybold van Ravesteyn
BRANDT, Willem
Oostwaarts 1937 (poëzie)
Tropen 1938 (poëzie)
BRENNINKMEYER, Dr. Adalbert
Inkeer 1935 (proza)
bewerkt naar het Duits door Pieter van der Meer de Walcheren
BROM, Eduard
Bloemlezing 1932 (poëzie)
samengesteld en ingeleid door Anton van Duinkerken, met getekend portret van Eduard Brom
door Charles Eijck op het frontispice
typografie A.M. Oosterbaan
BRUNING, Gerard
Rembrandt, de realist 1927 (proza)
titel-en (=)omslagillustratie (=seriemerk) en Rembrandt-portret: houtsneden van Jozef Cantré
typografie Charles Nypels
De DOM-serie nr. II; oplage 150 ex.
COLERUS, Egmont
Van 1 x 1 naar integraal
Wiskunde voor iedereen 1936
Nederlandse bewerking Dr. J.A.A. Verlinden en inleiding van P. Wijdenes
3e druk 1938
Van punt naar vierde dimensie
Meetkunde voor iedereen 1939
Nederlandse bewerking Dr. J.A.A. Verlinden
CONTE CORTI, Egon Caesar
Elisabeth, een merkwaardige vrouw 1937
een door Maria Heemskerk uit het Duits vertaalde biografie over keizerin Elizabeth van
Oostenrijk
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met foto's; 2e druk 1940
CRUZ, San Juan de la
Poesias/Gezangen 1931
zangen met Spaanse tekst en Nederlandse vertaling van P. Fr. Hendrik van de H. Familie,
ongeschoeide Karmeliet,
uitgegeven samen met De Sikkel uit Antwerpen
omslagillustratie van Jozef Cantré
oplage 505 ex.
CSOKOR, Franz Theodor
Gottes General 1939 Drama in sieben Stationen
DANIEL-ROPS (pseudoniem van Henry Petiot)
Dood, waar is uw overwinning? 1939 (roman)
vertaald uit het Frans door Jules Aghina
DILLERSBERGER, Dr. Josef
Wie het vatten kan... 1939
Gedachten over maagdelijkheid en coelibaat, uit schriftuur en liturgie,
vertaald uit het Duits door P. van Antwerpen
DONKER, Anthonie (pseudoniem van N.A. Donkersloot)
Kruistochten 1929 (poëzie)
typografie Charles Nypels
oplage 500 ex.
De episode van de vernieuwing onzer poëzie (1880-1894) 1929
(proefschrift N.A. Donkersloot RU Utrecht)
typografie Charles Nypels
DOOLAARD, A. den
De Wilde Vaart 1928 (poëzie)
titel- en (=)bandillustratie van Jozef Cantré
typografie Charles Nypels, stofomslag met foto van zeilschip/driemaster
2e druk 1929
Ballade du jeune marin 1928 (poëzie)
omslag fotomontage van Gerard Rutten
zie voor tekst ook De Gemeenschap oktober 1928
uitgave De Gemeenschap niet zeker, er wordt geen uitgever vermeld
DUHAMELET, Geneviève
Veertig kleine menschen, ervaringen van lief en leed met kinderen uit mijn klas 1936
door Jules Aghina uit het Frans bewerkte schetsen over kinderopvoeding
omslag Lou Manche
DUINKERKEN, Anton van (pseudoniem van Willem Asselbergs)
Verdediging van carnaval 1928 (essay)
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met bandontwerp van Jo Voskuil
2e druk 1928
Wij en de politiek. Om hart en vurigheid. 1930 (brochure)
Lyrisch Labyrinth 1930 (poëzie)
Een bundel gedichten, waarin opgenomen de tweede druk van Onder Gods ogen.
titel- en (=)omslagillustratie Joep Nicolas
typografie van Charles Nypels
Groot-Nederland en wij 1931 (twee toespraken)
Fotomontage Kees Strooband?
typografie A.M. Oosterbaan?
2e druk z.j. maar na november 1935 want in Bilthoven uitgegeven
Het Wereldorgel 1931 (poëzie)
met 34 penseeltekeningen van Charles Eijck naar een maquette van Charles Nypels gedrukt
onder leiding van A.M. Oosterbaan; oplage 1000 ex.
Een tweede Spanje? (brochure)
losse bijlage bij het decembernummer van De Gemeenschap 1936, in 1937 afzonderlijk
uitgegeven onder de titel Wordt Nederland een tweede Spanje?
Bloemlezing uit de katholieke poëzie
van de vroegste tijden tot heden, onder redactie van Anton van Duinkerken:
Dichters der Middeleeuwen 1936 deel I
(bloemlezing, samengesteld door Dr. W.H. Beuken, ingeleid door Anton van Duinkerken)
Dichters der Contra-reformatie 1932 deel II
(bloemlezing, samengesteld en ingeleid door Anton van Duinkerken)
Dichters der Emancipatie 1939 deel III
(bloemlezing, samengesteld en ingeleid door Anton van Duinkerken)
zie voor Anton van Duinkerken ook onder Bernard, Brom en Frankemölle.
EEKHOUT, Jan H.
Magie der aarde 1938 (poëzie)
ENGELMAN, Jan
Sine Nomine 1930 (poëzie)
Omslag-, band- en titelbladontwerp en typografie Charles Nypels
Torso 1931 (opstellen over kunst)
Omslagillustratie (alleen van de ingenaaide uitgave) van Ossip Zadkine
Titelbladillustratie Jozef Cantré
met 64 foto's
Om de dooje dood niet of Jan Klaassen komt naar huis 1938 (toneel)
Lustrumspel voor het Delftsche studentencorps
met bandontwerp en illustraties van Lambert Simon
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FRANKEMÖLLE, Wenzel
Hitler, zijn wording en wezen 1936
met inleiding van Anton van Duinkerken
GHÉON, Henri
Genesius z.j. [1927] (toneel)
vertaling Willem Nieuwenhuis
met foto's van de eerste opvoering onder leiding van Eduard Verkade
met een schets van Albert van Dalsum als Genesius van Mathieu Wiegman
GIJSEN, Marnix
Het Huis 1925 (poëzie)
Verzen waarin is opgenomen de derde druk van De Lof-litanie van Sint Franciscus van Assisi
met een inleiding van pater C.A. Terburg
uitgegeven samen met uitgeverij De Sikkel uit Antwerpen
2e vermeerderde druk z.j.
GRAAFF, Chris de
Alleenspraak 1931 (poëzie)
typografie A.M. Oosterbaan
HELMAN, Albert (pseudoniem van Lou Lichtveld)
Zuid-Zuid-West 1926 (roman)
met bandontwerp van Sybold van Ravesteyn en met titelbladillustratie van Otto van Rees,
vormgeving Albert Kuyle
vanaf vierde druk bandontwerp van Otto van Rees, vanaf zevende druk (1932) omslagontwerp
en band- en (=)titelbladillustratie van Lambert Simon
Van pij en burnous (samen met Albert Kuyle) 1927 (reisverslag)
omslagillustratie van Jozef Cantré, met illustraties van Gerard Huysser en met foto's van de
schrijvers
2e druk z.j., 3e druk z.j. met collage van foto’s van de schrijvers als bandontwerp
Mijn aap schreit 1928 (roman)
Oplage 125 ex.
2e druk z.j. (maar na 1935 want Bilthoven)
Voorjaarsmode 1928 (toneel)
Een eenactertje
met omslag en (=)titelbladillustratie van Charles Albert Cingria?
oplage 30 ex.
Hart zonder land 1929 (verhalen)
titel- en (=)omslagillustratie, bandontwerp en 25 illustraties van Charles Eijck
typografie van Charles Nypels
2e druk 1930
Serenitas 1930 (roman)
typografie Charles Nypels
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Wij en de litteratuur 1931 (vier redevoeringen)
typografie A.M. Oosterbaan
zie voor Helman ook onder Nazareth, Kuyle en Lichtveld
HIDDE-NIJLAND, Elsa
Petite suite pour piano 1927 (muziek)
omslagillustratie Anne Marie van der Meer de Walcheren
(ook als tijdschriftbijlage bij het septembernummer van 1927)
HOUSMAN, Laurence
Van Sint Franciscus, negen taferelen uit het leven van de Poverello 1929-1930 (toneel)
illustraties van Jozef Cantré; vertaling uit het Engels door Wies Moens
typografie Charles Nypels; 4 delen in slip-case
oplage 250 ex.
KARRER, Otto
Het religieuse in de menschheid en het christendom 1939
vertaald uit het Duits door J. Lammertse Lzn.
KEMPIS, Thomas à
De geest van Thomas à Kempis 1939
Bloemlezing uit zijne werken, vertaald uit het Latijn door Mr. Frans Erens
KOENEN, Marie
Stormenland 1929 (historische roman)
bandillustratie van Jozef Cantré
Het Wonderenboek 1930 (verhalen)
omslag (=) bandtekening en 15 illustraties van Elsa van Hagendoren
KUYLE, Albert (pseudoniem van Louis Kuitenbrouwer)
Van pij en burnous (samen met Albert Helman) zie onder Helman
De Bries 1929 (verhalen)
met titelblad- en bandillustratie (=seriemerk) van Jozef Cantré
typografie Charles Nypels
De Wingerd-reeks nr.I
Songs of Kalua 1931, tweede druk, (poëzie)
typografie A.M. Oosterbaan
(eerste druk verscheen in 1927 bij Charles Nypels in Maastricht in een oplage van 144
exemplaren met een inleiding van Albert Helman en met titelbladillustratie van Jozef Cantré
en omslagtekening van Otto van Rees)
LICHTVELD, Lou (zie ook Albert Helman)
Les Vacances du Pantin
Dix morceaux enfantins pour le piano 1925 (muziek)
met een driekleurenhoutsnede op het omslag van Otto van Rees
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Triptiek 1925 (muziek)
Arcadia, 5 Pastorales pour Piano 1927 (muziek)
omslagillustratie van Jozef Cantré
LONGERSTAEY, Antoon
Lobbe en Sefa 1928 (verhaal over twee Vlaamse kinderen)
bandontwerp en illustraties van Elza van Hagendoren
gezamenlijke uitgave met De Sikkel in Antwerpen
MARITAIN, Jacques
Luther 1927 (proza)
omslag- en (=)bandillustratie van Luther door Jozef Cantré
met vier foto’s van portretten van Luther, vertaling uit het Frans door Gijs Bertels
2e druk z.j.
MARSMAN, H.
Paradise Regained 1927 (poëzie)
omslag Sybold van Ravesteyn
1e druk oplage 325 genummerde ex.
2e druk 1927 oplage 275 ex.
3e druk 1930, bandillustratie Otto van Rees; oplage 1000 ex.
De Vliegende Hollander 1927 (proza)
titel- en (=)omslagillustratie (=seriemerk), illustraties en initialen van Jozef Cantré
typografie Charles Nypels
De Dom-serie nr.I, oplage 150 exemplaren
De Lamp van Diogenes 1928 (opstellen)
titel- en (=)omslagillustratie (=seriemerk) van Jozef Cantré
typografie Charles Nypels
Prisma-reeks nr. I met foto's; oplage 1000 ex.
er bestaat ook een gebonden editie met een prisma als bandillustratie (=seriemerk) naar
ontwerp van Sybold van Ravesteyn
De Vijf Vingers 1929 (proza)
band- en (=) omslagillustratie (=seriemerk) van Jozef Cantré
titelbladillustratie en vijf illustraties naar pentekeningen van Henri Jonas
typografie van Charles Nypels
De Wingerd-reeks nr.II, oplage 1100 ex.
Witte Vrouwen 1930 (poëzie)
typografie Charles Nypels
oplage 550 ex.
Porta Nigra 1934 (poëzie)
2e druk 1935, 3e druk 1936, 4e herziene druk 1937 (oplage 400+400+200+500= totaal 1500
exemplaren)
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Verzameld Werk 1938
in drie delen samen met uitgeverij Querido uitgegeven (deel 1 poëzie, deel 2 proza en deel 3
critisch proza)
MÉCS, László
De oude en de nieuwe wereld 1939 (poëzie)
vertaald uit het Hongaars door Janos G. Csanyi en Karel Jan Freeland
MEEKEL, Kees
De laatste Cowboy 1928 (verhalen)
vijfkleurenomslag van Otto van Rees
oplage 100 ex.
2e druk 1930, 3e druk z.j., 4e druk z.j.
MEER DE WALCHEREN, Pieter van der
Het Witte Paradijs 1929 (proza)
met titel- en (=)band- en (=) omslagillustratie en pentekeningen van Otto van Rees
typografie Charles Nypels
2e druk 1937 met een reproductie van St. Bruno op het omslag
MEERSCH, Maxence van der
De uitverkorene 1938 (roman)
vertaling uit het Frans door Jules Aghina
MENGELBERG, Karel
Requiem 1925 (Voor Lie Ausems†)
losse muziekbijlage bij het novembernummer van De Gemeenschap uit 1925
NAZARETH, Beatrijs van
Seven manieren van minne 1928 (proza)
in nieuwnederlandsch overgebracht door Albert Helman
titel- en omslagillustratie en initialen van Jozef Cantré
typografie Charles Nypels
oplage 500 ex.
NIEUWENHUIS, Willem
Het steenen gebed 1929 (essay)
Moderne religieuze beeldhouwkunst en kleinplastiek
Inleiding Willem Nieuwenhuis, met 80 foto's
uitgegeven in opdracht van het St.Bernulphushuis te Amsterdam
typografie Charles Nypels
OOSTEN, A.J.D. van
Het Vuurwerk, een bundel strophen 1930 (poëzie)
typografie A.M. Oosterbaan
oplage 525 ex.
OSTAIJEN, Paul van
Gedichten 1928 (poëzie)
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Music-Hall, Sienjaal, Feesten van angst en pijn, Eerste boek van Schmoll
samengesteld en ingeleid door Gaston Burssens
met fotoportret van Van Ostaijen op het frontispice
gezamenlijke uitgave met De Sikkel uit Antwerpen
2e druk 1935, oplage 525 genummerde ex.
Krities Proza 1929-1931 2 delen
gezamenlijk uitgegeven met De Sikkel uit Antwerpen
oplage 525 ex.
PAAP, Wouter
Anton Bruckner, zijn land, zijn leven en zijn kunst 1936
biografie over de Oostenrijkse componist
frontispice: portret van Anton Bruckner door Jules Terlingen
PEETERS, Jan
Arlekijntje 1929 (kinderboek)
met gekleurde prenten van Leo Marfurt
Muizenvertelsel 1929 (kinderboek)
met gekleurde prenten van Leo Marfurt
beide boeken zijn gezamenlijk uitgegeven met De Sikkel uit Antwerpen
PROOST, Mien (pseudoniem van Hans Klomp)
Het middelbaar onderwijs en andere gedichten 1929 (poëzie)
typografie Charles Nypels
RAVENSWOOD, John (pseudoniem van J.J. Slauerhoff)
Oost-Azië 1928 (poëzie)
typografie Charles Nypels
oplage 800 genummerde ex.
REVIS, M. (pseudoniem van W.Visser)
8.100.000 m³ Zand 1932 (roman)
typografie A.M. Oosterbaan?
fotomontage Kees Strooband?
Gelakte Hersens, Ford's leven - Ford's auto's 1933
geromantiseerde biografie van Henri Ford
fotomontage Kees Strooband?
typografie A.M. Oosterbaan?
Zaharoff 1938
biografie van de internationale wapenhandelaar Basil Zaharoff
bandillustratie Hotze Tolsma
RITTER Jr., P.H.
De apologie van den misdadiger 1928 (proza)
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titel- en (=)omslagillustratie (=seriemerk) van Jozef Cantré
met 3 illustraties naar penseeltekeningen van Charles Eijck
typografie Charles Nypels
DOM-serie nr. IV; oplage 150 ex.
ROTH, Joseph
Die Kapuzinergruft 1938 (roman)
omslagillustratie Hotze Tolsma
oplage 3000 ex.
Die Geschichte von der 1002. Nacht 1939 (roman)
bandillustratie Charles Eijck
oplage 2000 ex.
SCHAGEN, J.C. van
Litanie 1928 (prozagedicht)
titel- en (=)omslagillustratie (=seriemerk) en 6 houtsneden van Jozef Cantré
typografie Charles Nypels
DOM-serie nr. III ; oplage 180 ex.
SCHMUTZER, Dr. J./ BERGE S.J., J.J. ten / MAAS, W.
Europeanisme of katholicisme 1927
drie artikelen over Indische kunst
uitgegeven samen met Xaveriana uit Leuven
met afbeeldingen naar foto's en tekeningen
2e druk z.j.
SCHREINER, Gerth
Die Republik der vierzehn Jahre 1939 (essays/herinneringen)
omslagillustratie van Mies Blomsma
titelpagina-illustratie: portret van Gerth Schreiner door Mies Blomsma
SCHREURS, Jacques
Omnis Terra 1932 (toneel)
omslagillustratie van Charles Eijck
typografie en ontwerp titelpagina (in de gebonden uitgave is dit de tweede titelpagina) A.M.
Oosterbaan?
Nis en Nimbus 1933 (poëzie)
titel- en omslagillustratie van Charles Eijck en 22 illustraties van Otto van Rees, Joep Nicolas,
Charles Eijck en Lambert Simon
typografie (en bandontwerp gebonden uitgave) A.M. Oosterbaan?
De Hemelsche Twistappel 1933 (toneel)
Een spel van schoone minne in drie deelen met een voorspel en proloog
omslagvignet Charles Eijck
SLAUERHOFF zie Ravenswood
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SNITKER, Wim
Het spel van den kelk 1939
tooneelspel gewijd aan den godsman Alfons Ariëns
in drie bedrijven en een naspel
inleiding Gerard Brom
omslag Lou Manche
STEEN, Eric van der (pseudoniem van Dick Zijlstra)
Nederlandsche Liedjes 1932 (poëzie)
titel- en omslagillustratie Charles Eijck (omslagillustratie alleen in de ingenaaide oplage)
typografie (en bandontwerp gebonden versie) A.M. Oosterbaan
Gemengde Berichten 1932 (poëzie/proza)
omslagillustratie Charles Eijck (omslagillustratie alleen in de ingenaaide oplage)
typografie (en bandontwerp gebonden versie) A.M. Oosterbaan
STREUVELS, Stijn

zie Tuinder

TERBURG O.P., C.A.
Het innerlijke leven 1925 (proza)
TICHELEN, Hendrik van
Sprookjes en vertellingen uit den vreemde
verzameld en bewerkt door Hendrik van Tichelen
vijf delen met houtsneden van Victor Stuyvaert
gezamenlijke uitgave met De Sikkel uit Antwerpen
deel I Fiedeldidon 1927
deel II Jaak en de Boonstaak 1928
deel III Prins Maximus 1928
deel IVMaroeschka 1929
deel V Fiddiwoef 1933
TIMMERMANS, Dr. Rudolf
Het beleg van het Alcázar van Toledo 1937
een geïllustreerde reportage uit den Spaanschen Burgeroorlog
vertaling uit het Duits
omslagillustratie van Fritz Grogg
2e druk 1937.
TUINDER, Wernher de
De rampzalige Kaproen 1933
bewerking van middeleeuwse boerenroman door Stijn Streuvels
titel- en omslagillustratie en 33 illustraties van Charles Eijck
VERHOEVEN, Bernard
Guido Gezelle 1930 (biografie)
Vader van het nieuwe Vlaanderen, bij de eeuwherdenking van zijn geboorte 1830-1930
met portret van Gezelle door Jozef Cantré op het frontispice
typografie Charles Nypels
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2e druk z.j.
De Zilveren Spiegel 1931 (opstellen)
titel- en (=)omslagillustratie (=seriemerk) Jozef Cantré
Prisma-reeks nr.III,
er bestaat ook een gebonden editie met 12 fotoportretten en met een prisma als bandillustratie
(=seriemerk) naar ontwerp van Sybold van Ravesteyn
VONDEL, Joost van den
Roskam en Rommelpot van ’t Hanekot 1940 (poëzie)
met losse inleiding en toelichtingen door A.J. Schneiders
eerste deel uit serie ‘Keur uit onze klassieken’, er is nooit een tweede deel verschenen
VRIES, Theun de
Westersche Nachten 1930 (poëzie)
typografie Charles Nypels
WIESINGER, Dr. Leopold
Van Habsburg tot Hitler 1938,
geschiedenis, vertaald uit het Duits
gezamenlijk uitgegeven met uitgeverij Orbis uit Antwerpen
WIJDEVELD, Gerard
Het Vaderland 1930 (poëzie)
typografie A.M. Oosterbaan?
oplage 500 ex.
Het Voorschot 1935 (poëzie)
waarin opgenomen het grootste gedeelte van Het Vaderland
2e druk 1937
Overige uitgaven:
Dagelijksch misboek voor de jeugd 1930
samengesteld door Gaspar Lefèbvre O.S.B., Christine de Hemptinne en Elisabeth van
Elewyck; vertaald uit het Frans door Rafaël Slootjes, O. Praem der Abdij van Tongerloo;
met 300 illustraties van René de Cramer in 4 kleuren gedrukt
meerdere drukken: in 1932 13.000 exemplaren gedrukt; aantal drukken onbekend;
Encyclopaedisch kerkelijk woordenboek 1938
Verklaring van woorden en termen uit het katholieke leven met inleiding van J.B. Kors O.P.,
professor aan de R.K. Universiteit te Nijmegen
2e t/m 6e druk 1938
Kerkmuziekreeks 1938-1941
Studiën en bijdragen ter bevordering van een goede kerkmuzikale praktijk
er zijn 10 delen van verschillende auteurs aangekondigd.
nummer 7 en 8 zitten in één deeltje

283

deel 1, 2 en 9 zijn nooit verschenen doordat de uitgeverij ophield te bestaan in september
1941; omslag van elk nummer door Piet Worm (zelfde omslag in wisselende kleuren)
1.
A. Ramselaar: Elementen van het Gregoriaans, schoonheidswaarde en voordracht
2.
Jos Smits van Waesberghe S.J.: Geschiedenis van het Gregoriaans
3.
E. Bruning O.F.M.: De kerkelijke volkszang 1938
4.
A.I.M. Kat: Studie en uitvoering van de klassieke
polyphonie 1939
5.
J.A. Bank: Geschiedenis van de meerstemmige Mis 1938
6.
Wouter Paap: Moderne kerkmuziek in Nederland 1941
7-8. Jop Pollmann: Ons Nederlandsche geestelijke volkslied, schets van zijn wezen, bloei,
verval en herstel 1939
9.
F. de Bree: Liturgische stijl in orgelbouw, orgelspel en orgelmuziek
10.
Alphons Vranken: Koorleiding en zangtechniek 1939
Kleutertjesleven 1940
serie van 6 deeltjes uit het kleuterleven; elk deeltje bevat 7 grote foto's
1. Kleutertjesdag
2. Ga je mee spelen?
3. Met Moeder schoenen kopen
4. Buiten bij den boer
5. Zon, zee en strand
6. Verjaardag vieren
deel 3 t/m 6 zijn nooit verschenen
Uitgave De Gemeenschap niet zeker, er wordt geen uitgever vermeld.
Galmgaten 1933 (zangbundel)
liturgische gezangen, verkennersliederen en canons
samengesteld door Jop Pollmann, A. Ramselaar en Ton Creyghton in opdracht van het
hoofdbestuur van de vereniging ‘De Katholieke Verkenners’
omslagtekening (=titelblad) en 4 illustraties van Lambert Simon
oplage 5000 ex. 2e druk z.j.
De Fluitevink
dezelfde bundel als Galmgaten maar dan met minder liturgische gezangen
omslagtekening (=titelblad) + twee illustraties Charles Eijck
z.j. maar uitgegeven in Bilthoven, dus na 1 november 1935.
Speciale nummers en bijlagen van het tijdschrift De Gemeenschap die ook afzonderlijk
uitgegeven zijn:
Lucas II-1-14 1927
met illustraties, initiaal en monogram van Jozef Cantré
typografie van Charles Nypels
St. Lucas kerstevangelie als kerstwens van De Gemeenschap (aparte bijlage bij het
decembernummer van 1927) oplage 650 ex.
Kerstlied 1931
geschreven, geïllustreerd en met de hand ingekleurd en gesigneerd door Charles Eijck
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oplage 50 exemplaren;
(staat in zwart-wit druk in De Gemeenschap nov-dec 1931)
Poëzienummer 1927
omslagillustratie van Jozef Cantré en met illustraties van Hendrik Wiegersma, Otto van Rees,
Jozef Cantré, Sybold van Ravesteyn en Albert Kohler
aparte uitgave van De Gemeenschap april 1927
Zuid-Limburgnummer
met illustraties van Joep Nicolas, Charles Eijck, Henri Jonas, Henk Wiegersma, Henri
Schoonbrood, Hubert Levigne, Pierre Kemp, Alphons Boosten, Jos Wielders, Charles Vos,
Edmond Bellefroid, Leo Franssen, René Smeets, Jan Bakhoven
aparte uitgave van het tijdschriftnummer van augustus-september 1930
Brochures:
Anti-Schund 1928
D.A.M. Binnendijk e.a.
Samenstelling Lou Lichtveld
protest tegen het maandschrift NU
2e en 3e druk 1928, 4e druk 1931
Hagel en Vuur 1930
De jongeren en de politiek
samengesteld door Jan Engelman
De droom van Nolens en de gevolgen 1930
losse bijlage bij het maartnummer van De Gemeenschap 1930
ook als afzonderlijke brochure uitgegeven
Wij en de politiek. Om hart en vurigheid 1930
Anton van Duinkerken
Het keerpunt in het maatschappelijk leven 1930
W.P.J. Pompe
tekst is eerst opgenomen in het julinummer van De Gemeenschap 1930, daarna afzonderlijk
uitgegeven, 2e druk 1931
Fabrieksarbeid van vrouwen en meisjes 1931
Gerard Knuvelder e.a.
Missie en Nationalisme 1932
A.C. Doodkorte, R.van Sante en Jac. Stolte
drie voordrachten over de verhouding tussen missieactie en koloniale politiek
omslag fotocollage Kees Strooband
uitgegeven in opdracht van de Studenten Missiebeweging
Nationaal en Sociaal 1933
W.P.J. Pompe
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voordracht gehouden op 8 april voor het Dietsch Studentencongres
Een tweede Spanje? 1936
zie Anton van Duinkerken
Een katholiek Spanjaard over Spanje 1937
José Maria de Semprun Y Gurrea
met een voorbericht van J. Brouwer
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Bijlage II
CHRONOLOGISCHE FONDSLIJST (verkorte titelbeschrijvingen)
1925
GIJSEN, Marnix
TERBURG O.P., C.A.
ANDRIESSEN, Henk
LICHTVELD, Lou
MENGELBERG, Karel

Het Huis
Het innerlijke leven
Jesu nostra redemptio
Les Vacances du Pantin
Triptiek
Requiem

1926
HELMAN, Albert

Zuid-Zuid-West

1927
MARSMAN, H.

Paradise Regained
De Vliegende Hollander
BRUNING, Gerard
Rembrandt, de realist
GHÉON, Henri
Genesius
HELMAN, Albert/ KUYLE, Albert Van pij en burnous
HIDDE-NIJLAND, Elsa
Petite suite pour piano
LICHTVELD, Lou
Arcadia, 5 Pastorales pour Piano
MARITAIN, Jacques
Luther
SCHMUTZER, Dr. J. e.a.
Europeanisme of katholicisme
TICHELEN, Hendrik van
Fideldidon
Overige uitgaven
Lucas II-1-14
Poëzienummer
1928
BERGE, Willem ten
DOOLAARD, A. den
DUINKERKEN, Anton van
HELMAN, Albert
LONGERSTAEY, Antoon
MARSMAN, H.
MEEKEL, Kees
NAZARETH, Beatrijs van
OSTAIJEN, Paul van
RAVENSWOOD, John
RITTER Jr., P.H.
SCHAGEN, J.C. van
TICHELEN, Hendrik van
Overige uitgaven

De Reiziger
De Wilde Vaart
Ballade du jeune marin
Verdediging van carnaval
Mijn aap schreit
Voorjaarsmode
Lobbe en Sefa
De Lamp van Diogenes
De laatste Cowboy
Seven manieren van minne
Gedichten
Oost-Azië
De apologie van den misdadiger
Litanie
Jaak en de Boonstaak
Prins Maximus
Anti-Schund (brochure)
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1929
BRAAK, Menno ter
DONKER, Anthonie
HELMAN, Albert
HOUSMAN, Laurence
KOENEN, Marie
KUYLE, Albert
MARSMAN, H.
MEER DE W., Pieter van der
NIEUWENHUIS, Willem
OSTAIJEN, Paul van
PEETERS, Jan
PROOST, Mien
TICHELEN, Hendrik van
1930
BERNARD, Sint
DUINKERKEN, Anton van
ENGELMAN, Jan
HELMAN, Albert
KOENEN, Marie
MARSMAN, H.
OOSTEN, A.J.D. van
VERHOEVEN, Bernard
VRIES, Theun de
WIJDEVELD, Gerard
Overige uitgaven

1931
BORDEWIJK, F.
CRUZ, San Juan de la
DUINKERKEN, Anton van
ENGELMAN, Jan
GRAAFF, Chris de
HELMAN, Albert
KUYLE, Albert
OSTAIJEN, Paul van
VERHOEVEN, Bernard
Overige uitgaven

Cinema Militans
Kruistochten
De episode van de vernieuwing onzer poëzie
Hart zonder land
Van Sint Franciscus
Stormenland
De Bries
De Vijf Vingers
Het Witte Paradijs
Het steenen gebed
Krities Proza deel 1
Arlekijntje
Muizenvertelsel
Het middelbaar onderwijs en andere gedichten
Maroeschka

Verhandeling over de liefde tot God
Lyrisch Labyrinth
Sine Nomine
Serenitas
Het Wonderenboek
Witte Vrouwen
Het Vuurwerk
Guido Gezelle
Westersche Nachten
Het Vaderland
Dagelijksch misboek voor de jeugd
Zuid-Limburgnummer
Hagel en Vuur (brochure)
De droom van Nolens en de gevolgen (brochure)
Wij en de politiek. Om hart en vurigheid (brochure)
Het keerpunt in het maatschappelijk leven (brochure)

Blokken
Poesias / Gezangen
Groot-Nederland en wij
Het Wereldorgel
Torso
Alleenspraak
Wij en de litteratuur
Songs of Kalua
Krities Proza deel 2
De Zilveren Spiegel
Kerstlied
Fabrieksarbeid van vrouwen en meisjes (brochure)
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1932
BROM, Eduard
DUINKERKEN, Anton van
REVIS, M.
SCHREURS, Jacques
STEEN, Eric van der
Overige uitgaven
1933
BORDEWIJK, F.
REVIS, M.
SCHREURS, Jacques
TICHELEN, Hendrik van
TUINDER, Wernher de
Overige uitgaven
1934
BORDEWIJK, F.
MARSMAN, H.

Bloemlezing
Dichters der Contra-reformatie
8.100.000 m³ Zand
Omnis Terra
Nederlandsche Liedjes
Gemengde Berichten
Missie en Nationalisme (brochure)

Knorrende Beesten
Gelakte Hersens
Nis en Nimbus
De Hemelsche Twistappel
Fiddiwoef
De rampzalige Kaproen
Galmgaten
Nationaal en Sociaal (brochure)

Bint
Porta Nigra

1935
BRENNINKMEYER, Dr. Adalbert Inkeer
WIJDEVELD, Gerard
Het Voorschot
1936
COLERUS, Egmont
DUHAMELET, Geneviève
DUINKERKEN, Anton van
FRANKEMÖLLE, Wenzel
PAAP, Wouter
1937
BRANDT, Willem
CONTE CORTI, Egon Caesar
TIMMERMANS, Dr. Rudolf
Overige uitgaven

1938
BRANDT, Willem
EEKHOUT, Jan H.
ENGELMAN, Jan
MARSMAN, H.
MEERSCH, Maxence van der

Van 1 x 1 naar integraal
Veertig kleine menschen
Dichters der Middeleeuwen
Hitler, zijn wording en wezen
Anton Bruckner

Oostwaarts
Elisabeth, een merkwaardige vrouw
Het beleg van het Alcázar van Toledo
Wordt Nederland een tweede Spanje? (brochure)
Een katholiek Spanjaard over Spanje (brochure)
De Fluitevink

Tropen
Magie der aarde
Om de dooje dood niet
Verzameld Werk (drie delen)
De uitverkorene
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REVIS, M.
ROTH, Joseph
WIESINGER, Dr. Leopold
Overige uitgaven

Zaharoff
Die Kapuzinergruft
Van Habsburg tot Hitler
Encyclopaedisch kerkelijk woordenboek
Kerkmuziekreeks (zes delen 1938-1941)

1939
BEUKERING, pastoor F.C. van
BOURBON, Louis de
COLERUS, Egmont
CSOKOR, Franz Theodor
DANIEL-ROPS
DILLERSBERGER, Dr. Josef
DUINKERKEN, Anton van
KARRER, Otto
KEMPIS, Thomas à
MÉCS, Lászlo
ROTH, Joseph
SCHREINER, Gerth
SNITKER, Wim

De Mis
In ballingschap
Van punt naar vierde dimensie
Gottes General
Dood, waar is uw overwinning?
Wie het vatten kan…
Dichters der emancipatie
Het religieuse in de menschheid en het christendom
De geest van Thomas à Kempis
De oude en de nieuwe wereld
Die Geschichte von der 1002. Nacht
Die Republik der vierzehn Jahre
Het spel van den kelk

1940
BEUKERING, pastoor F.C. van
VONDEL, Joost van den
Overige uitgaven

In de kerk
Roskam en Rommelpot van ’t Hanekot
Kleutertjesleven (twee deeltjes)
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Bijlage III
Tijdschrift De Gemeenschap 1925 –1941
In onderstaande lijst staan de diverse afleveringen van De Gemeenschap en de namen van de
vormgevers/illustrators van de omslagen (indien bekend).
De vermelding is zoals in het colofon, behalve als er een onjuiste naam is vermeld die later is
gecorrigeerd of als in het colofon geen vermelding staat. In dat laatste geval is de naam van de
kunstenaar een interpretatie op basis van andere gegevens en/of stilistische vergelijking met
andere ontwerpen/illustraties.
(*) betekent: het colofon geeft geen vermelding.
Deze lijst is in samenwerking met Hans Rikken uit Loenen tot stand gekomen.
Jaargang 1

1925

nummer 1
nummer 2-3
nummer 4
nummer 5
nummer 6
nummer 7
nummer 8-9
nummer 10
nummer 11
nummer 12
Jaargang 2

januari
februari - maart
april
mei
juni
juli
augustus – september
oktober
november
december
1926

nummer 1
nummer 2-3
nummer 4
nummer 5
nummer 6
nummer 7-8
nummer 9
nummer 10
nummer 11
nummer 12
Jaargang 3

10 nummers

10 nummers
januari
februari – maart
april
mei
juni
juli – augustus
september
oktober
november
december

1927

nummer 1
nummer 2
nummer 3
nummer 4
nummer 5-6
nummer 7-8
nummer 9
nummer 10-11
nummer 12

houtsnede door Henri Jonas
houtsnede W.Maas of S.van Ravesteyn (*)
houtsnede door Willem Maas
ontwerp van S. van Ravesteyn
houtsnede van Joep Nicolas
ontwerp van S. van Ravesteyn
ontwerp van Willem Maas
houtsnede door Jozef Cantré
ontwerp van G. Rietveld
tekening door Joep Nicolas

ontwerp door Willem Maas
ontwerp van S. van Ravesteyn
ontwerp door Sybold van Ravesteyn? (*)
ontwerp door S. van Ravesteyn
ontwerp door Willem Maas
tekening door Albert Kohler
fotocollage door S. van Ravesteyn
ontwerp door Willem Maas
tekening van Henk Wiegersma
houtsnede door Jozef Cantré

9 nummers
januari
februari
maart
april (poëzie-nr)
mei – juni
juli – augustus
september
oktober – november
december

ontwerp Sybold van Ravesteyn? (*)
ontwerp door Otto van Rees
tekening door Henk Wiegersma
houtsnede door Jozef Cantré
ontwerp door G. Rietveld
tekening door R.M. Poerwodiwirjo (*)
houtsnede door Jozef Cantré
fotocollage; foto’s van Germaine Krull e.a
ontwerp door S. van Ravesteyn
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Jaargang 4

1928

nummer 1
nummer 2
nummer 3-4
nummer 5
nummer 6
nummer 7
nummer 8-9
nummer 10
nummer 11
nummer 12
Jaargang 5

10 nummers
januari
februari
maart – april
mei
juni
juli
augustus – september
oktober
november
december

1929

9 nummers

nummer 1
nummer 2-3
nummer 4
nummer 5

januari
februari – maart
april
mei

nummer 6
nummer 7-8
nummer 9
nummer 10
nummer 11-12

juni
juli – augustus
september
oktober
november – december

Jaargang 6

1930

nummer 1
nummer 2
nummer 3
nummer 4
nummer 5
nummer 6
nummer 7
nummer 8
nummer 9
nummer 10-11
(in colofon 8-9)
nummer 12
nummer 13-14

ontwerp Sybold van Ravesteyn? (*)
tekening / typografisch ontwerp (*)
houtsnede door Valentijn van Uytvanck
tekening door Jo Voskuil
arch. ontwerp W. Maas (twee foto’s) (*)
typografisch ontwerp (*)
tekening door Jean Hugo
collage van tekeningen (*)
tekening van Jo Voskuil (*)
typografisch ontwerp (*)

tekening door Charles Eijck
tekening door Henri Jonas
tekening door Charles Eijck
houtsnede door Valentijn van Uytvanck?
(tekstetiket op donkere ondergrond)
arch. ontwerp S.van Ravesteyn (foto) (*)
typografisch ontwerp (*)
kleine illustratie/minimaal ontwerp (*)
tekening door Otto van Rees
tekening door Charles Eijck

12 nummers
januari
februari
maart
april
april
mei
mei
juni
juli
augustus – september
Zuid-Limburg nummer
oktober
november – december

ontwerp van A.M. Oosterbaan?(*)
ontwerp van A.M. Oosterbaan
ontwerp (typofoto) door Paul Schuitema
typografisch ontwerp door W.Heynen
tekening door Jozef Cantré
typografisch ontwerp Paul Schuitema
tekening van Charles Eijck
tekening door Jozef Cantré
tekening van Charles Eijck
reproductie van een fragment van de
reliekhouder van Sint Servatius
tekening van Charles Eijck
tekening door Charles Eijck
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Jaargang 7

1931

nummer 1
nummer 2
nummer 3
nummer 4
nummer 5-6
nummer 7
nummer 8
nummer 9
nummer 10
nummer 11-12
Jaargang 8

1932

nummer 1
nummer 2
nummer 3
nummer 4
nummer 5-6
nummer 7
nummer 8
nummer 9
nummer 10-11
nummer 12
Jaargang 9
nummer 1
nummer 2-3
nummer 4
nummer 5
nummer 6
nummer 7
nummer 8-9
nummer 10
nummer 11
nummer 12

1933

10 nummers
januari
februari
maart
april
mei – juni
juli
augustus
september
oktober
november – december

typografisch ontwerp A. Oosterbaan
tekening van Charles Eijck (*)
tekening door Jozef Cantré (*)
fotomontage door Piet Worm
tekening door A. Ninaber van Eijben
ontwerp naar tekening Otto Freundlich
tekening door Lambert Simon
typografisch ontwerp A.M. Oosterbaan
tekening door Charles Eijck
tekening door Charles Eijck

10 nummers
januari
februari
maart
april
mei – juni
juli
augustus
september
oktober – november
december

fotomontage door Kees Strooband
tekening door Jozef Cantré
tekening door Elsa van Hagendoren
typografisch ontwerp Joh. van Marissing
typografisch ontwerp door Albert Kuyle
fotomontage Ch. le Lorrain
tekening door Jozef Cantré
tekening door A. van Dijck
ontwerp (kaart) door P.A. Eggermont
tekening door Jozef Cantré

10 nummers
januari
februari – maart
april
mei
juni
juli
augustus – september
oktober
november
december

tekening door Charles Eijck
tekening door Jozef Cantré
tekening door Otto van Rees
typografisch ontwerp door Charles Nypels
tekening van Lambert Simon
typografisch ontwerp door Charles Nypels
tekening door Jaime Colson
typografisch ontwerp A.M. Oosterbaan
typografisch ontwerp J. Marissing
tekening door Jozef Cantré
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Jaargang 10

1934

nummer 1
nummer 2
nummer 3
nummer 4
nummer 5
nummer 6
nummer 7
nummer 8
nummer 9
nummer 10
nummer 11
nummer 12
Jaargang 11

januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december
1935

nummer 1
nummer 2
nummer 3
nummer 4
nummer 5
nummer 6
nummer 7-8
nummer 9
nummer 10
nummer 11
nummer 12
Jaargang 12
nummer 1
nummer 2
nummer 3
nummer 4
nummer 5
nummer 6
nummer 7-8
nummer 9
nummer 10
nummer 11
nummer 12

12 nummers

11 nummers
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli – augustus
september
oktober
november
december

1936

reproductie van een engel van Forli
tekening door Charles Eijck
tekening door H. Wiegersma
tekening van Kiyomasu (=H. Wiegersma)
tekening door Charles Eijck
tekening door Jozef Cantré
typografisch ontwerp Ch.Nypels? (*)
typografisch ontwerp Ch.Nypels? (*)
tekening door Lambert Simon
typografisch ontwerp Ch.Nypels? (*)
tekening door Ossip Zadkine
tekening door H. Wiegersma

tekening door Charles Eijck
tekening door Henk Wiegersma
tekening door Charles Eijck
tekening door Lambert Simon
typografisch ontwerp Ch. Nypels?(*)
tekening door H. Wiegersma
tekening van Lambert Simon
tekening door Charles Eijck
typografisch ontwerp Ch. Nypels? (*)
tekening van Jozef Cantré
tekening door Henk Wiegersma

11 nummers
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli – augustus
september
oktober
november
december

tekening door Charles Eijck
tekening door Jozef Cantré
typografisch ontwerp Ch. Nypels? (*)
tekening door Leo Gestel
tekening door Lambert Simon
reproductie metaalplastiek Leo Brom
reprod. schilderij Hieronymus Bosch
tekening door Lambert Simon
tekening door Egbert Dekkers
tekening door Jozef Cantré
reprod. musicerende engel M.Grünewald
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Jaargang 13

1937

nummer 1
nummer 2
nummer 3
nummer 4
nummer 5
nummer 6
nummer 7-8
nummer 9
nummer 10
nummer 11
nummer 12
Jaargang 14

januari
februari
maart
april
mei
juni
juli – augustus
september
oktober
november (Vlaams Nr.)
december
1938

nummer 1
nummer 2
nummer 3
nummer 4
nummer 5
nummer 6-7
nummer 8
nummer 9
nummer 10
nummer 11-12
Jaargang 15
nummer 1
nummer 2
nummer 3
nummer 4
nummer 5
nummer 6
nummer 7-8
nummer 9
nummer 10
nummer 11
nummer 12

11 nummers

1939

houtsnede door Jozef Cantré
tekening door Lambert Simon
tekening door H. Wiegersma
tekening door Leo Gestel
tekening van Lambert Simon
tekening van Leo Gestel
reprod. De Schreeuw; Edvard Munch
reprod. Twee Koppen, John Raedecker
tekening van H. Wiegersma
tekening door Jozef Cantré
tekening door Charles Eijck

10 nummers
januari
februari
maart
april
mei
juni – juli
augustus
september
oktober
november – december

tekening door Jozef Cantré
tekening van Ad. Selhorst
tekening van Leo Gestel
tekening door Leo Gestel
reprod. schilderij Francois Mes O.S.B.
tekening van Lambert Simon
tekening door Leo Gestel
tekening door Charles Eijck
tekening door Charles Eijck
tekening door Ad. Selhorst

11 nummers
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli – augustus
september
oktober
november
december

tekening van Charles Roelofsz
tekening van Charles Roelofsz
tekening door Ad. Selhorst
tekening door Thomas Nix
tekening door Jozef Cantré
tekening door Jozef Cantré
tekening door H.G. Condoy
tekening door H.G. Condoy
ontwerp G.Rietveld; zie jrg. 1-11 (*)
reprod. schilderij St. Willibrord
tekening door Henri Jonas
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Jaargang 16

1940

12 nummers

nummer 1
nummer 2
nummer 3
nummer 4
nummer 5
nummer 6
nummer 7

januari
februari
maart
april
mei
juni
juli

nummer 8
nummer 9
nummer 10
nummer 11
nummer 12

augustus
september
oktober
november
december

Jaargang 17
nummer 1
nummer 2
nummer 3
nummer 4
nummer 5
nummer 6
nummer 7-8
nummer 9

1941

tekening door Jozef Cantré
houtsnede frère Francois Mes O.S.B.
reprod. beeldengroep St. Jan Den Bosch
tekening door Lambert Simon
reprod. De Lanssteek door P.P.Rubens
tekening door Lambert Simon
reprod. muurschildering Charles Eijck
(in colofon A.C. Ninaber van Eyben)
reprod. schilderij Ninaber van Eyben
tekening door Jozef Cantré
tekening van C. Nieuwenhuys
tekening door Jozef Cantré
reproductie oude Russische ikoon

8 (9) nummers
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli – augustus
september

tekening door Leo Gestel
schilderij E.B. van Dulmen Krumpelman
reprod. schilderij Ninaber van Eyben
foto door W. van der Randen
detail Het Laatste Oordeel; Hans Memling
houtgravure door Nelly Degouy
Nederlandsche gravure (ca. 1500)
houtgravure van Nelly Degouy

nummer 10
oktober
tekening van A. van Ewijk
Dit nummer is niet meer verzonden naar de abonnees.
Totaal: 17 jaargangen met 176 (177 als oktober 1941 meetelt) nummers.
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Kurze Zusammenfassung der Dissertation

DE WAARHEID HOOGER DAN DE LEUS
Die Wahrheit höher als die Losung
Über die Darstellung der Zeitschrift und des Verlags De Gemeenschap 1925-1941
Die Darstellung der Zeitschrift De Gemeenschap hat sich tiefgreifend gewandelt im Laufe der
letzten 65 Jahre, die seit dem Aufheben der Zeitschrift und des Verlags vergangen sind.
In dem Zeitraum von 1941 bis 1978 hat man die Zeitschrift in der Nachfolge Knuvelders
eingestuft als eine katholische, literarische, zwar polemische aber doch eher wenig
Erneuerungen bewirkende Zeitschrift.
Mit dem Erscheinen der Dissertation von Harry Scholten Aspecten van het tijdschrift De
Gemeenschap im Jahre 1978 wird dem literarischen und dem katholischen Charakter noch ein
Aspekt hinzugefügt, nämlich der politisch gesellschaftliche Aspekt. Scholten nannte die
Stellungnahme der Redaktion “rechts politisch”. Er zeigt sich mit dieser politischen
Einstufung einVertreter der siebziger Jahre, in denen Demokratisierung zum höchsten Gebot
wird. Scholten weist aber in seiner Dissertation selber nach, dass die Redaktion der
Gemeenschap für eine Unterstützung der demokratischen Kräfte gewählt hat, sei es aber erst
in der zweiten Hälfte der dreißiger Jahre.
Ich habe dargelegt, dass Scholten in seiner Studie De Gemeenschap gewissermaßen einseitig
darstellt indem er sich beschränkt auf drei Aspekte: redaktionelle Auffassungen über
Literatur, Lebensanschauung und politisch gesellschaftliches Engagement.
Ich habe die These aufgestellt, dass, wenn man den kreativ literarischen Inhalt, den
redaktionellen Aspekt, die grafische und bildliche Gestaltung und den Verlagserscheinungen
in den Untersuchungen mit in Betracht ziehen würde, man zu anderen Schlussfolgerungen
kommen würde, auch in Bezug auf die Darstellung der Zeitschrift De Gemeenschap.
Scholtens Darstellung hat Einfluss gehabt auf die Studien über De Gemeenschap, die später
erschienen sind. Ab den achtziger Jahren bis in die Mitte der neunziger Jahre hinein
verschwindet De Gemeenschap fast gänzlich aus den in jener Zeit publizierten
Literaturgeschichten. In den Studien, die vor allem textorientiert sind, wird die Darstellung
hauptsächlich bestimmt von literaturgeschichtlichen Beschreibungen. In jenen Jahren, in
denen die Säkularisierung die Niederlande in den Griff bekam, gab es in diesen
Beschreibungen keinen Raum mehr für eine Zeitschrift wie De Gemeenschap, die den Ruf
hatte katholisch und wenig erneuernd gewesen zu sein.
In der kunsthistorischen Literatur aus demselben Zeitraum allerdings, vor allem in Teilstudien
über Strömungen, die De Gemeenschap beeinflusst haben, wie der Expressionismus und die
Neue Sachlichkeit, bekommt der offene Charakter der Zeitschrift De Gemeenschap mehr
Nachdruck als der katholische und wird der modernistische Charakter der Zeitschrift und des
Verlags mehr anerkannt.
Von Ruiter und Smulders (1996) wird die Darstellung der Zeitschrift De Gemeenschap
nuanciert indem sie auch den kulturellen und sozialwirtschaftlichen Kontext der Zeitschrift
mit in Betracht ziehen. Auf Grundlage der bestehenden Betrachtungsweise entstand so wieder
eine neue Darstellung. Ruiter und Smulders haben die Zeitschrift vor allem als ambivalentes
kulturelles Phänomen bewertet: auf der einen Seite traditionell, auf der anderen Seite
modernistisch. Sanders (2002) stellt die Zeitschrift mit seiner Dissertation über die Katholiken
in der niederländischen Literatur in dem Zeitraum von 1870 bis 1940 und mit einer Reihe von
Artikeln in den Jahren danach, in der Nachfolge von Ruiter und Smulders, in die Bewegung
des Renouveau Catholique und in einen französisch orientierten literarischen Kontext.
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Über den Verlag ist sehr wenig publiziert worden und dadurch hat sich nur in beschränktem
Maße eine Darstellung entwickelt. Bijvoet (1988) charakterisiert De Gemeenschap doch vor
allem als literarischen Verlag.
Selber habe ich mit meiner Studie Om hart en vurigheid (2004) zu einer neuen Darstellung
beigetragen. Indem ich den kreativ literarischen Inhalt und die grafische und bildliche
Gestaltung, sowohl der Zeitschrift als auch des Verlags, mit Nachdruck in meiner
Betrachtungsweise mit einbezogen habe, habe ich in der Zusammenfassung und
Schlussfolgerung meines Buches dargelegt, dass De Gemeenschap einen viel erneuernderen
und normverändernden Charakter gehabt hat als Scholten (1978) in seiner Dissertation
annahm und auf Grund seiner Annahme viele andere nach ihm.
In meiner Dissertation De waarheid hooger dan de leus sind zum ersten Mal die Fundamente
jener Darstellung analysiert worden und sind die Texte und Illustrationen in der Zeitschrift
und in den vom Verlag publizierten Büchern zum ersten Mal nicht nur qualitativ sondern auch
quantitativ untersucht worden.
Diese Forschung bestätigt zum Teil existierende Darstellungen und Urteile über De
Gemeenschap, führt aber auch zu einer Korrektur dieser Darstellungen und Urteile und zum
Teil zu neuen Einsichten. Sowohl Zeitschrift als Verlag sind allgemein kulturell orientiert
gewesen. Was die Texte anbelangt unterstützt meine Untersuchung den hybriden Charakter
der Inhalte der Zeitschriftenartikel und der Bücher des Verlags: auf der einen Seite erneuerend
und normverändernd, auf der anderen Seite konservativ und traditionell. Hinsichtlich der
grafischen und bildlichen Gestaltung habe ich gezeigt, dass De Gemeenschap viel
modernistischer ist als man immer annahm. In Bezug auf die Protagonisten habe ich
bewiesen, dass Albert Kuyle in dem Zeitraum von 1925 bis 1934 der wichstigste Mitarbeiter
sowohl der Zeitschrift als auch des Verlags war. Meine Arbeit zeigt, dass die Zeitschrift und
der Verlag De Gemeenschap in sowohl Text als in Gestaltung recht international ausgerichtet
waren und sich dabei nicht nur auf die französische Literatur und bildende Kunst orientierten,
sondern sich sowohl literarisch als auch künstlerisch in einem breiteren europäischen Kontext
bewegten.
Mit dieser meiner Dissertation hoffe ich der Zeitschrift und dem Verlag De Gemeenschap
einen Platz in der Literatur- und Kunstgeschichte gegeben zu haben, welcher der Position, die
sie im Zeitraum von 1925 bis 1941 auch tatsächlich eingenommen haben, näher kommt.
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