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BiograafHans Renders over jan Campert

'11< moest eerst-weten

wie diejoodsejongen was
die Campert de grens
over wilde helpen'
HINKE HAMER

Waarom een biografie over Campert?
'~ Voor mijn biografie van

dichterJan Hanlo
beschikte ik over 17 kubieke meter materiaal.
Over Campert lagen in het Letterkundig Museum precies twee A4'tjes. Intrigerend vond ik
het, een man die in het collectief geheugen is
opgeslagen, maar over wie we niks weten. In
aanloop naar het 6o-jarig bestaan van De Bezige
Bij vroeg de uitgever ofik Camperts biografie
wilde schrijven. Ik zei onmiddellijk ja. Ik legde
mezelf een voorwaarde op: Ik moest uitvinden
wie de jongeman was, die Campert en zijn kompaan Martien Nijkamp in 1942 vergeefs over de
Belgische grens probeerden te smokk.elen.
Velen v66r mij hadden gepoogd deze onbekende Jood een naam en gezicht te geven, voor mij
als biograafwerd het vinden van zijn identiteit
haast een heilige graal. Ik ontdekte dat de drie
na hun arrestatie naar de koepelgevangenis in
Breda waren overgebracht. Na jaren van oeverloos zeuren mocht ik daar het intekenboek inzien en vond ik zijn naam: Frans van Raalte. Nu
ik dit wist, kon ik eindelijk rustig voor mijn biografie gaan zitten."

Wat was voor u het moeilijkste bij het schrijven?
"Vlak. voor Frans van Raalte in de gevangenis
zelfmoord pleegde, schreefhij een afscheidsbrief aan zijn zes vrienden en zijn zus. Aile zeven leefden nog. Ik bracht hen bij elkaar in Den
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Baag en las hun, zestig jaar later, alsnog de
afscheidsbrief voor.
Ook heb ik de nacht gereconstrueerd waarin
Campert en Nijkamp Van Raalte over de grens
hielpen. Ik stak de grens over van Baarle-Nassau
naar Baarle-Hertog, in zo'n zelfde auto, op precies hetzelfde tijdstip.
Ik was bang in de valkuil te trappen dat ik vooral mijn eigen inspanningen in het boek zou
gaan beschrijven: 'Kijkt u mij, Hans Renders,
eens tot het gaatje gaan om een geslaagde biografie te schrijven!' Het vroeg zelfbeheersing,
maar ik geloof dat het me gelukt is. En gelukkig
kan ik mijn ervaringen alsnog delen in interviews als dit."

Leift een biograafniet een beetje andermans
Ieven?
"Wie in de huid van een ander kruipt, ontwikkelt mededogen. Met het invullen van Camperts leven kreeg ik steeds meer begrip voor
hem. Misschien had ik even moeten slikken als
ik had ontdekt dat hij een verschrikkelijke Jodenverrader was geweest, of een hardboiled
nazi, maar dan nog had ik mededogen kunnen
ontwikkelen. Je hoeft geen begrip te hebben ,
voor andermans daden, maar het kin niet anders dan dat je iemand beter begrijpt naarmate
je meer van hem te weten komt. Als het moet,
kan ik een biografie schrijven over Hitler."

Heeft u tegenwerking ervaren bij het schrijven?
"Er waren allerlei mensen die in Campert een
slecht mens zagen en er waren er ook die mijn
gerommel in zijn leven nergens voor nodig vonden: Campert was immers een verzetsheld!
Oh zeker, ik heb tijdens mijn onderzoek menig
anoniem schrijven ontvangen. Toen het boek af
was vond ik het geruststellend dat er evenveel
lezers waren die meenden dat ik Campert van
zijn voetstuk had getrokken als critici die vonden dat ik hem had opgehemeld."

Wat heeft deze biografie u opgeleverd?
"Het schrijven heeft mij in emotionele zin veel
gebracht. In mijn zoektocht naar de persoon
achter de schrijver Jan Cam pert heb ik mij
voortdurend afgevraagd: wat zou ik zelfhebben
gedaan? In intellectuele zin denk ik dat ik inzicht heb verschaft- niet aileen aan de lezer,
maar oak aan mijzelf- in het culturele landschap van de jaren dertig, en een bijdrage heb
geleverd aan de discussie over hoe wij kijken
naar menselijk gedrag in de oorlog. Ik illustreer
dat het vaal<: grijs genoemde middengebied
spannender is dan mensen vermoeden die denken in de zwart-wittermen verzetshelden versus coll~borateurs. Rijkdom heeft Jan Campert
me niet opgeleverd. Ik verzeker je: als je iets
wilt verdienen kun je beter aardbeien pluld<:en
dan biografieen schrijven."
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Boven:
Jan Campert
treedt toe tot
de schrijversbent van De
Bezige Bij

Links:
Portret Jan
Campert; met
Martien Nijkamp smokkelde Cam pert Joden
de grens
over; karika tuur door
Eduard Veter

Rechts:
De Campertjes : achter de
ouders, voor
Herman, Annemarie, Apo
en Jan; Bram
Schenk zit
achterop bij
Campert, zijn
mede-com mensaal te
Middelburg

Hij was een verzetsman, de
vader van Remco en de schrijver
van het gedicht 'De Achttien
Dooden'. Jan Campert. werd
geboren in Spijkenisse als zoon
van een huisarts. Hij werkte als
journalist en schreef enkele
boeken.
In de oorlog hielp hij zo'n twintig
Joden te ontsnappen over de
Belgische grens. Op 21 juli 1942
ging het mis, bij de paging Frans
van Raalte (21) over de grens te
helpen. De Joodse jongeman
maakte nog dezelfde dag een
eind aan zijn Ieven.
Via Breda en Kamp Amersfoort
kwam Jan Campert in Buchenwald terecht. Hij stierf begin
1943 in concentratiekamp
Neuengamme.

Wie weet slaag ik in de dood.
Biografie van Jan Cam pert
(1902-1943).
De Bezige Bij; 464 biz. € 27,50

Historicus Hans Renders (1957)
promoveerde op zijn biografie
van Jan Hanlo. Hij is directeur
van het Biografie lnstituut van
Rijksuniversiteit Groningen.
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