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Cor Vaandrager:
Een leven lang trouw aan zichzelf
Cornelis Bastiaan Vaandrager werd geboren op 26-08-1935 in Rotterdam
Zuid aan de Pretorialaan en overleed op 18-03-1992 in het Dijkzigt
ziekenhuis in Rotterdam.
Jeugd en literaire loopbaan
Zijn vader was postbode en zijn moeder huisvrouw. Voor het grootste
gedeelte sleet hij zijn jeugd aan de Brielselaan omgeven door het
geluid van de Maassilo en de Meneba. Daarbij met het uitzicht op het
rangeerterrein van de locomotieven en het pompstation. Deze omgeving
zou een inspiratiebron voor zijn eerste boek zijn (Leve Joop Massaker
uit 1960). Zijn eerste schreden op het gebied van de journalistiek
had hij toen al gemaakt. In 1957 schrijft hij een reportage over het
Rotterdamse uitgaansleven, een schrijfstijl die het midden houdt tussen
vlotte telegramstijl en reportage. In De Reus van Rotterdam (1970) doet
Vaandrager dat nog eens dunnetjes over.
Niet zo gek voor iemand die een 10 voor Grieks op het eindexamen voor
zijn vertaling van Homerus haalde. Met zijn jeugdvriend Hans Sleutelaar
maakt hij deel uit van het Rotterdamse Tijdschrift “Proefschrift” en wordt
er driftig geëxperimenteerd met taal in de late jaren ’50.
Als dichter en programmamaker Hans Verhagen en beeldend kunstenaar
Armando elkaar als groep hebben gevonden neemt deze “Bende van
Vier” het Vlaamse Tijdschrift Gard Sivik over.
Eén voor één worden de Vlaamse collega’s eruit gewerkt. Met name Paul
Snoek en Gust Gils.
Vaandrager en Gard Sivik
Wat wilde Cor Vaandrager met Gard Sivik? Een nieuwe poëzie! Volgens
Hans Sleutelaar. Men zette zich af tegen de groep “De Vijftigers”
onder aanvoering van Lucebert, Remco Campert, Gerrit Kouwenaar,
Bert Schierbeek en Jan Elburg. Hoe langer hoe meer beschreven
“De Vijftigers” te ingewikkelde poëzie die in de ogen van Gard Sivik
onleesbaar was geworden met autobiografische stukjes die geen lezer
interesseert. Hoe verder? Duidelijke spreektaal en straattaal gebruiken.
Reclameteksten, slogans, staande uitdrukkingen, woordassociaties,
feiten en op zich zelf staande en al bestaande teksten die in boeken en
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Ieder gaat zijn eigen weg
Als halverwege in 1965 Gard Sivik overgaat in het tijdschrift “De Nieuwe
Stijl” van Armando valt de groep langszaam maar zeker uit elkaar.
Hans Verhagen gaat Tv-programma’s maken onder andere “Hoepla” (de
eerste blote vrouw verschijnt op televisie) en “Het Gat van Nederland”
voor de VPRO. Armando ontpopt zich als artistiek leider van een nieuwe
kunstbeweging “De Nul-groep” Hans Sleutelaar werkte als freelance
tekstschrijver en als medewerker van de Haagsche Post. Tevens werkt hij
dan als redacteur en secretaris van o.a. Jan Cremer. Veel later heeft hij
een eigen uitgeverij.
Amsterdam werkt in die late jaren zestig als een magneet op schrijvers/
dichters en beeldend kunstenaars. Alle leden strijken er neer, ook Cor
Vaandrager, die er niet kan aarden en zo snel mogelijk weer terug gaat
naar Rotterdam. Na het verschijnen van “De Reus van Rotterdam”
(1971) en “De Hef “(1975) gaat het langszaam bergafwaarts met Cor
Vaandrager. Drugsgebruik begint zijn leven te bepalen. Toch verwerft
hij nog enige roem door in 1981 de Anna Blaman Prijs van het Prins
Bernhard Fonds te ontvangen. Schrijver Simon Vinkenoog en Hans
Sleutelaar zijn bij de uitreiking aanwezig. In zijn nadagen publiceert
Cor Vaandrager nog de dichtbundels “Metalon” (1986) en “Sampleton”
(1990) maar hij wordt nog nauwelijks door de literaire kritiek opgemerkt.
Vaandrager blijft zijn werkwijze en schrijven het meeste trouw aan de
beginselen van Gard Sivik. Hoe langer hoe meer ontwikkelt hij een eigen
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tijdschriften stonden konden worden gebruikt.
Om zich te onderscheiden kleedden de leden van Gard Sivik zich strak
in het pak. Geen slobbertrui of spijkerbroek maar desnoods in zwart
leer met zonnebril en men liet zijn baard staan. Zakelijk moest het
zijn. En vooral het gewone moest als bijzonder worden omschreven
en het bijzondere als gewoon. Daarmee zette de “Nieuwe 60-ers” de
werkelijkheid op zijn kop. Cor Vaandrager en Hans Sleutelaar werken
ook samen als copywriters voor een reclamebureau en leren daar zo
zuinig mogelijk om te gaan met woorden en het maximale te halen aan
effect. Samen hadden ze een duobaan. Wanneer de één niet kon viel de
ander in. Uniek voor die tijd.
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woordenschat die de lezers op de proef stelt.
Maar Cor zag dat juist als een uitdaging. Hij vond dat hij juist de boel
had gerecycled.
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Slotwoord
Cor Vaandrager blijft echter boeien als schrijver/dichter. In deze bundel
treft u als eerbetoon allusies aan. Een allusie is een toespeling of
zinspeling naar een algemeen feit, een bekend persoon of gebeurtenis
waarnaar wordt verwezen. Er wordt gebruikt gemaakt van indirecte
verwijzingen naar een bestaande tekst, kunstwerk of muziekstuk. In dit
geval het werk van Cor Vaandrager. Bloemlezer van de Nederlandse
Poëzie Gerrit Komrij zei het ooit eens zeer treffend:
“In Nederland zijn er twee soorten literatuur. De Nederlandse en de
Rotterdamse. Ik vind de Rotterdamse de meest interessante! “ Zo is het
en niet anders!

Postuum
In 2005 verscheen de biografie “Vaan, het bewogen bestaan van
C.B.Vaandrager” van Menno Schenke. In 2008 volgde Made in
Rotterdam, een uitgave van de verzamelde gedichten bijeengebracht
door Martin Bril en Hans Sleutelaar. In 2012 verscheen de nooit eerder
gepubliceerde novelle “Sleutels”.
In 2012 waren er plannen voor de inrichting van een “Vaandragerhuis”
in Rotterdam Zuid aan de Pretorialaan. Het huis zou als museum
moeten dienen maar ook een onderkomen kunnen bieden aan writersin-residence die vanwege hun overtuiging zouden zijn vervolgd in het
buitenland.
Tot op heden is daar helemaal niets van terecht gekomen.
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Veel leesplezier namens de samenstellers:
Alexander van Elswijk en Robert Tau
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DE REUS VAN ROTTERDAM

Cor Vaan
drager van de prijs van Rotterdam
bracht een Nieuwe Stijl
krachtig
maar zoals krachtig gaat
het duurde kort
vrienden gingen heen
hij bleef alleen
in Bouwputstad
Vaan waaide
nooit met winden mee
hij koos straattaal
want
‘Poëzie komt niet uit de lucht vallen’
en de straat vond hem
de straat
en wat daar was
hij dwaalde van het sterrendom
naar een nevelig bestaan
‘A foggy day in Rotterdam’
ging over in een vuige nacht
‘Werkelijkheit is anders
Werkelijkheit is kouder’
wie hem zag
keek van hem weg
alleen was hij
slechts met zichzelf
hij schreef en brulde
niet voor anderen
‘Wat heb ik te betekene?
Ik ben nog mondug’
en verdween bulderend
in de flarden van zijn geest
‘Die zwervers gaan toch allemaal

Albert Prins
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met de herfstbladeren mee
over de boulevard
genadeloos’
zo ging ook hij
bang en broos
en heel erg boos

Albert Prins

DE KROKETTEN VAN COR

Pagina 8

de kroketten in het restaurant
zijn wat aan de kleine kant
evenals de schilderijtjes aan de wand
van dit Michelin drie sterren pand
fraai gelegen in het Haags kabouterland
maar echt
verder is alles keurig aan kant
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cursief = citaat Cor Vaandrager.
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VERKIEZINGEN 2017
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de politici in dit land
zijn wat aan de kleine kant
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Albert Prins (naar Cor Vaandrager)

Irene Verheij

DE HEF
Een aarden wal hier,		
Een aarden wal daar.
Hoe komen de mensen bij elkaar?
Bedenk toch 139 jaar terug,
Was er op die plek een draaibrug.
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Tot zo ‘n 40 jaar later,
Een van de Pijlers kreeg een optater.
Van het Duitse schip
de Kandelfels.
De brugwachter stond erbij en keek ernaar
????
Héél zijn draaibrug in de prak
door die Duitse stomme zak!
Dekselse kater!
De brugwachter werd hels!
Hij spoedde zich naar het Stadhuis
Vroeg om de Burgemeester
En riep geëmotioneerd:
“ Mijn brug is kapot, dit is een ramp”!
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De Burgervader kalmeerde de goede man.
Hij stuurde hem huiswaarts heen.
En riep zijn Raad bijeen.
De Raad besprak de zaak en nam een besluit
Er komt een Nieuwe Brug, Punt Uit!
Het Stadsbestuur en B & W die zaten er niet mee.
Ze trokken architecten aan.
Bekeken diverse ontwerpen.
Zijn met Pieter Joosting in zee gegaan!
De Bouwer van de Hefbrug
Een man met een gedurfd ontwerp en lef!
De eerste Brug van haar soort in Héél Europa!
Leve Rotterdam, Leve De Hef!

Cor Vaan
Rotterdams Stadsdichter avant la lettre

Irene Verheij

DE HEF VAN COR VAAN
de tijger in de dichter

Gefascineerd was hij.
Door de Schoonheid
& het Technische vernuft
Van deze Majestueuze Brug

De Hef
Die Rotterdamse Pracht!
Heeft hem totaal in vervoering gebracht:
‘Wentelende Wieken
Sidderende Kabels‘
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Die Parijs en de hele wereld dichterbij bracht.
Aanschouwde hij vol bewondering

‘Aangenaam, Maaskoningin/ Ik ben benieuwd
Naar diepe, schuine verhalen,
Luister naar golven
Waaruit ik mijn inspiratie put’

Het is nu jaren later
Heffie is weer opgekalefaterd
Beste Cor, was je maar hier!
Want dan hadden we veel plezier
Gingen we haar samen beklimmen
en haar Glorie bezingen!
En wie weet ? In de diepte inspringen!
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¨U hoeft de brug niet op te eten , u lijkt wel een tijger die op de loer leg.¨
zei de brugwachter.

Alexander van Elswijk
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De pannenkoeken op de boot
zijn voor het bord te groot
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Ik heb als dichter geen tijd
voor koffie

Alexander van Elswijk
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Brielselaan revisited

Ik kijk op de klok om mijn bloed na te kijken.
Mijn lichaam kent geen tijd.
Mijn geest heeft moeite mijzelf bij te houden.
Bij Café de Klok tank ik weer bij aan de Brielselaan.
Uitzicht op het benzinestation. Loop naar de pomp!
In gedachten zie ik Joop Massaker en Frans Verstruik bij de
Gaesbeekstraat de hoek om zeilen.
Bij het doktershuis staan ze stil.
Dokter Dekhuizen staat voor het raam en knikt goedkeurend naar het
verleden.
Heden en verleden vallen samen als één wissel.
Daar komt de trein tussen Maassilo en Meneba.
De Elevatorexpress!

Robert Tau

Echte Dichters

Echte dichters zijn niet dronken.
Zij zijn vol van poëzie.
Zij zuigen de wereld op.
Echte dichters zijn niet dronken.
Als de glazen van de muze leeg zijn.
Zijn zij juist vol van het leven.
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Echte dichters zijn niet dronken.
Behalve als zij moeten voordragen
want poëzie maakt dorstig!
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Echte dichters zijn niet dronken.
Maar vol van woorden die zij najagen
op rijm of op associatie.
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1 Cor Vaandrager
2 Cor Vaandrager en zijn moeder
3 Foto van Cor Vaandrager in 1960 gemaakt

door Eddy Posthuma de Boer
4 Foto gemaakt door Peter Martens
5 De Hef, foto van Hansje de Reuver
6 Cor Vaandrager en Woody van Amen op

zijn huwelijksdag gefotografeerd door Peter
Martens
7 Cor Vaandrager in 1986
8 Sexman is coming. Stickercollages in

Rotterdam
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Een vriend van me, Frans Verstruik

Frans Verstruik is twee jaar ouder dan ik. Hij is pas in de derde klas
op onze school gekomen. Heeft lang in het buitenland gewoond; zijn
moeder komt uit Hongarije. Hij heeft verschillende scholen bezocht.
Hij zit rechts van me in de rij naast me. We zijn heel toevallig vrienden
geworden: als we naar huis gaan, moeten we telkens dezelfde kant op.
Hij woont in de boekwinkel bij ons in de buurt, die een tijd leeg heeft
gestaan.
Op een middag riep mijn moeder me bij het raam van de voorkamer.
“Die is gek, of hij wordt het!”
Ze wees naar de overkant. Daar liep een jongen tussen de rails van de
goederentreinen, vooruit, achteruit, springend van biels op biels, de
armen gelijkmatig voor- en achteruitschuivend. Voorbijgangers bleven
stilstaan en lachten en liepen weer door. Achteruit, sprong opzij, wissel
omgooien, sprong tussen de rails en verder, tsjoeketjoek. Weg in de
richting van de benzinepomp en de havenklok, achteruit, hoofd schuin
opzij, oppassen voor tegenliggers en struikelblokken…
“Zie je dat Casper? Die is vast niet goed bij zijn hoofd.”
“Hij zit bij me in de klas. Een vriend van me. Dat is nu Frans Verstruik.”
Frans is vegetariër. Zijn moeder kookt elke dag apart eten voor hem.
Of ze hem nu op zijn donder slaan, of geld beloven voor zijn spaarpot,
of een nieuwe spoortrein met alles erbij, tunnels en seinpalen, hij eet
geen vlees. Hij hongert liever. Ze hebben hem anderhalve dag niet
te eten gegeven. Hij won, zijn moeder kon het niet langer aanzien.
Hij hoeft nooit uit logeren of me een vakantiekamp mee. Hij eet
alleen fruit,groenten,aardappels, plantaardig voedsel dus. Zelfs geen
boter,kaas,melk en eieren, al wordt dat toch allemaal afgenomen van
de dieren, zonder dat ze er pijn voor worden gedaan. Planteboter,
plantevet, metalen knopen, rieten schoenen. Onder het eten gaat hij met
zijn rug naar zijn ouders en zijn zusje toe zitten, in de hoek van de kamer
aan een apart tafeltje. Ik ben gek op vissen en de eerste keer dat ik hem
zag, vertelde ik hem dat al.
Dat was natuurlijk helemaal fout. Als ik nu zin heb om te gaan vissen,
zeg ik dat ik op visite moet bij een oom of tante en dan ga ik zover
mogelijk weg,naar de Kralingse plassen of de vaarten achter de
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Coolsingel. Het is veel te link om aan de haven te gaan staan, bij de
Klok, waar iedereen uit de buurt gaat vissen; wel jammer, want het stikt
er van de vis door de uitlaatpijp van de melkfabriek. Als ik het toch doe,
dan zal je net zien dat hij voorbij komt rijden; hij is nu al zover dat dat
hij mee mag rijden in de echte locomotieven in de machinekamer; hij
is goeie maatjes met de bestuurders. En ook al rijdt hij niet mee, na
schooltijd is hij vaak te vinden bij de hekken van de machinefabriek, vlak
naast de Klok, waar de wagons in- en uitgeladen worden en waar hij de
locomotieven het gemakkelijkst kan bestuderen.
We vergaderen achter in de winkel,tussen de uitleenboeken. Of in de
kelder ; daar is het donker en gezellig en geheimzinnig.
Vol hoekjes en gaatjes waar je je in kunt verbergen door de stapels
papier en boeken die gerepareerd moeten worden.
We zitten er haast elke vrije middag. We stippelen onze tochten uit voor
de zondagmorgen, of bezoeken aan de rangeerterreinen bij het Stadion,
waar Frans kind aan huis is, of de natuurhistorische musea. We zijn
alle twee verwoede verzamelaars. Ook zijn we vaak bezig met proeven
nemen. Op het terrein van de machinefabriek heeft Frans op een hoop
oud roest een Duitse gasmaskerbus gevonden. Die gebruiken we als
botaniseertrommel. Elke zondagmiddag brengen we hem vol nieuwe
aanwinsten terug naar huis. In paarse schriften, die we uit de klassekast
gejat hebben, verzamelen we de gedroogde bladeren en bloemen.
Ze zijn eigenlijk pas echt mooi, als een paar jaar tussen een dik boek
gelegen hebben.
Lang voor ik Frans leerde kennen, had ik al eens – zo maar voor de
aardigheid – een groot boomblad, ik weet niet eens van welke boom,
tussen de bladzijden van “Alleen op de wereld” gelegd. Net toen we met
onze verzameling begonnen waren, vond ik het terug, doordat ik het
boek weer eens wilde gaan lezen. Alleen de nerven waren nog over, zo
dun, dat je je adem in moest houden als je ernaar kijkt. Frans is er nog
steeds jaloers op. Voorin het boek vond ik bovendien nog een heel oude
pauweveer. Die heb ik van mijn grootmoeder gekregen, die hem, toen
ze jong was, weer gekregen heeft van een man die verliefd op haar was
(zegt ze). Hij is zachtgroen en voelt een beetje stug aan; een
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groot blauw oog in het midden. Je kunt hem als waaier gebruiken en
je kunt er lekker mee in je neus kietelen. ’t Is natuurlijk niets voor mijn
bladerenverzameling, maar mooi is-ie! Weet je wat we nog meer met
boombladeren doen? Kastanjebladeren, waar je meestal mee begint
omdat er zoveel van zijn? We drogen ze op een hoop in de zon. Als
ze droog zijn, wrijven we ze fijn tussen onze handen, gooien de grote
hoofdnerf weg en wat erover blijft, nou daar draaien we sigaretten van.
Frans jat vloeipapier van zijn vader en we roken zondagsmorgens aan
de slootkant of in de week als we naar het park gaan.
Ik heb nogmeer dingen die Frans maar wát graag in zijn eigen
verzameling zou hebben. Ik heb een paar ooms die varen; of heb ik
dat al verteld? Nou, die brengen soms vrienden mee uit Suriname. Ze
komen allemaal bij mij grootmoeder, die op Katendrecht woont, thuis,
als hun schip binnen is. Voor mijn moeder getrouwd was, kwamen ze
al over de vloer en ze brachten de mooiste en de gekste dingen mee
– allemaal voor mij moeder, de jongste dochter. Ze waren natuurlijk
allemaal verliefd op mijn moeder. Maar ze moest niks van hen hebben,
heeft ze wel eens verteld. Ik ben blij dat ze in ieder geval hun cadeaus
aangenomen heeft. Nou heb ik ze tenminste!
De eerste keer dat Frans bij ons op visite kwam, kon ik hem al de ogen
uitsteken met een bos pijlen en bogen en speren van Surinaamse
bosnegers. Ik vroeg mij moeder of ik er een aan Frans mocht geven en
dat vond ze goed. Hij was gewoon gek van blijdschap. Hij danste en
sprong in het rond met de speer, hij leek zelf wel een bosneger. Ik wilde
hem nieuwe blâren laten zien, die ik gevonden had, maar hij keek er niet
eens naar. Toen heb ik de speer maar in kranten verpakt en hem de deur
uit gezet; hij blij.
Je kon het huis van Frans ook aan de achterkant binnengaan, langs het
huis van de dokter.
Over de schutting de tuin door, dan was je gelijk in de kelder. Hij wist
nog niet dat ik al terug was van vakantie. Ik had hem wel een voorbij
zien komen voor het raam, maar als ik hem zag, deed ik gauw een paar
passen naar achteren.
Had ik nu maar schelpen meegenomen van het eiland - ik had heel
zeldzame gezien, en ook zeesterren en duinplanten. Natuurlijk had hij
flink de pest in : ik had geen enkele brief gestuurd; en ik had hem nog zó
beloofd dat ik uitvoerig zou schrijven over bloemen en planten daar en
of er soms nog hele oude locomotieven of zo waren.
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Maar ja, ik had in ieder geval een paar Duitse insignes voor
hem meegenomen uit mijn eigen verzameling – onderste la,
“Oorlogsherinneringen”; als hij daar niet blij mee was, dan wist ik het
ook niet meer!
Hij zat op zijn hurken in de tuin, met zijn rug naar me toe, in de
schaduw. Alleen zijn hand – met een zwaar vergrootglas – werd
door de zon beschenen. Hij probeerde brand te krijgen in een hoop
papiersnippers. Ik bleef minutenlang staan kijken door een spleet in de
schutting. Het papier vatte vlam, hij bromde tevreden, stampte het vuur
uit met zijn hak en trok zich helemaal terug in de schaduw. In de hoek
stonden twee grote inmaakpotten, groen en bruin van binnen. Rupsen?
Nee dat kon niet; het was zomer, er was geen rups meer te vinden op de
bomen in de laan. Dan moest hij vlinders gevangen hebben. Die Frans,
weer wat nieuws!
“Hee Prikkebeen!”
Ik schopte tegen het vermolmde hout van de onderste plank. Hij draaide
zich onmiddellijk om. Ik stak twee vingers door de spleet en maakte er
fladderende bewegingen mee.
“Ksst! Weg daar bij die schutting!”
Ik wierp me tegen de schutting op; dat ging vrij makkelijk met de
gummizolen van mijn basketballschoenen. Alleen schaafde ik mijn
knieën. Ik hing aan mijn oksels. Frans liet het brandglas vallen en bleef
me maar aan staan kijken
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Literaire Oogst Tarwewijk is een vast variabel
gezelschap van schrijvers en dichters die zichzelf
ten doel hebben gesteld om de literaire kwaliteiten
van de Tarwewijk en Rotterdam Zuid onder de
aandacht te brengen aan haar bewoners en zij die
aan de andere kant wonen.
Maandelijks wordt aan de hand van een locatie
gebonden opdracht elkaars schrijven onderling
getoetst en bekritiseerd om een ieder op
uitdagende wijze tot grote literaire hoogte te doen
laten stijgen.
Dit alles onder de bezielende leiding van Robert
Tau en zijn kompaan Alexander van Elswijk. De
geschiedenis van een plek of gebeurtenis op Zuid
wordt door Robert Tau aan het gezelschap uit de
doeken gedaan waarna de literaire raderen op volle
toeren gaan draaien.
Het geheel wordt gadegeslagen door Marco Douma
die hier en daar enige bijstand en sturing verleent
en samen met Rutger Zuydervelt de maandelijkse
publicatie verzorgt.

