Een wijze van lev/zen. Een verhalend essay van een tijdgenoot van Poot, Feith en
Gagarin.
R.A. Cornets de Groot
Een wijze van lev/zen werd in 1969 als bibliofiele publicatie uitgegeven door de Mouette
Press in Oxford, Engeland. Het was de tweede titel in het fonds van deze door Cornets de
Groots vriend Wim Meeuws opgezette uitgeverij. Het indrukwekkende 'Colofoon' vermeldt
de volgende gegevens:
‘"Een wijze van lev/zen", door R.A. Cornets de Groot met een originele houtsnede
door Hanns H. Heidenheim en een illustratie in de tekst door Faber Heeresma
verscheen in een beperkte oplaag van 333 exemplaren, waarvan:
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exemplaren op Hollands Van Gelder & Zonen papier. De houtsnede speciaal
gedrukt op Japans Ouda papier door de kunstenaar zelf op diens handpers.
In half klafsleer met de zijden en schutbladen van Japans crème Natsume
papier. Gesigneerd door auteur en kunstenaar. Genummerd I - XII
exemplaren op Burgundia papier.
exemplaren op Burgundia papier, niet bestemd voor de handel, aangeduid
door de letters A - Z.

Het werd gezet door de firma L. Bourdeaux-Capelle in Dinant, gezet in New Times
Roman.
Het verscheen bij de Mouette Press in Oxford. Juli 1969.’
Niet alleen de uitgever, ook Cornets de Groot zelf had hoge verwachtingen van de
uitgave. Het verhalend essay, gesitueerd in de 18e eeuw en verteld door een 'uit de
gevestigde orde verdrevene', was provocerend genoeg met expliciete seks, een vertoog
over 'het gebruik van grove woorden', en bovendien een felle repliek op een tegen
Cornets de Groot gericht stuk van prof. dr. A.L. Sötemann ('A.S. Lötermann') in de
Nieuwe Taalgids. Het zou, zo spiegelde Cornets de Groot zijn uitgeversvriend voor,
allerwegen stof doen opwaaien, waarop druk na druk zou volgen, en mogelijk zelfs tot
Kamervragen aanleiding kunnen geven.
De werkelijkheid besliste anders, en de correspondentie tussen beiden die hier eveneens
wordt gegeven, laat zich min of meer lezen als Elsschots Kaas. Wat een hoogtepunt in
Cornets de Groots schrijverschap had moeten worden, blijkt achteraf de inleiding tot zijn
steeds geïsoleerder positie in de literaire wereld, die onder invloed van de destijds
nieuwe mode van de close reading geen gunstig klimaat bood voor de eenheid tussen
leven en lezen die hij voorstond.
De Mouette Press is later opgegaan in Thornton's Bookshop en wordt nog steeds door
Wim Meeuws gedreven. Ik dank hem hartelijk voor de door hem bewaarde
correspondentie, de drukproeven en ander materiaal. Het hier aangeboden facsimile is
gecreëerd op basis van nummer IV van de twaalf gebonden exemplaren. Doordat het
boekje in Engeland werd uitgegeven berust een exemplaar bij de Britisch Library; de
antiquarische waarde ervan is momenteel ongeveer 70 euro (juni 2006). Voor een
inhoudelijke introductie op de tekst en een weergave van de tekst in HTML-formaat zij
verwezen naar de Bloemlezing onder Lichamelijke taal.

Aantekeningen
R.A. Cornets de Groot
Een wijze van lev/zen
Hierin geef ik me over aan de levende beweging van het psychische. "Niets is te gering
voor zo onbeduidend een wezen als de mens."

Een wijze van lev/zen
Soort burleske - mogelijkheid om te ontsnappen aan vormdwang.
Hoofdfiguur is een uit de gevestigde orde verdrevene. Stijl van de auteur is door
protesthouding geconditioneerd. Uitdrukking van onbehagen in een stevig geregelde
wereld.
Zie ook: burleske.
Bezetenheid en dogma: het onbewuste maakt zich meester van het ik -> bezetenheid.
Daarom richt men zich naar bevestiging van 't bewustzijn: dogma.

Een wijze van lev/zen
Ik zoek een wijze van lezen - eerder dan een dogmatische wetenschapsbeoefening. De
beweeglijke levenswerkelijkheid van een lezer moet niet ondergeschikt worden gemaakt
aan een schema van consequentie logica.
Een lezer begeeft zich in de gegevens van het fantasticon zodanig dat die weg leidt tot
een levend inzicht in een boek, een structuur, een tijd, een mens, een wereld. De manier
van lezen moet niet los komen te staan van de manier van leven.

Een wijze van lev/zen
De personen hebben niet de functie verlangens te reflecteren, maar personifiëren die.
Ik doe eigenlijk precies hetzelfde als Eduard, die Julia uit het niets oproept, als Poots
goden die nimfen en saters doen oprijzen.

Diana
Lat.: deus = god; dies = dag.
Naam van de godin van het licht, de jacht ( -> Hand. 19).

Odilio, Otilie
Van ôd - (= erfgoed).
Ottilia, blind geboren, kreeg bij haar doop in 't klooster Baume les Dames het gezicht. RK
feestdag 13 december. Haar gewijde kerken liggen bijvoorbeeld op bergen. 1 Ottilie werd
in Duitsland populaire naam o.i.v. Goethe.
Ze treedt eerst op als man (operaheld), doet zich weltfremd voor. Later blijkt ze een
meisje (Otilie), door de wol geverfd, en - kennelijk voor de vader (vgl. Julia) aan de haal.
Welgesteld, geeft ze voor vrijheid liever alle rijkdom op.
In de twee maenen is zij de 2e maan, en tegenstelling van Annet, die om haar verlaten
wordt. Zij komt in De vijf tuinen terecht.

Marianne. Anima

In Een wijze van lv/zen de 1e vr. persoon die ter sprake komt -> moederbeeld.
Maria, als naam uit schroom vaak vermeden, en aangeduid als dolores (smarten).
Mercedes (verlossing der slaven); Asunción (opgenomen (in de hemel)); Concepción
(onbevlekte ontvangenis) Consuelo (troost). Uit Dolores -> Lolita.
Maria geassocieerd aan 'zee' (moederbeeld) -> Stella maris (kosmische metafoor).
Marianne = Maria + Anna; Maria = bitterheid. Anna = genade, begenadigde, liefelijke,
aanvallige. In een wijze van lev/zen is zij degeen die de ikfiguur met God (vaderbeeld)
verbindt. Urinaal en Raasbol definiëren God als de vereniging van vr. èn mnl. elementen.
Na Marianne en God: Constance en Carla.

Constance, Carla
Constance -> standvastig, volhardend.
Carla - Karel; karel = kerel -> vrij man, niet van adel. Carla = vrij meisje -> Das Naturel
der Frauen is so nah' mit Kunst verwandt.
Ze brengen de dag (of een hoogtepunt ervan) door in De geleerde man, naam van een
herberg, dat als uithangbord heeft: een man met een ladder (= leer) waardoorheen z'n
hoofd steekt, zodat: geleerde man = zotte man. De hoofdpersoon ziet in deze
kroegnaam illustratie van zijn anti-intellectualistisch standpunt.

De reis = individuatieproces

De 5 tuinen
Naam van historische pleisterplaats. In Een wijze van lev/zen is sprake van één tuin, stijl
Sulzer, na-Rousseauiaans. Hier wordt de tuin geduid als vrl. geslachtsorgaan, waarin een
bundel maanlicht valt. Analogie met Bikini is duidelijk.
Diana ontpopt zich hier als priapische godin. Met haar verenigt Otilie zich: ze wordt van
blind, ziende -> De 5 tuinen = Baumes-les-Dames (baume = balsem; troost).
Otilie -> tuin(en) -> bergen -> moeder Aarde.

Voor ikfiguur is 't geen zich afspeelt veruiterlijking van wat zich in hem voltrekt (mijn
wezen verstomt).

De twee Maenen
Annet = Anna. (Genade, begenadigde, liefelijke, aanvallige). De keukenmeid die de
hoofdfiguur de weg wijst; maagd. (e?). Ze wordt in de leer van Bikini ingewijd (Bikini =
atol (0) + rookzuil ( ): vereniging van vrl. en mnl. geslacht). Zij is dus tevens
moederbeeld, krijgt hier ook 't attribuut van Maria: de smart (als ze weent) - wordt ook
als moeder (moeder Aarde) geduid.
Maan: Diana/Artemis. Poot: de zuster van de zon. Maan = vrl. element. Vanwege haar
opvallend lange kittelaar (haantje op de toren) is ze al bijna een hermafrodiet: de twee
maenen!
1. Overeenkomst met Cornets de Groots toenmalige echtgenote, Willy van den
Berge, geboren op 13 december.

Brieven rond de uitgave
R.A. Cornets de Groot / Wim Meeuws
Wim Meeuws aan Cornets de Groot
7 juni 1968
Beste Ruud,
't Lijken eeuwen geleden dat ik van jou of jij van mij hoorde. Hoe'st? (...) Ik heb nu mijn
uitgeverij geregistreerd, het is THE MOUETTE PRESS geworden en ik gebruik al mijn vrije
tijd, en dat is niet erg veel, om dichterbij een fondslijst te komen. (...) Ik ga van Jos
Vandeloo zijn gedicht uitgeven in een bibliofiele uitgave met een originele houtsnede van
Frans Masereel. (...) Ik wilde jou vragen, indien je denkt dat het mogelijk is, een korte
inleiding of iets dergelijks te schrijven over Vandeloo (...). Het wordt de 2e uitgave van
de Mouette Press. Ik vind dat jij er nu maar eens hard over moet gaan denken iets voor
een oude vriend-uitgever-in-spe in elkaar te zetten. (...)

Cornets de Groot aan Wim Meeuws
[ongedateerd]
(...) Jos Vandeloos werk ken ik helemaal niet. Als je me de tekst van dat gedicht kunt
geven, kan ik er wel wat mee doen. 't Lijkt me een erg leuke bezigheid, als 't tenminste
een goed gedicht is, wat ik natuurlijk wel aanneem. (...)

CdG aan WM
Haag, 29 juni 1968
(...) Ik zal zien dat ik aan Vandeloos teksten kom, want ik wil voor ik ergens aan begin
zoveel mogelijk van hem gelezen hebben. Alvast dank voor de Muur, dat ik dus spoedig
verwacht. (...) Verder ben ik bezig met een tekst over enkele 18e eeuwse dichters, die
volgens mij heel mooi gaat worden. Ik schat 't op een blad of 25, 30, Gidsformaat, dus 2
kolommen per blad. Ik zwijg er verder over, maar zal je een afschrift sturen - ik stel me
voor dat je er mee ingenomen zal zijn, ook al om de strip die ik Loek [Muntz] zal vagen
te maken. (...)

CdG aan WM
Cadzand, 10 juli 1968
Beste Wim,
Op dit vakantieoord waar alle ideeën in de regen verzinken, las ik Jos Vandeloos de
Muur, waar ik niets in zie. Ik kan daar niets mee beginnen tot mijn spijt, maar dat moet

voor jou geen reden zijn van idee te veranderen - misschien zie ik 't verkeerd en oordeel
ik te hard. (...) Mijn essay is intussen af. 't Gaat over Rhynvis Feiths Julia (ook
onleesbaar, maar door ouderdom een studie toch waard) èn over H.C. Poot. Zo gauw 't
uitgetikt is, stuur ik 't je mèt mijn ideeën over 't uiterlijk, die in dit geval van belang zijn.
Eigenlijk ben ik contractueel verplicht 't Bert Bakker te geven, maar omdat het bij jou
een beperkte oplaag wordt, geloof ik dat 't best kan - dan mag hij de tweede druk doen
voor 't vulgus. (...)

CdG aan WM
Den Haag 2 aug 1968
(...) Wat nu mijn stukje betreft, het is af, en ik stuur het je hierbij. De titel is: Een wijze
van lev/zen (...) De foto die ik je toezend van een op mijn aanwijzingen zich strippend
meisje zag ik graag afgebeeld op het omslag of op de titelbladzij. Stellig zul je wel een
retoucheur weten te vinden die haar een dievenmaskertje voor de ogen plaatst: ze is nog
minderjarig, en ik heb natuurlijk geen zin in stront met haar ouders. (...) Zou het lukken
dit stuk af te hebben, voor Bakker er werk van maken gaat voor zijn voorjaarsuitgave?
Hem zal ik het stuk pas over een of anderhalve maand geven. Zwijg je erover tegen
hem? Ik geloof niet dat ik hem schade zal doen als jouw oplage klein is, en voor
bibliofielen bedoeld. Zou je een grote oplage maken, dan was het iets anders, en zou
mijn geweten tekenen van wroeging gaan vertonen. (...)

CdG aan WM
[ongedateerd]
Beste Wim,

Met 't maskertje voor is het niet mooi. Kan 't weer weg?
Ru

CdG aan WM
[ongedateerd]
Beste Wim, Even bericht ik je dat ik voorlopig nog niet van plan ben Bert Bakker een
nieuw boek aan te beiden, waarin Een wijze van lev/zen. Je hebt er dus alle tijd voor, en
benut die ook. De kwestie is dat ik dit stuk als tijdschriftbijdrage aan 't tijdschrift
Komma1 kwijt kan voor f 600,- en dat is teveel om te laten schieten. In December komt
dat nummer uit. Je boek moet dus daarna komen, anders krijg ik herrie. Maar natuurlijk
is dat voor je boek ook een geweldige gratis publiciteit. Misschien kun je er een annonce
in plaatsen? Komma wordt geredigeerd door Weverbergh (...).

WM aan CdG
23 september 1968
Beste Ruud, of beter..... lelijke druiloor!
Wat moet ik daar nu mee doen? Na al die haast mijn drukker in België, die al bijna klaar
is met de eerste proeven, vertellen de boel maar tot december op te bergen? En die
houtsnijdert maar vertellen dat ik die houtsnede pas in december nodig heb. (...)
Uiteraard vind ik het fijn voor je dat je f 600,- voor je artikel krijgt. Kun je best
gebruiken en je verdient het ook wel met al je activiteiten. Alles bij elkaar gaat het
drukken, illustreren en inbinden mij echter iets meer dan f 200,- kosten, ik kan dus niet
gaan wachten met mijn reclame e.d. (...) Een ander punt is dat ik waarschijnlijk een
aantal potentiële klantjes verlies, mensen die nu 'Komma' kopen en er niet meer in
geïnteresseerd zijn mijn product aan te schaffen. (...)

CdG aan WM
24 sept
Beste Wim, Ik zie nu wel dat ik je weer in allerlei moeilijkheden breng. [Met de hand
ingevoegd: Sorry]. Maar je moet goed in de gaten houden, dat er 80% kans is, dat
"Komma" druk besproken zal worden: uiteindelijk is het essay een provocerend stuk dat
om publiciteit schreeuwt. Was Komma geen Belgisch blad, er zouden vragen over het
daarin opgenomen stuk in de Kamer van komen. Je verliest dus geen potentiële kopers,
je komt exemplaren te kort. Ik zeg dit niet om je gerust te stellen, maar ik stel het me zo
voor (vraag Weverbergh ook naar de oplage van zijn tijdschrift, als het hoger is dan 300
dan laat ik me hangen). (...) Die reclame is geen punt. Bij de Bezige Bij èn bij Bert
Bakker wordt reclame gemaakt bij het leven voor boeken, die pas een jaar of een half
jaar later werkelijk in de winkel verkrijgbaar zijn - bovendien wordt die reclame voor
jouw boek ook gemaakt door de publiciteit die ik en toch niet ten onrechte verwacht. De
ellende is alleen dat jouw reclame dit niet voorzien heeft, omdat het niet te voorzien was.
Weggegooid geld is het zeker niet, en je kunt, àls je eerder klaar bent met het stuk
alvast een paar lui een recensie-exemplaar sturen, zodat ze met een kritiek kunnen
komen zodra Komma uit is, in welke kritiek dan ook melding wordt gemaakt van jouw
uitgaaf. (...) Het meest benauwd ben ik nu voor Bert Bakker die dit wel een rotstreek van
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Komma stond destijds onder redactie van Pierre H. Dubois, René Gysen, Willy Roggeman, J. Weverbergh en
Paul de Wispelaere.

me zal vinden. Maar die laat ik wachten tot ik weet dat jij bent leeggekocht. Is dat niet
een béétje balsem? (...)

CdG aan WM
17/1/69
(...) Ja, "Komma" is uit, en heeft een zekere censuur toegepast, zonder voorafgaand
overleg met mij. Ik zal er Weverbergh niet hard om vallen - hij is goed genoeg om 't niet
te doen. Overigens zijn 't daar krentewegers: ik kreeg één bewijsnummer, geen enkele
overdruk, niet eens de vraag of ik dat zou willen hebben. Ik heb door al dat soort dingen
't idee steeds verder geïsoleerd te raken: Bert Bakker gaf eindelijk z'n fiat aan 't plan m'n
boek bij de Bij uit te geven en die stuurde de hele zaak binnen een week terug.2 Ik denk
er nu over een heel ander boek samen te stellen, een soort van "werkboek", met
uitsluitend "principiële" stukjes erin, allemaal van dat pieterpeuterwerk - op zich amusant
genoeg. Waarschijnlijk hoû ik Een wijze van lev/zen er dan wel uit en als er behoefte is
aan een tweede druk (men kan niet weten) dan moet jij die maar verzorgen, evenals de
daaropvolgende (mocht dat waar zijn!) - dat zullen we dan nog wel es doorpraten t.z.t.
Je doet 't beste Weverbergh om zo'n nummer te verzoeken, (je advertentie staat er
goddomme niet in) en anders schrijf je Nijgh maar: kosten f 2,95, maar ik ben blut (sta
zelfs sinds een week voor de klas: je voelt wel: niet zonder reden!) (...)

CdG aan WM
10 mrt [1969]
(...) De ondertitel: als de mensen lezen dat 't over Feith gaat (en over Poot) schrikken ze
zich dood, en kopen ze 't niet! Ik zou ook echt niet weten wat die ondertitel zou moeten
zijn? Er is trouwens wèl vraag naar 't boek - ik ben al verschillende malen opgebeld
erover door allerlei boekhandelaars. De enige ondertitel die ik bedenken kan is: "Een
verhalend essay van een tijdgenoot van Poot, Feith en Gagarin". In Godsnaam niet
Vestdijk of Mulisch, dan krijgen we ruzie met die heren! (...) Ik geloof wel dat ik je zo
goed als me mogelijk is, geholpen heb. Volgende keer weer es. Succes met alles! (...)

CdG aan WM
[ongedateerd]
Beste Wim,
Hierdoor de proef retour.
Er staan nogal wat fouten in. Een geweldige enormiteit op blz 10 de laatste vijf regels. Ik
laat 't zo - 't is zo idioot dat het volkomen in orde is. (...) 't Ziet er overigens
indrukwekkend uit allemaal - ik ben erg benieuwd naar het resultaat.

CdG aan WM
2

Contraterrein, na weigering door achtereenvolgens De Bezige Bij en Bruna in 1971 verschenen bij Nijgh & Van
Ditmar.

[ongedateerd]
Beste Wim,
Even antwoorden op brief 1:
Beklemtonen met 1 accent: éen.
Dat je blz 10 verandert is OK.
Brief 2.
(...) Bert voelt er niets voor af te zien van zijn recht van optie - ik heb toen 't laatste
contract niet getekend. Ik wil in de eerste plaats gunstiger perspectieven, hoger
voorschot etc. 't Is wel een gelazer, dat trekken - eigenlijk niets voor mij. Bestond de
dreiging niet dat ik bij gebrek aan inkomsten naar een job moest omzien, dan had ik de
strijd allang opgegeven. (...)

CdG aan WM
[ongedateerd]
(...) Van pagina 12 en 25 moet je je ervan overtuigen dat het in de volgende drukproef
goed is gedaan. Dan kunnen we voor de rest maar op 't beste hopen, en geef jij dan
namens mij 't fiat.
Succes met alles, en dat het maar spoedig de wereld in kan.
N.B. Stuur de Nieuwe Taalgids in godsnaam geen gratis recensie-ex. Daar komt alleen
maar ellende van en dat is voor jou ook niet goed!3

Oplage van Een wijze van lev/zen
WM aan CdG
29 december 1969
Beste Ruud,
3

Wegens de polemiek in Een wijze van lev/zen tegen het in dat tijdschrift geplaatste artikel van A.L Sötemann.

Na een lang zwijgen eindelijk weer een levensteken van "je uitgever". (...) Helaas kan ik
niet zeggen dat ik met volle krachten aan de verkoop van de eerstelingen van de Mouette
Press heb kunnen wijden, de resultaten zijn dan ook mager, erg mager. Om hier iets aan
te doen had ik graag dat jij mij nog eens alle adressen van mogelijke figuren die voor
kranten e.d. ook literaire tijdschriften, schrijven, geeft. Zend mij voor elk van hen een
persoonlijk krabbeltje waarmee je om een recensie verzoekt. (...) De boekhandel in
Nederland is niet erg happig, ik zoek nu een agent, een vertegenwoordiger of zo.
Voorlopig ligt de Mouette Press stil (...).

CdG aan WM
17/2
Beste Wim,
De openbare reacties op Een wijze v Leven [sic] vallen bitter tegen. Niettemin wordt er
toch over geluld, en ik heb van verschillende kanten al positieve reacties erop gehad. 't
Stuk werd voor Podium aanleiding me om een soortgelijke bijdrage te vragen waar ik me
aanstonds aan zetten zal. (...)
In Hers [=Heere Heeresma4] brief die wel stijf staat van gebral misschien, staat geen
enkele leugen. Ik heb een paar joodse verhalen gelezen en vind ze in een woord
geweldig. Als ik jou was, zou ik er geen gras over laten groeien, doe 't. Iets dergelijks
bestaat nog niet in onze literatuur.
Bedankt voor de houtsnede die ik erg gek vind. Zie uit naar het gesigneerde. Iemand die
etst en hout snijdt, ken ik niet. Kan Loek [Muntz] niet adviseren?
Met beste wensen,
Ru

CdG aan WM
[ongedateerd]
Je brief valt in een lawine van drukte en griep - vandaar dit late antwoord.
Ja, een wijze van leven, - wat een ellende! Er heeft niemand van wie ik 't zond iets over
geschreven, wat ik erg verdrietig vind. De mensen die ik ken zijn gering in aantal, maar
Heeresma (met wie ik 't heel best vinden kan, de laatste tijd) is mogelijk onze steun in
deze zaak. Hij schrijft inderdaad een recensie, en zal 't boek bij persmensen aanbevelen.
Eén resultaatje boekte hij al in 't Alg. Handelsblad. Verder zou je hem misschien kunnen
suggereren Ernst van Altena in te schakelen (overigens dacht ik dat jij dat zou doen) en
Nico Scheepmaker.
Ook Paul de Wispelaere wil er mogelijk wel iets aan doen voor 'Het Vaderland' in Den
Haag. Zelf zet ik een kleine aankondiging in 'Kultuurleven' (België) voor welk blad ik een
literatuuroverzicht over 1969 maak - zonder mezelf te vergeten dus, daarbij! (...)
Tijdschriften die wel recensies opnemen zijn Ons Erfdeel, Kerkstraat 1, Raamsdonk-dorp
(N. Br.) Ik ken die mensen geen van alle, maar misschien zijn ze me niet kwaad gezind.
(...)

4

Heere Heeresma's broer Faber verzorgde de 'strip' op bladzijde 20 van de uitgave. Hij overleed bij een autoongeluk op Ibiza in 1969 op dertigjarige leeftijd. Heere was de zwager van Cornets de Groot.

CdG aan WM
Den Haag, 13 april 1970
Beste Wim,
Even iets moeilijks, t.w. 'Hoe sleep ik een aanvullend honorarium binnen?'
Ik stuur je de gegevens die we nodig hebben met deze brief toe. Als je ze gelezen hebt
zie je dat ik moet hebben:
een exemplaar van het met jou gesloten contract, waaruit blijkt dat mij een redelijk
honorarium is verleend. Dat contract bestaat w.i.w. niet, maar we zouden er een in
elkaar kunnen zetten: jij kent wsch. de normen wel voor iets dergelijks en wat mij
betreft hoef ik geen contract te hébben en ook geen honorarium, als ik beide - pro
forma, en ter gelegenheid van deze zaak - maar wèl 'hèb'...Men eist dat, en we doen er
dus verstandig aan die idiote voorwaarden te vervullen. Wat de tekening van Faber
Heeresma betreft: daarover hoef je geloof ik niets te zeggen: ik heb haar cadeau gehad.
(...)
Je moet het contract antidateren, bv. 'sept. '68'. (...) Als 't goed gaat, zitten er f 500,- in
voor mij, en die wil ik best hebben. Wacht je er svp niet te lang mee? De aanvraag moet
vóór 1 juni in zee! (...) Hier gaat alles zo goed en zo kwaad als 't kan (...) Met de
boekschrijverij gaat 't wèl beroerd tegenwoordig: van mij wil men (= Bert Bakker èn
Bruna) alleen iets uitgeven als de uitgave gesubsidieerd wordt: een ellende, want de
beslissing laat lang op zich wachten, en als 't afketst moet er een uitgever te vinden zijn,
die 't zonder subsidie doet (en die zijn er, naar 't zich steeds meer laat aanzien, niet!).
Enfin, we zullen maar niet bij voorbaat klagen, en in filosofische berusting de
moeilijkheden 't hoofd bieden. (...)

CdG aan WM
[ongedateerd]
(...) Aan 't eind van dit jaar moet ik 4 ex. van Een wijze hebben, om bij de overheid een
'honorarium' ervoor aan te vragen. Hoû die 4 dus in ieder geval voor me in reserve (dat
zal, als alles gaat zoals 't nu gaat, wel lukken - maar ik hoop op een andere
ontwikkeling!)

