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dam: Atlas Contact, 2016)

Samen met de uitgeverijen Feltrinelli,
Maspero en \Tagenbach vormde Van Gen-
nep het kwartet dat in de jaren zestig en

zeventig een radicaal deel van de protest-

bewegingen in Europa van de literatuur
voorzag die deze voor haar theorievorming
en ervaringsuitwisseling nodig had. Naast

een rwintigtal andere op politieke theorie

gerichte uitgeverijen waren het vooral deze

vier, die ervoor zorgden dat de geschriften

van Che Guevara, Stokely Carmichael en

andere revolutionaire denkers uit die tijd
in dit deel van de wereld gepubliceerd wer-

den.

Geke van der \(als nu verschenen biografie

van Rob van Gennep komt als geroepen,

omdat Van Gennep uit deze groep de enige

is van wie, meer dan twintig jaar na zijn
dood en vijftig jaar na het begin van zijn
uitgeversactiviteiten, nog geen relaas van

zijn loopbaan bestond. Het levensverhaal

van zljn zakenpartner Johan Polak is ook
pas vier jaar geleden uitgekomen.l Tot dus-

ver moesten we genoegen nemen met een

aantal artikelen in vakbladen.2

Na de oprichting van uitgeverij Polak &

Van Gennep in september 1962, groei-

den de activiteiten en politieke oriöntatie

van de beide partners al snel uit elkaar.

De eerste vier jaar draaide het vooral om
Nederlandse auteurs, met teksten van bij-
voorbeeld J.C. Bloem, Herman Gorter en

Marga Minco, en parels uit de wereldlitera-

tuur die zouden uitgroeien tot een bekende

serie Griekse en Romeinse klassieken. De

belangrijkste verdienste was de publicatie
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van het literaire tijdschrift Merlyn, waarin
essayisten en experimentele dichters zoals

H.C. ten Berge, Jacques Hamelink, Gerrit
Kouwenaar, Lucebert en Jan'Wolkers een

platform vonden.

Maar vanaf 1966 ging Rob van Gennep zijn
eigen weg. Hij werkte mee aan het manifest
Tien ouer roodvan Nieuw Links in de PvdA
en begon een fonds op te bouwen dat voor-
al op actuele politieke vraagstukken gericht
was. Met de oprichting van Uitgeverij en

Boekhandel Van Gennep eind 1968 werd

de afscheiding formeel bezegeld.

Ieder op hun manier hebben Johan Po-

lak en Rob van Gennep in no time naam
gemaakt en hun stempel gedrukt op het
Nederlandse boekenwereldje. De door hen

in september 1966 opgerichte Athenaeum
Boekwinkel aan het Spui in Amsterdam is

daar niet meer weg te denken. Van Gen-
neps eigen boekwinkel en uitgeverij, die
hij in april 1969 niet ver van het Spui in
de Nes vestigde, werkten tot medio jaren

tachtig als een magneet op het progressieve

deel van Nederland.

Van Rob van Gennep kan worden gezegd

dat hij niet alleen heeft gereageerd op de

tijdsgeest van de jaren zestig en zevenrig,

maar deze mede bepaald heeft. Zelf een po-
litieke factor, had hij in de interactie met
collegat in binnen- en buitenland lange

tijd ook invloed op het uitgeefbeleid van

andere uitgeveri.jen. Hij was het die in
maart 1966 de ruimte beschikbaar stelde

voor een fototentoonstelling over politie-
geweld die destijds veel stof deed opwaai-

en. In zijn keuzes, beslissingen en publieke
optredens liet hij evenveel strijdlust blijken
als zijn vriend Pieter Bakker Schut, de ad-

vocaat die hij door zijn vrouw, de cineaste

Hedda van Gennep, had leren kennen. Hij
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steunde verschillende solidariteitscomitds,
schreef jarenlang regelmatig voor Het Wije
Volh en De Groene Amsterdammer, en wilde
als uitgever 'het echte linkse publiek berei-

ken, niet de modieuze lezers.'3

Na een uiwoerige beschrijving van de

beginjaren, toont Geke van der \Val aan

dat er in Nederland weliswaar door meer

uitgeverijen aan de vraag naar linlae lite-
ratuur werd voldaan, zoals de Bezige Bij,
SUN, SUA en zelß Bruna, maar dat Uit-
geverij Van Gennep toch een spil in die

groep vormde. Zowel de uitgeverij zelf als

de daaraan gelieerde boekwinkels trokken
de thema's die de toenmalige discussies be-

heersten, naar zich rce. Ze dekten daarmee

een groot deel van de informatiebehoefte

die er binnen de buitenparlementaire, anti-
autoritaire en anti-imperialistische linkse
beweging heerste. Ook nadat een conflict
in de boekwinkel tot de oprichting van de

feministische uitgeverij SARA had geleid,

bleef Van Gennep feministische en anri-
seksistische titels publiceren. Later, toen de

belangstelling voor politieke theorie begon

te tanen, besteedde de uitgeverij nog ruim-
schoots aandacht aan actuele maatschappe-

lijke ontwikkelingen.

Van de ruim 1.000 titels, die in 30 jaar

tijd onder de leiding van Rob van Gen-
nep zijn uitgegeven, kunnen grofweg 700
als politieke non-fictie worden beschouwd
(politieke, economische, sociale en histo-
rische analyses), meer dan 50 als foto- en

kunstboeken en een kleine 250 als romans

en verhalen- en gedichtenbundels.

De non-fiction omvatre vrijwel alle als

'maatschappelijk relevant' geachte thema's:

antikoloniale bevrijdingsstrijd, geschiede-

nis van de arbeidersbeweging, antifascis-

tisch verzet, analyses van het kapitalisme,



racisme, seksisme, Provo, anti-psychiatrie,
feminisme, anti-imperialistische süijd,
berichten uit de Derde'Wereld, de Sovjet-

Unie en Zuid-Europa, ontwikkelingshulp
enzovoort, met teksten van Amilcar Cabral,

Nelson Mandela, David Cooper, Herbert
Marcuse, Ernest Mandel, Charles Bettel-
heim, Michel Foucault, Günter'Walraff en

Lolle Nauta, om maar enkelen te noemen.

De kunstboeken waren afgezien van enkele

werken van Lucebert, Johan van der Keu-
ken en Ed van der Elsken vooral op archi-
tectuur,'arbeidersfotografie' en historische

fotoboeken gericht, naasr een groot aantal

cartoonbundels van de hand van Peter van

Straaten, Villem Holtrop, Claire Brdte-

cher, George Grosz en John Heartfield. De
romans en verhalenbundels sloten in het
begin min of meer bij de teksten van de

Vijftigers en de politieke boeken aan, maar

zonder een echt herkenbare rode draad.
Anja Meulenbelts De schaamte uoorbij ver-
scheen in 1976, nadat zrj het jaar daarvoor
al een boek over feminisme en socialisme

bij Van Gennep had gepubliceerd. In de

laatste jaren ging het vooral om vertaalde

literatuur: Elias Canetti, Breyten Brelten-
bach, Christa Wolf, György Konräd, Mar-
guerite Duras.

Helaas ontbreekt in Van der Vals biogra-
fie een uitgebreidere analyse van dit fonds,

waardoor de kritische beschouwing van de

uitgeefactiviteiten en hun politieke con-
text tekortschiet. Haar verhaal is bewust

geen academisch werk. Ze wllde voor een

groter publiek leesbaar blijven, en zo is
zy met name bij de weergave van de jaren

zesrig en zeventig in modieuze clichds blij-
ven steken, met meer dan ddn verwisseld

en verdraaid feit. De vele afFaires die Rob

van Gennep in het milieu van de interna-

tionale boekenbeurzen had, lijken in deze

biografie belangrijker dan zijn hier en daar

slechts aangeduidde internationale beteke-

nis als een van de toonaangevende linkse
uitgevers.'Ze blijft binnen de consensus,'

was dan ook het opgeluchte commentaar

van NRC Handelsbkd.'

Vel geeft deze biografie een goed beeld

van de persoon Rob van Gennep, in zyn

ontwikkeling, beslissingen en vriendschap-
pen, en met al zijn tegenstellingen als links
intellectueel, boekenvreter, rokkenjager,

ondernemer, li te rary s c o ut, kunstliefhebber,

echtgenoot, vader en zoiets als een icoon

van een opstandig tijdperk.
Honi soit qui mal y pense.
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