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Op 24 februari 1938 zond de jonge Ben Cami (1920-2004) de criticus en dichter
Raymond Herreman een aantal gedichten op ter bespreking in zijn rubriek ‘De
boekuil’ in het socialistische dagblad Vooruit.1 Onder het kopje ‘Met de lezers’
schonk Herreman af en toe aandacht aan wat jongelui hem stuurden. Dat gebeurde
ook met Cami’s gedichten op 15 maart, onder vermelding van het pseudoniem dat
Cami gekozen had: Johan Benth. Een kleine maand later zond Cami nog eens gedichten op, maar Herreman besprak ze niet in zijn rubriekje. Herreman gaf in zijn
reactie op de eerste inzending een typering van de dichter die al van toepassing mag
heten op de poëzie van de latere Cami. Hij sprak van een ‘levensphilosophie die een
oplossing moet geven aan de redeloos gevoelde wereld’ (Vooruit, 15 maart 1938) en
citeerde de volgende strofe:
Zwijg stil! We moeten vechten en trekken:
Zie hoe voor ons de zee ligt, deinend wijd,
We moeten in ons de kracht voelen trillen.
En den dood vergeten, in de oneindigheid!
Over Ben Cami’s eerste stappen in de wereld van de poëzie was tot nu toe niet zoveel bekend. Dit dossier van Revolver, samengesteld door Jean Robaey en Hans Vandevoorde, presenteert een paar van de vroegst verschenen gedichten: ten eerste een
volledig gedicht dat Herreman in zijn artikel citeerde en dat de titel ‘Het menschdom
marcheert’ draagt,2 en ten tweede het gedicht ‘Nacht zijgt…’, dat op 1 juli 1939 in
het tijdschrift Nederland werd gepubliceerd en door het blad Nieuw Vlaanderen op 22
juli 1939 werd overgenomen.3 In het bekende interview met Willem M. Roggeman
zegt Cami dat Herreman hem ‘al eens geciteerd’ heeft in zijn ‘Boekuil’ in Vooruit.4 De
publicatie van ‘Nacht zijgt…’ in Nederland werd vermeld in een paar licentieverhandelingen.5 De bio-bibliografie van de bloemlezing Aalst zingt, verschenen in februari
1940, spreekt van publicaties in Nederland en Nieuw Vlaanderen, maar in feite gaat
het om een en hetzelfde gedicht dat door het katholieke Nieuw Vlaanderen uit Nederland werd overgenomen. Jos Joosten vermelde de publicatie in zijn proefschrift en in
zijn bijdrage tot het Boelvaar Poef-nummer dat in 2005 aan Cami was gewijd.6 In een
voetnoot noteerde hij: ‘Ik heb de bewuste bijdragen van Cami niet onder ogen gehad.
Cami zei me dat ze door bemiddeling van zijn leraar Jef van de Wiele opgenomen waren, en dat hijzelf in die tijd volstrekt geen benul had van de politieke kleur en betekenis van beide tijdschriften.’ Het erg Van de Woestijniaanse gedicht ‘Nacht zijgt…’
staat inderdaad los van de ideologie die in die tijdschriften aangekleefd werd. Cami’s
keuze voor zowel Vooruit als voor het latere collaboratietijdschrift Nederland lijkt zijn
politieke naïviteit te bevestigen. Jef van de Wiele was overigens in die tijd actief als

(poëzie)criticus. Vermoedelijk was Cami vóór mei 1940 lid van diens DeVlag.7 Alles
wijst erop dat hij daarna afstand van de beweging heeft genomen.
Naast de drie vroegst verschenen gedichten van Cami wordt in dit nummer ook
de allereerste bundel van Cami uit 1943 in facsimile afgedrukt. Jos Joosten schreef
een inleiding op die naamloze bundel van vier gedichten, die in één handgeschreven
exemplaar het licht zag. Ook de andere bijdragen in dit dossier concentreren zich
vooral op de vroege Cami, hoewel de latere ontwikkeling van het oeuvre zeker niet
uit het oog wordt verloren. Els Bruynooghe bespreekt de eerste bundels in het licht
van het existentialisme. Jean Robaey geeft een overzicht van het hele werk en focust
vooral op de epische adem die in de verzen van Cami steeds aanwezig is gebleven
vanaf zijn officiële debuut in eigen beheer, In de Tijd verloren (1950), tot aan zijn
laatste bundel Ten westen van Eden (1998). Carl De Strycker bekijkt de invloeden
die Cami’s werk ondergaan heeft, en komt tot de verrassende ontdekking dat ook
Bertolt Brecht voor hem van wezenlijke betekenis was.
We danken van harte Micheline Kestemont, de weduwe van Ben Cami, voor de
toestemming om het ongebundelde en nagelaten werk in Revolver te publiceren.
Het nooit gebundelde werk van Cami wordt in dit dossier vervolledigd met gedichten uit de nalatenschap. Deze verzen zijn niet zoals de andere geselecteerd om hun
documentaire waarde, maar om hun zeggingskracht. Geheel dit dossier is immers
bedoeld als hommage aan een dichter die door Roland Jooris in een vorig nummer
van Revolver ‘een dichter van het beheerste, naakte woord’ werd genoemd (Revolver
25/2, 67). Dat is tegelijkertijd een perfecte omschrijving van Jooris’ eigen poëzie en
ook van zijn aan Cami gewijde gedicht in dit dossier.
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Handschrift van het gedicht
‘Het menschdom marcheert’.
Archief Cami.

Rubriek van Raymond Herreman, ‘De
boekuil’, waarin het eerste gedicht van
Ben Cami onder de schuilnaam Johan
Benth opgenomen is.
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Typoscript van het gedicht ‘Nacht zijgt…’. Archief Cami.

Eerste gedicht van Ben Cami dat opgenomen werd in een tijdschrift (Nederland, 1 juli 1939).

