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NDIEN hier Roo msch of Onroomsch dicht
Den Lezer sticht, of hem ontsticht;
Men schell' mijn pen die vlacken quijt;
En toets' de stof naer heuren tijt.
J. V. VONDEL, Toets-steen (1651)

NLEIDING
IT BOEK wil niets anders zijn, dan een jaarlijksche keuze uit onze
levende litteratuur. Geen bloemlezing, daar het slechts werk bevat,
en voor het overgroote deel werk, dat nimmer ergens werd gepubliceerd,
van een zestigtal jonge schrijvers, aan wie zelf de keuze uit hun jaarlijkschen oogst werd overgelaten.
Onze levende litteratuur, d.w.z. onklassiek naar den tijd, daar dit werk
onmiddellijk voortkomt uit de werkplaats van den schrijver, hem teekenend
in zijn laatste aspect, zoodat slechts een vergelijking der Erts-almanakken
onderling eenig houvast geeft voor een meer positieve waardeering.
Zoo er in de inleidingen der Erts-almanakken voor 1926 en 1927 in 1928
is hij niet verschenen nog sprake mocht zijn van „stroomingen" onder
de z.g. „jongeren", welke haar afspiegeling vonden in soms min of meer
aggressief tegenover elkaar gestelde tijdschriften,
voor den Erts-almanak
1929 meenen wij er met nadruk op te moeten wijzen, dat de keuze door
de redactie, zoowel als het eventueel nader overleg met den schrijver,
uitsluitend is geschied naar de individueele prestaties. Het „sine ira et
studio" der eerste almanakken kan thans gevoegelijk vervallen. Deze keuze
is niet beperkt tot de tijdschriften der jongeren, „De Vrije Bladen" en
„De Gemeenschap", vermeerderd met degenen, die hun werk plegen bekend te maken op de eere-tribunes van „De Gids" en „De Stem". Maar de
redactie heeft geen moeite nagelaten om, waar dan ook, naar werk te speuren, waarin zij accenten van nieuwheid of vernieuwing verwachtte te vinden.
Stellig behoorde de derhalve zeer bewust gedane keuze der medewerkers
tot de moeilijkste taak der redactie. Zij constateert daarnaast met voldoening, dat nader overleg met de inzenders zelden noodig was, en tevens,
dat er nagenoeg algemeen aan den oproep der redactie is gehoor gegeven.
Zij vleit zich daardoor, met dezen Erts 1929 een vrijwel volledig beeld te
geven van den stand der huidige litteratuur in Nederland. Of deze stand
gunstig of ongunstig mag heeten, laat zij aan Uw oordeel over.
Dat er naast het feit, dat zorgvuldiger aandacht werd gewijd aan het letterkundig leven in Vlaanderen, dit jaar ook meer vooraanstaande publicisten
tot het bijdragen van een essay werden uitgenoodigd, houdt verband met
het feit dat, nu het interieure werk dit jaar zoo geslaagd is, de redactie
overweegt om voor 193o een almanak uit te geven, waarin een meer alzijdig
maar even actueel geaccentueerd overzicht van het kunstleven in Nederland geboden wordt.
Moge, in afwachting daarvan, deze letterkundige almanak 1929 reeds een,
zij het met voorzichtigheid te hanteeren, maar daardoor wellicht des te
levendiger gids vormen op het vaak moeilijk begaanbare pad der tijdschriften en bundels, critieken en polemieken. Tegenover deze stelden wij reeds
vroeger, en thans met nog meer recht, den almanak Erts als het resultaat
van een jaar scheppend werk, of om met een woord uit onze eerste inleiding
te besluiten: als een chaotisch geheel in een onvoltooide, doch reeds kernen
aanwijzende formatie.
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PAUL ANDRÉ VAN OSTAIJEN. * 1895, gestorven 1928 te MiavoyeAnthée (bij Dinant). Werken: Music-Hall (gedichten, 1916). — Het Sienjaal
(gedichten, 1918). — Bezette Stad (gedichten, 1921). — De Trust der
Vaderlandsliefde (groteske, 1 924). — Het Bordeel van Ika Loch (groteske,
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PAUL VAN OSTAIJEN: ZELFBIOGRAFIE
K ben geboren. Dit moet worden aangenomen, alhoewel een absoluut
objektief bewijs niet is voor te brengen. Aksioom in het domein van de
subjektieve ervaring. Objektief is het slechts gissen. Dus: zijn wij geboren.
Zien. Tasten. Maar lachen om het weinig overtuigende van dat bewijs.
Ik vraag: wie is wel degelik geboren?
Nochtans: ik werd geboren. Spijts gegronde twijfel, moet ik ook aan deze
twijfel twijfelen. De menselike funktie schijnt van eerstaf als twijfel aan
de twijfel te zijn gedetermineerd.
Op tweejarige leeftijd: spoorwegramp. Schrik zonder kennis daargelaten;
geen boze gevolgen. In de zware Struggle for life met bitterheid daarover
gemediteerd. Mijn leven begon met ontsporing. ZQ begrijpelik dat ik het
leven steeds van deze zijde beschouw: hoe ontspoor ik op de voordeligste
wijze. Want dat een mens daar is om te ontsporen, daaraan kan ik, vroeg
ontspoorde, niet meer twijfelen. Was deze spoorwegramp wel werkelikheid? Is zij misschien enkel lokalisatie vaneen vroegrijpe wil tot ontsporen?
Of nog: onduidelike herinnering van een zeer vroege „Alpdruck" ?
Mijn bloedverwanten droomden: muziekale wonderknaap. Evenwel geen
Maar toestanden uiterst gunstig. Slechts eenmaal voetbal getalent.
speeld. Voldoende om een io X 2 cM. lang op breed lidteken te behouden.
Ik speel geen voetbal meer. Mijne Heren, ik ben een slachtoffer van de sport.
Na zorgeloos leven kamp om het bestaan te Berlijn, Potsdam en Spandau.
Niet romanties. Fantasie is de vertelling dat ik het van liftboy tot eigenaar
van een wachtlokaal zou hebben gebracht. Ben veel te primitief om vooraanstaande plaats in de samenleving te bekleden. Spijts zeer -verlangend het
niveau der vlaamse dekadenten te bereiken, begrijp ik mijn „Unfâhigkeit" .
Op het punt van leraar voor rhytmies-typografiese poëzie te worden
benoemd, moest ik bedanken, daar niet in het bezit van een geklede jas.
Had ik maar een geklede jas! In de tang van de Strugg] e f. 1. sigaretteventer,
oppikker (Schlepper) in dienst van een nachtlokaal alwaar naaktdansen.
Eindelik fatsoenlike plaats door voorspraak van een vooraanstaand kunstkritieker: verkoper in een schoenmagazijn, afdeling dames. Vandaar sterke
beïnvloeding. Zie: „Sikkelbeen", „sideriese slinger" = invloed schoenmagazijn afdeling D.
Zeer gelukkig om deze goede situatie, alhoewel met weemoed naar het
westen starend. Le bonheur est fait d'un je-ne-sais-quoi mélancolique.
Brussel. 0 deze luxestad nog éénmaal zien. Sterven met de weelde van een
brusselse bar in perspektief. 0 Wonne!
Drie boeken uitgegeven: „Music-Hall", „Het Sienjaal", „Bezette Stad".
Misschien is ook dit slechts massahypnose. Wie kan bewijzen, dat hij deze
boeken heeft gelezen. Laat staan: begrepen. God beware. Ik zelf heb ze
niet begrepen.

II

PAUL VAN OSTAIJEN: RIJKE ARMOEDE VAN DE
TREKHARMpNIKA
ODICA en Dodica waren aan elkaar gebonden
zo heeft de vroedvrouw ze gevonden
Rodica en Dodica
de ooievaar speelt trekharmonika
Op de trekharmonika
schilderde de schilder Rodica en Dodica
Rodica was net zo groot as Dodica
op die trekharmonika
Op de trekharmonika
speelt het liedje van Rodica en Dodica
Dodica had een vrijer lief en Rodica had er geen
toch was Rodica net zo groot as Dodica
Met een lange ruk is het liedje uit op de trekharmonika
van Rodica en Dodica
Dodica is dood en Rodica is rood
toch was Dodica net zo groot as Rodica
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PAUL VAN OSTAIJEN: SOUVENIR
CHOON d'avend valt en tussen de beide grijze gevelrijen
het donker zwaar hangt als een klos en overdadig
ontsteekt geen hand het licht aan de lantaarnen
Zo wentelt plots aan d' ogen u het wonder van een vreemde stad
de grijze huizen van u dees' anders zo bekende stede
De zonnestralen sloegen hard aan d'aarde over dag
en uit het vuur van 't rosse loof persten zij die geur der aarde
daarop ons dulle zinnen de herrefst toewaarts matelik glijden
Dees' overdaad van zinnelike wondren van lichten en van geuren
is zó lauw en vol dat gij niet kunt begrijpen waarom
aan 't eind van deze dag
geen lach zich legt over uw brede mond
zoals een ree langsuit en lui zich aan een rotswand legt

I3

Foto Bern. F. Eilers

EMMY VAN LOKHORST. Romans en novellen: Phil's Amoureuze PeriStrooptochten.
Phil's laatste wil.
Lenoor Sonnevelt.
'kelen.
Bart Jongen.
De Zonnewijzer. Bijdragen: De Stem, De Gids, GrootNederland, De Vrije Bladen, Den Gulden Winckel.

EMMY VAN LOKHORST: IJS OP DE RUIT

E

R zijn bloemen als gezichten, bloemen die ik nooit vergeet.
Een verdroogde anemoon, die zich in het glas had omgewrongen en in
wanhoop verstard was, heeft weken op mijn schrijftafel gestaan.
Eens
heb ik een tak amaryllen gekregen, lichtrood en gracieus als meisjes van
Bagdad en zoo bacchantisch wild.
Op een groot fluweelgroen grasveld stond een paardebloem; zijn ijle pluis
was het slot van een leven, een witharig oud man, stervensbereid.
Maar nu het koud is en de laatste maanden donker worden van ernst en
inkeer, nu gebeurt misschien opnieuw het groote wonder van den winter.
De zachte inwendige warmte zal wellicht in bloemen uitbreken, in bloemen
van ijs op de ruit, bloemen die bekleedsel zijn van het stil en licht vertrek,
de wand waarmee het witte duister buiten wordt geweerd. En deze bloemen
hebben een gezicht, zij hebben vele gezichten en zoo geheimzinnig als geen
enkele zomerbloem uit zon en licht gesproten.
Zij zijn tooverbloeisel; plotseling komen zij op, schimmen, die uit het
irreëele zichtbaar worden en het onvermoede tot tastbare werkelijkheid
maken. Zij zijn geboetseerde damp en door de heldere koude, die slechts
zelden over de zoele ruit vaart, worden zij enkele uren levend bewaard als
tropische bloemen en zeldzaam gewas in de oranjerieën.
De Victoria Regia bloeit .... de Victoria Regia bloeit .... en de menschen trekken in donkere horden door de nachtelijke tuinen van den Hortus
naar de stralend verlichte kas, waar in het bassin de groote ronde bladerborden het wateroppervlak bedekken; en in het midden heft zich loom,
nauwelijks uit het water, de bloem, die zachtwit zich opent te midden van
haar bladeren, die als vazallen rond haar staan. Des daags sluit zij zich
kuisch, doch de tweede nacht ziet haar blozen, rose, lichtrood, rood, donker, gloeiend-rood .... tot het gedaan is.
En zwarte drommen, met gezichten bleek in het felle licht, staan om het
kunstmatig bassin, waarin de bloem gedwongen wordt tot bloei als kijkspel,
waarin zij bloeien moet buiten haar land, buiten haar weelderige omgeving
van woesten plantengroei en overstelpende bloesems, zonder haar warmen
nachtblauwen hemel van ginds ... .
Een steriel gezicht heeft deze geïsoleerde bloem; zij is een onwillige vrouw,
schoonheid zonder ziel; zij bloeit als een chemische verbinding.
Maar eens, lang geleden, heb ik de ijsbloemen gezien in haar eigen onweerhouden felheid.
Het was nacht. Een dunne damp hing den avond tevoren over het veld.
Een pad van zwarte aarde voerde tusschen twee staalglanzende slooten naar
de oude, verlaten bloemkweekerij.
Gesluierd toonde zich de maan aan den leegen hemel en heel de omtrek
stond houtskoolzwart geteekend tegen het mistig licht. Smalle repen damp
maakten zich los en dreven als zwevende linten boven de hooge populieren
Vier zwarte stammen, donker van vocht, waren te zien; dan,^ als had een
onzichtbaar groot wezen geademd, waren zij in den nevel verdwenen. Een
oogenblik later werd de adem teruggezogen en zij kwamen opnieuw te zien:
vier hooge populieren, zwart van stam.
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In den vroegen morgen was de verlaten kweekerij een vreemde kleine stad
van glas, waarin de maan flitste. Ik stond in een tunnel van doorzichtigheid;
buiten was de witte winterochtend aan het komen over berijpte velden en
boomen vol Japanschen bloesem.
De kassen met het hooge gebogen dak, waren overbloeid met bloemen. Nu
waren zij alle, schimmen der bloemen die eens in deze kassen hadden geleefd, teruggekomen in den nacht: lila Cattleya, rose anjer, purperen cactus
en gele azalea, oleander en camelia, mimosa en sering, agave en amaiyl
chrysant en primula
allen, allen, allen.
Zij waren wit en stil en geurloos teruggekeerd, maar in een witheid en
flonkering als deze kas nooit had gekend. Tezamen hadden zij het glas
overbloeid in grillige lijnen en bloemgezichten, in ranken en bladeren, in
witte teederheid op de ruit geademd
nevel, gestold in diamanten licht.
Tunnel van ijsbloemen, gang van bevroren wonderen midden in de kleine
stad van glas zonder geluid
een wit Pompeï
ik vergeet u nooit.
Gij waart hartstocht, in wit ijs uitgebroken, een tropische plantengroei,
wild, heftig en wit als liefde.
....

En nog eens heb ik de ijsbloemen gezien op een glinsterende ruit, waarachter de straatlantaarns brandden.
't Was vroeg in Februari en stil in huis, want een was stervende. Voor den
breeden erker hingen de gordijnen van hoog in plooien neer. Daarachter
was de glazen erker van het hoekhuis, dat op drie straten uitzag en door drie
lantaarns verlicht werd. De avond was begonnen en in den erker stond het
kleine meisje naar buiten te kijken. 0, die stilte in het huis waarin zich iets
voltrok, even angstaanjagend en gruwelijk als de naderende winternacht,
zonder bescherming, zonder toevlucht.
Een hand sloeg de hooge zware gordijnen opzij en greep het sidderend kind.
Zij hield zich vast aan de raamkozijnen. Op het glas had zij geademd en
met haar nagel den geliefden naam geschreven: Vader.
Zij werd boven gebracht, waar hij nu roerloos lag. Allen stonden om het
witte bed en wachtten, of hij nog eens de oogen zou opslaan. Uren gingen
voorbij, waarin meer dan levensgroote schaduwen als flarden langs de
zoldering. hingen, zwarte gaten in den tijd brandend; stilte als zou die nooit
meer eindigen, stilte om alle bekende dingen en die angst, die diepe angst. Tegen den morgen werd zij weggebracht; beneden zou zij slapen, eenige
uren nog voor het dag werd. In haar nachtkleertjes sloop zij weg over de
donkere gangen naar de hoekkamer. De glazen erker stond vol pijnigend
licht, want meedoogenloos brandden buiten de drie lantaarns.
Maar, trillend van koude, naderde zij de ruit en zie, daar stond zijn naam
tusschen hooge varens en palmtakken. In zilveren letters glansde zijn naam
en alle angst gleed weg in een vreemde onaanraakbare blijdschap.
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ANTHONIE DONKER: DAVOS

E

EN herfst is er, onaangerand van sterven.
Wit rijzen toppen, in de 'zon gewasschen,

weerbaar, gekarteld in het blauw ..gekorven,
maar oogen die reeds keeren in hun kassen
zien er het schuimend licht vergeefs verbrassen,
de zon is licht, het lichaam is bedorven.

Lijdelijk liggen zij er uitgestrekt,
leven verlangend uit vertraagden dood,
in loome rust van dag tot dag gerekt,
hier in dit dal als een gezonken vloot,
verloren in het laatste avondrood,
te vroeg verraden en voorgoed genekt.

Nooit was verlangen droef als dezén avond.
Het rosse licht scheen over het balcon.
Er lag een jonge Griek; smal en gehavend
waren zijn trekken in de matte zon,
maar teeder en gelukkig om het lavend
lied dat een kleine nachtegaal begon.

Voordat de duisternis was ingevallen,
ontstak die klare brand tusschen de twijgen
der schrale lijsterbes, een trillend schallen,
opwindend, roekeloos, een stralend hijgen,
en helderder na een kortstondig zwijgen.
Een koele sneeuw van tonen scheen te vallen.
17
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En de vermoeide oogen gingen dicht,
luisterend, poop'lend in zichzelf verzonken.
Een duist're droom werd liefelijk en licht.
Dit zingen werd als morgendauw gedronken.
Het sprankelde in de schemering als vonken,
het werd een zingend vuur, een stroomend licht.
Het zwol tot een hartstochtelijk verlangen,
en dan weer zonk het, zacht en ingehouden,
geluwd en in een milden droom bevangen.
Doch of zich vleugelen van klank ontvouwden
ruischte het, wijder, luider, in een lange
wild jubelende wervelstorm van zangen,
de kleine stem, die zich verduizendvoudde.
En onverhoeds zweeg het onstuimig lied.
Hij sloeg de oogen op. De nacht was vaal.
Dwalende zag hij rond, het was er niet.
Was dit het einde van het wild verhaal?
Een zorgeloos geluk, het was er niet.
Veerkracht en vreugde, maar het was er niet.
0 God, vergeef de kleine nachtegaal.

i
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ANTHONIE DONKER: DRIE-KONINGEN
ET waren Romeinsche soldaten,
Merula, Meno en Agon.
Zij hadden het leger verlaten
om een andere kans te wagen,
zwierven in 't zengende Oosten
en wonnen hun brood met roof,
maar dachten: Hij zal ons vertroosten
en redden om ons geloof.
Soms vroegen zij woest en dreigend
naar Jezus van Nazareth.
Meestal liepen zij zwijgend
of beproefden een grof gebed.
Maar zij konden het eind niet bereiken
van d'onafzienb're woestijn.
Zij voelden hun voeten bezwijken,
zij lagen in stervenspijn
Bij 't vallen der duisternis scheen
het Merula, Meno en Agon,
dat zij zorgend over zich heen
Jezus' ernstige oogen zagen.
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ANTHONIE DONKER: LANDHUISJE
ET doel en de roes van het leven
en de wedren van den tijd
zijn mij langzamerhand om het even.
Het haastig horloge ten spijt
zijn wij hier achtergebleven,
gelukkig en eigengereid.
Van wat ik wellicht moest weten
is mij velerhand ontgaan.
Doch mooi en om nooit te vergeten
is de zon door de berkenlaan,
en het beekje, een smalle Lethe,
waarlangs onze voeten gaan.
Het is of ons niets ontbrak.
In den avond het lief bekoren
van je hand die het licht ontstak.
De hond richt soms even de ooren
om een vogel onder het dak
of de wind in de dennen te hooren —

ANTHONIE DONKER, * 1902. Werken: Acheron (1926) — Grenzen (1928) -- De
Ballade van den Oud-matroos (vert. v. Coleridge, 1928). Bijdragen in De Gids, De
Stem, De Vrije Bladen, Elseviers Maandschrift en Den Gulden Winckel.
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FREDERIK CHASALLE: LA GITANA
EGEN den tocht van gordijnen ontwaakt zij, wordt lang, zet naar
Talle
kanten haar doeken uit, houdt zich recht met een steilen greep
der vingers in de heupen.
Dan beginnen haar hielen een tremolo te stampen. Op het schokkend
rythme zwiepen de borsten, de lendenen, de duizend zilveren pailletten
van haar mantille. Boven den hongerlach van een mond worden haar oogen
smal. Een nerveuse linkerhand vermenigvuldigt de wilde schuddingen met
het starre kleppen van een castagnet. Pronkend als een vogel en met geluid
beladen gaat zij bukkend op motorisch trippelende voetjes naar voren, naar
terzij en achterwaarts. Dan heft zij zich recht, het geweld ontzinkt haar, het
stampen neemt af en het voordoek verhult haar, als een zeil dat voorbij
vaart.

FREDERIK CHASALLE (pseudoniem). — De Clowns en de Fantasten (1924). —
Impromptu's (1929). — Samen met C. J. Kélk: Lampions in den wind (1921.) — De Terugkeer van Don Juan of de Alcala'sche Moordverwarring (1924) en Jarry's „Ubu koning"
(1922). Bijdragen: Groot Nederland, De Vrije Bladen.
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Teekening van V. E. van Uytvanck

LOU LICHTVELD,* 1903. Muziekwerken: Triptiek (1925). — Les
Vacances du Pantin (1926). - Arkadia (1927). Bijdragen in De Gemeenschap, Roeping, De Vrije Bladen.

LOU LICHTVELD: PRO-STRAWINSKY
voor het werk, maar voor de houding van den kunstenaar dient
N ditIETpleidooi
tegenover journalistieke en schoolmeesterlijke hoon, voorbarigheid en wanbegrip. Want het neo-classicisme als werkwijze veroordeelend, ontkennen wij geenszins de noodwendigheid voor sommigen, om
langs dezen weg tot het zuiveringsproces te komen, waaruit de groei van
iedere kunstenaar, de evolutie van ieder nieuw kunstwerk ontstaat.
De kunstenaar, die in den hoogsten zin van het woord „actueel" wil zijn,
-die dus de drager wil wezen van alle gevoelens en gedachten van zijn tijd,
de vervuller van alle behoeften van zijn tijdgenooten, moet met de roekeloosheid bezield zijn van één, die meer geloof heeft in de vitaliteit van wat
hem omringt, dan in de manifestatie van wat hem persoonlijk dierbaar is.
Dit sluit allerminst de manifestatie van zijn eigen persoonlijkheid uit,
daar de mate van zijn roekeloosheid, het omvattende van zijn blik, de diepte
van zijn experimenten de directe weerslag zijn van zijn individueele geaardheid.
Een kunstenaar kan belangrijk zijn, omdat hij vanuit een aangeboren
oorspronkelijkheid elementaire waarden bijbrengt, die op een gegeven
oogenblik door hun schaarschte of onbekendheid allerkostbaarst blijken.
Een ander echter kan juist den omgekeerden weg volgen, en in zich alle verkregen waarden van zijn tijd verzamelen, deze condenseeren, de chaos
van geestelijke producten tot een elementaire orde brengen: een tijd
openbaren aan zichzelve. Het blijkt wel, dat beide vormen „actueel" kunnen zijn, en de groote verschillen liggen dieper en buiten elk tijdsverband;
zij zijn het gevolg van centrifugale of centripetale functie bij den kunstenaar, van een inductieve of een deductieve werkwijze. Er is hierbij geen
sprake van minderwaardigheid, zelfs geen sprake van antipodisme, want in
één mensch kunnen zeer goed beide geaardheden aanwezig zijn.
Onder invloed van veranderingen rondom hem, kan de oorspronkelijkheid
van een kunstenaar effectief ophouden te bestaan; dan treedt slechts de
-versnelling op van een algemeen proces: dat na verloop van tijd elke vondst
gemeenplaats wordt, uit elke individueele uiting voor een bepaald gedeelte
volkskunst resulteert. Voor een kunstenaar, die tot deze ontdekking komt,
blijft er practisch maar één weg open, namelijk de bestrijding van den
distinctie-drift, die hem zou willen verleiden tot het behoud van een
schijn van oorspronkelijkheid, welke door de verandering van entourage
in werkelijkheid niet meer bestaat. Het lijdt geen twijfel, dat in zulk een
psychisch conflict alleen de zeer sterke kunstenaar overwinnen kan, daar
alleen de roekeloosheid van de zéér groote mensch in staat is, alles op het
spel te zetten voor een kleine winst. Voor den kunstenaar zelf, is het
intusschen de eenvoudige keus tusschen waarachtigheid of leugen, tusschen
leven of dood.
Niemand heeft mij sterker dan Strawinsky doen beseffen, hoe hevig en
meedoogenloos deze strijd kan zijn. Tot zijn vóór-oorlogsche balletten ging
het enkel om de manifestatie van zijn oorspronkelijkheid; de strijd rond
zijn figuur was de strijd, die voor elke nieuwe vorm, voor elke breuk met
de conventie gevoerd moet worden. Maar het is een strijd waarin vroeg
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of laat de overwinning toch automatisch volgt. En het tempo van het
actueele leven bleek snel genoeg, dat de overwinning voor Strawinsky
spoediger kwam dan men had kunnen vermoeden. Met de algemeene aanvaarding houdt echter de oorspronkelijkheid onverminderd de waarde
van het product toch op als zoodanig te bestaan. Een scherp-geslepen
mensch als Strawinsky doorzag het, vóór nog een van zijn bewonderaars
er op bedacht was, en nu eerst stond hij voor een waarlijk gevaarvollen strijd,
omdat het een strijd was met onzekere kansen: de negatie van den distinctiedrift, het zoeken naar een condensatie van alle gewonnen waarden, het
produceeren van een extract, dat sterk genoeg geconcentreerd moest zijn,
om mogelijk bij een nieuwe jeugd een -nieuwe oorspronkelijkheid te wekken.
Geen kunstenaar, ook zelfs niet Picasso, heeft een zoo radicale wending
kunnen nemen. En ook als ik niet zou gelooveri in de artistieke beteekenis
van Strawinsky, zou ik mij nauwelijks een mensch weten te denken, die
onbevangener een terugweg insloeg, die idealistischer alle risico voorbij
zag, die met grootere zekerheid van goed te doen, zijn hals waagde.
Wie waarlijk leeft, dat is hij die dagelijks verandert, want evolueert, kan
niet buiten deze roekeloosheid, kan niet buiten dit spel, waarbij hij alles
inzet om i e t s te kunnen winnen. Dat het zoo ook was bij alle waarlijk
grooten, zien wij slechts minder door den grooten afstand. En toch, weten
we het eigenlijk niet duidelijk, dat de Bach die fuga's schreef in de lijn van
Sweelinck, ook de schepper was van het Duitsche oratorium, tallooze malen
Fransche orkestvormen hanteerde, en ook het „Italienische Konzert"
schreef, dat verder buiten zijn overige werk ligt, dan de afstand tusschen
„L'oiseau de feu" en „Oedipus rex" bedraagt ... .
De burgerlijke benepenheid, (niet van den Hollander alleen, of van den
éénoogigen en geborneerden componist, die het koningswoord voert in
dit land der blinden, en waardoor het perfide voorhuilen van de massa, dat
mode schijnt in onze grootste dagbladen, gevoed wordt), is niet in staat
gebleken deze onderscheiding te maken. Met moeite is men aan een deel
van Strawinsky toe gekomen, aan een deel van zijn werk. De kunstenaar,
zijn recht om te zwenken, zijn recht om te experimenteeren, zijn recht om
zichzelve te onthalsen terwille van een onvervulbare droom, dat alles blijft
onbegrepen, gelijk vroeger.
Ik meende tegenover menige anti-Strawinskyade van anderen en van
mijzelve, niet te mogen nalaten met de grootste nadruk d e h o u d i n g
van Strawinsky te verdedigen, die niet alleen zijn goed recht, niet alleen de
aangewezen houding is, maar ook een even bewonderenswaardige geste als
een noodwendige daad tot levensbehoud.
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P. N. VAN EYCK: DE KEIZER

H

OOG en stil in 't glinstrend ijzer,
die hij haat
wars van volksgril,
de oogen droomend, rijdt de Keizer
dwars de daavring door der straat.
Maar de spotschelm, eng ter slinker,
smaalt hem: ,,ken uw waarheid, dwaas!
Dood, die bittere verminker,
schendt ook u tot, aanstonds, aas."
Smaad, als roem, maakt wijzen wijzer,
baat de schelm zijn heete spot?
De een blijft, onverlet, de Keizer,
de andre een naamlooze onder 't rot.

P. N. VAN EIJCK, * 1887. De Getooide Doolhof, Getijden, De Sterren, Uitzichten.
(deze verzenbundels geschreven tusschen 1907 en 1912) — Het Ronde Perk, Lichtende
Golven, Inkeer, Voorbereiding (deze verzenbundels geschreven tusschen 1915 en 1925) —
Opgang (proza geschreven tusschen de jaren 1914 en 1916) -- Uren met Platoon
(1918 I923). Bijdragen in D-- Beweging en De Gids.
-
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DIRK COSTER,* 188 7. Proza en Essay's: Marginalia (i i 9) — De
Nieuwe Europeesche Geest in Kunst en Letteren (1920) — Dostojewski
Verzameld
(1920) — Nieuwe Geluiden, inleiding (1924, '25 & '27)
Proza I (1925), II (1927), e.a. Redacteur De Stem. Maatschappij voor
—

Letterkunde-prijs 1926.

DIRK COSTER: HERVONDEN WERKMANSSCHAP
JULIEN GREEN: ADRIENNE MESURAT.
(PLON-NOURRIT, PARIS 1928)
EN krijgt de neiging te zuchten: eindelijk. Eindelijk dan weer een
iViboek, het werk van een man, en, wat hier essentieel is (omdat de
ouderen feitelijk met hun werk zijn doorgegaan zonder ingrijpende wijzigingen) een jonge man. Eindelijk dan toch, tusschen de modernistische
mièvreriën die een tijdlang de Fransche litteratuur dreigden te ontkrachten, het allerzakelijkste coïtisme en de zakelijke generatiepolitiek, de kunstmatige en verveelde verwringingen van het leven die men surrealisme
noemde, de verschijning van den gewonen, den weer opnieuw gewonen
mensch die tevens een kunstenaar is, de jonge litteraire werkman die van
dit alles ternauwernood te weten schijnt, die hoofdzakelijk gespannen is
op het leven, het dagelijksche en moeilijke leven rond hem (die daarom zijn
Ik niet vergeet, maar in de omgeving kan de mensch zijn Ik soms eerst
verhevigd en verdiept weerspiegeld zien) die uit de weerbarstige materie
van dit leven een beeld wil houwen, en dat ook doet, met onhandigheden,
met ruwheden, maar het beeld heeft groote trekken, het heeft de tragische wrong van een heftig leven, het is e e n w e r k kortom, resultaat van
overgaaf, van aandacht en veel zwoegens. Zoo werkte de jonge werkman
van voor igoo in Europa, zoo werkte de jonge Flaubert, de jonge Zola,
de jonge Maupassant, men kan wel doorgaan met namen te noemen, het
inas de gezegende tijd, dat de litteraire critiek nog feitelijk in haar kinderschoenen stond (hoe klagelijk leed Sainte Beuve schipbreuk op ieder werk
van grooter kracht en subtiliteit), maar het kunstwerk telkens en telkens
opnieuw, in Frankrijk en Engeland, gaaf en groot ontstond, toen de greep
op het leven bij alle verfijnde behoedzaamheid bijna argeloos was. Waarom
verloren wij dit? en verloren het vooral na de periode waarin het leven
oppermachtig was van werkelijkheid: na den oorlog? Waarom waren de
droomers van 185o, die geen wapen te hanteeren wisten, die duelleerden
onder een parapluie, zoo reëele kunstenaars en de soldaten van i 914, doorbarnd van woest leven, zoo irreëel, als kunstenaars zoo spil- en speelziek,
zoo Byzantijnsch van verfijning, afgekeerdheid en verengdheid? Is het
omdat het leven al te oppermachtig over hen geheerscht heeft, hen gekneveld, hen vermalen heeft als nummer en staatsslaaf, dat daarom de drang
naar de uitzonderlijke bijzonderheid onbedwingbaar in hen werd, onbedwingbaar de wrevel tegen de weerloosheid der menschelijke bewogenheden, onbedwingbaar de lust naar het spitse spel, de koordedans boven den
afgrond of het koude spasme der gezochte hevigheden? Telkens weer dringt
de vreemde vraag zich op: waarom toch de kunst van na 1918, die logisch
genomen grooter moest zijn dan iets tevoren, omdat zij gesproten is uit de
grootstmogelijke ervaring, zoo klein en uitzonderlijk werd, en zóózeer ikzuchtig, dat alleen de lyriek nog maar een korte en kleine bloeikans had.
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Zal het later komen: het groote werk ontwoekerd aan groote bewogenheden,
als de herinnering dieper nog bezonken is en bevrijd van ieder nagevoel
ier persoonlijke pijnen? Aan leven toch ontbreekt het ook nu nog niet,
nu de vrede io jaar oud is. Er is ook nu nog een feller tempo, er is een dieper
licht en duister, er zijn grooter geluksmogelijkheden, en een spontaner
overgave is alom bemerkbaar. Veel edele aarzeling heeft uitgediend! En
desniettemin werd de kunst het vluchtoord, waar men zich voor alles oefent,
om het leven methodisch te vergeten, de stuwende en massale krachten
ervan te negeeren terwille der bijzondere rimpelingen. Onderzoek naar de
onderstelde sensualiteit van den neger (Soupault), onderzoek naar de emoties der stierengevechten, nooit-eindigend onderzoek naar alle variaties der
zinnelijke verbindingen, waarbij het belangrijkste, de geest die dit begeleidt,
als Romantiek wordt uitgeschakeld, onderzoek naar de vage spelingen van
het onderbewustzijn ten koste van de rijke en gevariëerde bovenbouw die
het bewustzijn is, dit alles heeft in de laatste jaren de Fransche litteratuur
bijna uitsluitend beheerscht. Er zal van dit alles niet veel overblijven. Het
is te beeldloos, te vaag en te opzettelijk. En het is beeldloos omdat het liefdeloos is, omdat alleen een zekere mate van liefde een zekere mate van aandacht schept en via deze aandacht het bewustzijn met krachtige en levende
beelden doet vol-loopen. Overblijven zal alleen misschien de stem van
De Montherlant, niet die van Les Bestiaires, dat ten slotte een verward
en teugelloos boek is, maar de stem die oprijst uit Les Voyageurs Traqués,
die zwoegend is en echt als het windgelijke klagen en murmelen van den
Prediker, die als een oordeel over een Fransche generatie hangt, die volstrekt egocentrisch wilde leven, om eindelijk toch te erkennen niet geleefd
en niets gezien te hebben, minder geleefd dan „de huisvader-boekhouder
achter zijn lessenaar, dan de gevangene in zijn cel". Er komt een reactie.
Er is een neiging van de zelf kanten, mystisch of sensueel, terug te keeren
naar het centrum. De Montherlants klacht was zulk reactie, die echter
negatief bleef en spoedig weer in pose en interview verstarde. Julien Greens
werk is zulk een reactie, positief ditmaal, verheugend en reëel, in den vorm
namelijk van een werk, een schepping. Geen koortsig terugzoeken, maar een
argeloos hervinden, een hervinden van den eenvoud en de stille aandacht, die de zuivere bronnen zijn der litteraire energie. Wij behoeven het
niet te betreuren, dat men bij dit werk een grooten ouden naam direct kan
noemen, dien van Honoré de Balzac gelijk men bij den te vroeg
gestorven Radiguet en ouden naam direct kon noemen, dien van
B. Constant en ook Mme De Lafayette, een oudere tak van dezelfde traditie. Om hen eenmaal, in de 2oste eeuw, te kunnen overtreffen, zal het
eerst nodig zijn, opnieuw aan de groote i 9de eeuwers gelijk te komen in
gedegenheid en diepte. Om modern te zijn, moet men een oogenblik klassiek geweest zijn, men moet dien groei herhaald hebben. Ten opzichte
der schoonheidswaarden is een compromis niet mogelijk. Men kan hun
continuïteit niet gewelddadig verbreken, men kan te hoogste zijn eigen
continuïteit verbreken door een kunstmatig anders-zijn. Alleen vanuit de
volmaakte beheersching van het oude gebied kan de nieuwe verovering
doordringend en duurzaam zijn.
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Terugkeer tot het litteraire werkmansschap, terugkeer tot de munutieuse
aandacht voor het leven, dat is de eerste indruk die dit boek van één der
jongeren wekt. Het geeft zelfs niet dat dit boek tragisch is, soms heet en
dreigend als een Augustusdag van zwaren en verlepten bloei, in deze
tragiek kan gezondheid schuilen, wanneer het leven zich er lijdend in beweegt. Liever nog de ondergang van een onbijzonder burgermeisje, dan
het ijle spel met onbekende negers en nog onbekender stieren. En is dit
dan weer" het naturalisme niet? het veel gesmade? Ja, misschien, helaas!
Maar wij hadden dan deze correctie zeker verdiend, dezen ietwat smadelijken terugroep tot de nuchtere orde van den dag.
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Teekening van L. M.

NINE VAN DER SCHAAF. Verzen: Poezie (1918). Romans en Novellen:

Santos en Lypra (1906). — Amanië en Brodo (1908). — Friesch Dorpsleven
(I 921). Verhalen, tooneelstukken en verzen in De Beweging, Onze Eeuw,
De Stem, Groot Nederland, Leven en Werken, e.a.

NINE VAN DER SCHAAF: ARMOEDE
I

E

EN arm mensch die te vechten staat,
zijn kreet doet al 't andere zwijgen,
hij spreekt van vrouw en kind, het leven
is angst en pijn hem en als doffe rouwgestalt
rijst meelij. Naast de schrille klank
van zig-zag-recht en -rede rijst gegrom, gekreun,
als van een dier dat ongetemd, onreedlijk,
dreigend en klagend, sterk als d'elementen,
strij dklaar staat. Een groot vermoeden
vaart door d' armen en de makkers dicht daarneven.

II
Waarom stuiven de gedachten zoo ver armoede vooruit?
het kleed is sleetsch en het brein is in gloed gezet,
recht naar de warmende zon gaan de gedachten,
koude en honger voorbij naar de vloed van rijk leven,
menschenziel blinkt van het komende vurig verzet,
zoek in het onstuimig volkgemenschengebouw wankelt,
druisch
nieuwe bouwers, zij leven, hun geest is in 't stormend getij
en de penkrassen worden tot staatsvormen verheven.

3E

NINE VAN DER SCHAAF: DE BEREISDE
van de bereisde schaduwt een glimlach,
O Mop dede mond
aarde leiden de spoorbanen. , dgor sprookjesland,
in de lucht zijn de wolken door vliegeniers overstegen,
hij ziet droomende op uit waggon en prevelt: „electriciteit",
hij denkt aan het eindelooze en ziet het voorbijglijdend
avondveld, waar de lichten einden, de dieren leven
in strijd ongeweten en het maanlicht stil binnenschuift
door de wolken, hij ziet oude bekende dame in sluier
fantastisch in het omwolkte maanbeeld, hij herdenkt
oud reisgezelschap dat naar hem staarde toen de gedachten
speelsch als bloemen uit hem opbloeiden, 'n krans
van jeugd en weelde, nu vergaan, nu hij schouwde
en de dronk van het - verleden herdronk en de dood
neven zich ontwaarde: 't knokige lijf in jas gedoken,
oogen naar hem geheven, beenderenhand zichtbaar.

32

HERMAN VAN DEN BERGH: UIT EEN STUDIE OVER
SLAVISCHE VOLKSDICHTKUNST
AARD OOR alle Slavische volkszangen versnoerd zijn, dat is de
vreugde in gezang en dans. Het oude woord van den slavus saltans,
den dansen den Slaaf, is niet zinledig: de Bulgaar heeft zijn „horo", de
Serviër zijn „ kolo", de Wend zijn reidans, de dansvloer geldt als wieg van
het Cechische volkslied, en op honderd beproefde wijzen draait de Pool
met zijn Poolsche rond.
Veel is den Slaven gemeen, veel verscheiden. Ligging en historie gaven elk
der Slavische volken eigen cachet. Bij de Cechen hebben westelijke invloeden het aloud-eigene sterk teruggedrongen; bij de Polen zijn onder
invloed van het avondland en van het kunstgedicht strofe en rijm het
volkslied binnengekomen, en op de volkspoëzie der Slovenen is de afschaduwing mer kbaar van de Duitsche buurschap in de Alpenlanden. Hoe
zwakker daarentegen de civilisatie van het Westen een Slavisch volk bescheen, des te kostelijker schoot de bloesem van zijn volkslied uit, zooals
bij de Russen en bij de Slovaken, maar meer nog bij de Balkan-Slaven,
wier zielshou ding grif aannam veel van wat de Byzantijnsche cultuur en
de Osmaansche heerschappij hadden te geven.

Mr. HERMAN VAN DEN BERGH, * 1897. De Boog, (gedichten 1917).
(gedichten 1925). — Nieuwe Tucht, (studiën 1928).

—

De Spiegel,
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Crayonteekening van J. Franken Pzn.

JAN REMCO THEODOOR CAMPERT, * 1902. Verzen: Refereinen
(1922 in samenwerking met Henrik Scholte). — Verzen (1925). -- De
Bron (1927. — Het Verliefde Lied (1928). Bijdragen: De Gids, GrootNederland, De Vrije Bladen, Elsevier's, De Nieuwe Gids, Nederland
(Kroniek der Dichtkunst), enz.

JAN R. TH. CAMPERT: HET KLEIN GELUK

NTSTEGEN aan een diepen roes,
0 terwijl
het licht mijn oogen schrijnt,
het lichaam moe en machteloos,
het hart berooid en afgepijnd,
voel ik hoe op mijn schouder ligt
d' ontspannen en gewijde rust
der smalle ving'ren, die voorheen
deelden in liefde en lust.

En als verstoord verglijdt mijn blik
langsheen den dunnen pols en 't kleed,
dat haren slanken arm omsluit,
tot waar ik onherroepelijk weet
den schouder wit en als gebootst,
den nek die, vrij en ongetemd,
straks in 't ovaal van het gelaat
zijn fieren opgang stremt.

Tot de bedwongen, held're rust
van 't slapend en vertrouwd gezicht,
het haar, dat, als na storm de zee,
glanst in het eerste licht,
de oogen dicht en sluimer-zwaar,
daarboven als een veil' ge wacht
de brauwen zwart en scherp-gelijnd
en voorhoofd's effen pracht.
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Dan eindelijk de smalle mond
één roode bloem in bloemen wit
gesloten half, geopend half,
en schemerend het jong gebit
als van een sterk en lenig dier,
dat nauwlijks zich bedwingt
maar enkel nog den afstand meet
vóórdat het springt.
Zij zucht
een weeke siddering
verraadt 't ontwaken van het bloed,
zij slaat de oogen op en rekt
zich uit zooals een dier dat doet,
en plotseling voel ik om mij heen
haar armen en den vasten druk
van haren mond en mij bevangt
weerom dit klein, begrensd geluk.

'S

,
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JAN R. TH. CAMPERT: RUST
E nacht wordt licht gelijk de dag,
D doorzongen
en vervuld
van het geheim van haren aêm
en 't glanzende geduld
waarmee een diepe vrede zich
tenslotte heeft vervuld.
Ik buig mij zwijgende en schuw
over de slaap-geloken pracht
der pogen en 't volstrekt geluk
waarvan haar mond nog lacht,
als van een die verworven heeft
wat zij al eeuwen had verwacht.
Tenger en teeder rust haar hand
op het beschermend, zware kleed:
een lichte wolk die snel ontsteeg
aan aardsche vreugde en leed,
een kostelijk, bezield kleinood
waarvan zij-zelf niet weet.
Ontkomen aan den diepen drift,
die door het lenig lichaam jaagt,
een bloem die van den donkren grond
haar geur en sappen vraagt
en aan een afgrond, zwart en steil,
helder te bloeien waagt.
Doorzichtig spant de hooge nacht
zich over het gedempt beraad
van deze ingekeerde rust,
die stroomend op den stillen maat
van het getemde, trager bloed
zich heft tot den volmaakten staat
van vrede . . . .
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Croquis van Otto van ees

KAREL ALBERT, * 190 i — Werken: Dansfantasia (ie klavieralbum)
— Pieta (id. z klavieralbum) — Lunch — Cosmografie. Onuitgegeven:
Klavierstukken — Sonatine voor klavier — 2 Sonaten voor klavier —
Melodieën op teksten van Paul van Ostayen, G. Burssens, Rotzick, G. Apollinaire, e.a. — Suite voor sopraan en klavier — Quatuor in re — „Humoresque", ballet naar scenario van R. Avermaete. Tooneelmuziek voor:
Marieken van Nymeghen — De Nacht (Unger) — Advent (Strindberg)
— De vrooli ke Dood (Evreïnov) — Lucifer — Adam in Ballingschap (J. v.
d. Vondel) — Tijl (Anton van de Velde) — De BurgerEdelman (Molière)
— Hamlet (Shakespeare) — Nuances (Paul de Mont) — Les Marons du Feu
(A. de Musset). Bijdragen: De Muziek, Music, Het Overzicht, Pogen,
Vlaamsche Arbeid, Herleving, Opbouwen, Toneelgids, Roeping.

KAREL ALBERT: HET VRAAGSTUK DER TONEEL
MUZIEK
is lastig over een onderwerp te handelen dat niet bepaald te omH ET
schrijven is. Wat is toneel?

We hebben laatst van de hand van Lode Monteyne, die in Vlaanderen voor
een der meest beslagen toneelkundigen doorgaat, een lange verhandeling
over deze vraag gelezen, met veel citaten, zonder dat de schrijver er in gelukte een definitieve oplossing te vinden. Tenslotte bleven er twee opmerkingen: literair slechte, maar toneelmatig goed gebouwde stukken hebben
tijdelik sukses; degelik letterkundig, maar zwak toneel-werk valt dikwijls
in zijn tijd maar wordt later onvermijdelik heropgedolven; waaruit L. M.
de konklusie trekt dat het literair element zeker overweegt.
Bij het trekken van dit besluit maakt de heer Monteyne dunkt ons echter
een fout: bij het heropgraven van de toneelstukken, te rangschikken onder
opmerking twee, brengt men weer literaire dialogen" in omloop maar
geen toneelwerken (vermits ze technies zwak en onspeelbaar zijn). Het
kunnen kunstwerken zijn, van eerste gehalte zelf, maar als toneel zullen en
kunnen ze nooit leven.
Wij geloven in de eerste plaats aan de toneelmatigheid en komen zo, als
laatste uitstapje op een gebied dat niet dit van de musicus is, maar waarop
de lezer ons nog even zal willen volgen omdat het ons het aanknopingspunt
voor het te behandelen vraagstuk brengt, wel niet tot een alles oplossende
bepaling maar toch tot een partiele omschrijving waarmee we verder kunnen: gegeven een handeling is toneel haar verloop van a tot z binnen het
gehoors- en gezichtsveld van de toeschouwer.
Daaruit volgt dat al wat zich binnen de grenzen dezer twee velden manifesteren kan bruikbaar is om het verloop dezer a. z. lijn uit te beelden en
dat toneel niet is een elementaire kunst, maar een versmelting van verschillende kunsten, van mekaniek en wetenschap, die alle hun zelfstandig
leven opgeven en zich richten naar het gemeenschappelik doel: de logiese,
toneelmatige aaneenschakeling van a (punt van oorsprong) met z (eindpunt).
In dit kunstenkompleks speelt ook de muziek haar rol. Bij haar intrede in
het senakel geeft ze echter haar zelfstandigheid op en krijgt een andere
identiteit: ze wordt toneelmuziek. Ze gehoorzaamt aan andere wetten dan
haar zelfstandige moeder, de absolute muziek; aan hare bazis staat een
eerste onafwendbaar princiep: dienen. Wie of wat ze dienen moet? Niet de
toneelschrijver, niet de toneelspeler, maar het toneel tout court.
Toneelmuziek heeft zich in het avant-garde toneel onlochenbaar burgerrecht verworven. Men neemt haar bestaan aan als vanzelf sprekend. Wat
men echter meestal over 't hoofd ziet is, dat er door deze samenwerking
langs beide zijden problemen oprijzen die zowel de toneelschrijver en de
regisseur als de komponist voorafgaandelik op te lossen hebben.
Is er een tradiesie?
Voor een in de loop der geschiedenis zo zwak vertegenwoordigd genre is
het stout een dergelik woord te gebruiken. Toch is doorheen de vorige
eew tot heden een lijn te trekken die als resultante dienst kan doen.
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Van het Griekse toneel, dat muziek bij zijn opvoeringen bezigde, weten we
te weinig, en van het Oosters toneel, insgeliks grotendeels muzikaal, staan
we te veraf, om met kans van slagen een beginsel-verklaring te kunnen
opstellen. Eerst de romantiese komponisten leveren ons het geschikte aanknopingspunt. Voor hen was het bindingsteken tussen toneel en muziek
het woord. De muzikale onderlijning volgde de tekst op de voet en trachtte
het muzikaal equivalent te geven van het litteraire verloop. Dat dit een
lastige, onbegonnen taak was, zal ieder begrijpen, die het grondzakelike
onderscheid tussen litteraire en muzikale voortschrijding vat. Daarom bepalen deze partituren zich grotendeels tot ouvertures en half choregrafiese
intermezzo's als optochten, volksdansen, nimfentaferelen, enz...., waarin
de in tekstpassages verstikt geraakte komponist zich eindelik weer herleven
voelt.
De impressionisten kozen ruimer baan en bepaalden er zich bij de algemene stemming van een toneel weer te geven. Muzikaal is deze houding
al heel wat steviger en mag eigenlik beschouwd worden als de werkelike
intrede van de muziek op de planken. Hun werk is echter nog geen toneelelement, het wordt nu éen met het dekor, maar het speelt niet mee, het
helpt niet de voortschrijding van het toneelgebeuren versterken; het is niet
rationeel.
Hier raken we het probleem aan der moderne toneelmuziek. Niet alleen
de musicus is er in betrokken, maar ook de toneelschrijver en de regisseur.
De toneelschrijver moet weten, dat het toneel meer dragen kan dan zijn
blote literatuur. Dit is, op 't ogenblik een zeer teer punt in de diskussie.
Toneelschrijver, regisseur, toneelmusicus allen doen hun rechten gelden en
tot een volledig akkoord komt men niet. Ons dunkt dat het moderne toneel,
zoals het zich op 't ogenblik in de meeste avant-garde pogingen voordoet,
het werk is van een niewe drie-eenheid, auteur, komponist met als bindingsteken en derde man, de regisseur. Eerst een volmaakt evenwicht tussen
deze drie partijen zal het eindpunt zetten achter de huidige toneelevolusie.
Dan zal de auteur inzien, dat het dramaties gebeuren op sommige ogenblikken zijn woord ontsnapt en hij zal plaats maken voor de meer direkt
het onderbewuste aangrijpende toneelmuziek. Weer intermezzo's dus? Volstrekt niet. De auteur hoeft niet te zwijgen; hij zal zich bij het schrijven
zulker tonelen alleen bewust blijven dat muziek en daaruit vloeiend spel
er de wezenlike betekenis aan geven, en hij zal zich onthouden van alle
komplikasies, alleen dat schrijvende wat nodig is om het logiese verband
tussen het voorgaande tafereel en het volgende daar te stellen.
De toneelmusicus gaat niet uit van de tekst maar van de betekenis en van
het rythme van het toneelgebeuren zelf. Zo zal zijn muziek nooit net
spiegelbeeld worden van wat op de planken gebeurt, maar hij zal tekst en
gebaar steeds iets niew bijbrengen, dat hoewel materieel niet uitgedrukt
toch in het toneelgebeuren besloten ligt. Die samenvoeging kan geschieden
in parallele zin, d.w.z. de muziek kiest haar niewe elementen in de richting
van het denken der akteurs (dit is de oplossing van het boven aangehaalde
voorbeeld) of ze kan ook voltrokken worden in tegengestelde zin, d.w.z.,
de komponist, die natuurlik toneelmens zijn moet of voor een dergelike
taak niet opgewassen is, voelt dat een bepaalde figuur op een zeker ogenblik
enkel volkomen te belichten is door haar te plaatsen in een kontrasterende
40

omgeving; dan richt zijn muziek zich als antagoniste tegen de speler op en
geeft door dit spel van licht en donker het uit te beelden toneel meer diepte
en meer relief. Dit kontrapunt van gevoelens, waarbij de muziek lacht
terwijl de akteur weent, is een nog weinig begaan terrein dat echter nauwkeuriger onderzoek waard is.
In de vlucht uit de werkelikheid naar het fantastiese, het ireële toe, is de
muziek een trouwe bondgenoot. Zij ontneemt de akteur zijn klein menselike
persoonlikheid en vergroot hem tot reusachtige ruimtefiguur. De akteur
blijft mens; in zijn bewegingen aan de mogelikheden van zijn lichaam gebonden. Maar juist gerythmeerd op de muziek verdwijnt de aardse verhouding dezer bewegingen en groeit de akteur boven zijn eigen gestalte uit
als incarnatie van de idee of als koncentrerende gestalte die een ganse massa
vertegenwoordigt. Of de komponist schept niewe, zelfstandige figuren, die
zich ongezien maar voelbaar over het toneel bewegen en als geheimzinnige
demonen het spel van de akteur beïnvloeden.
Eindelik kan toneelmuziek zich voordoen als het alles overweldigend
element, waartegen de akteur worstelt, waarin hij verloren gaat en waar zijn
stem slechts nu en dan als een snijdende gil doorbreekt. Iets als het voelbaar
geworden noodlot der tragedie. Het is dit punt van ons programma dat
steeds het meest aangevochten wordt. Het is een niet eindigende diskussie,
die we hier niet aangaan zullen; het enige antwoord kan de praktijk geven;
indien men het door ons voorgestelde experiment in verbeelding tracht te
beleven, dan zal ieder toneelmens, die vrij van vooropgezette ideeën over
de majesteit van het woord is, voelen dat het aldus, in exeptionele gevallen,
mogelik is een nog niet bereikt peil van dramatiese emosie te bereiken.
Zijn al deze bedoelingen bij een opvoering te verwezenliken? Ja. We kunnen
ze alle illustreren door voorbeelden uit ons eigen werk. Worden ze door het
publiek begrepen? Neen. En dit hoeft niet. Verstandelik is muziek niet te
begrijpen, en de toehoorder kan onmogelik het haar te gronde liggende idee
weer opdelven dat zou ook zijn aandacht afleiden en de eenheid verstoren.
Maar hij zal de bedoelingen van de komponist in zijn onderbewuste ondergaan en er zal in hem een resonnance-bodem gevormd worden, waarop
het toneelwoord een andere klank krijgt en hij zal het toneelgebeuren met
andere ogen zien. Zo zal de muziek meewerken aan de versterking van de
dramatiese emosie. Een andere rol heeft geen enkel toneelelement.
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Schilderfj va n

J.

von der Ze e

H EN DRI K DE VRIES," 1896 . Verzen: De N acht ( 19 20) - Vlamrood
( 19 22 ) L oj z angen ( 19 24) - Si lenen ( 19 28). Bijdragen in Het Getij,
De Vrije Bladen , De Gids en De Dri ehoek.

HENDRIK DE VRIES: KERKHOF OLSDORF
ERWIJDERD zong nog steeds vijandig zoemen
van jachtig leven, vol onnoozle zorgen;
maar dankbaar, dat ik hier, met witte bloemen,
mocht zoeken naar een graf, in groen verborgen,
herdacht ik een verhaal, als een legende
van liefde, die op aarde niet mocht blijven,
en voelde ook mijn bestaan, door 't Onbekende
verlokt, naar dieper, stiller waatren drijven;
en dra, wijl vlakker stralen 't loof doorzeefden,
verstond ik, hoe na 's lichaams domp verteren
de sluimraars toch in 't licht hun spinsels weefden
van bittre hartstocht of rein zielsbegeeren;
en wist: het was vergeefs hen af te zweren.
Geheinlnisvol, gelijk de dooden, leefden
hun droomen, die nog laat, bij 't huiswaartskeeren,
rondom als englen en als duivlen zweefden.

a
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Foto Hannah Elkan

J. W. F. WERUMEUS BUNING,* 1891. Verzen: In Memoriam (1921,
1 924, 1 9 2 7). -- Enkele Gedichten (1924). — Voorbarig Berijmde Ruzie (1925).
— Dood en Leven (1926, 1927). — Hemel en Aarde (1927, 1928). Essays:

De Wereld van den Dans (1922). — Tooneel en Dans (1925). -- Mensehen op
het Tooneel (1925). — Het Tooneeldecor (1923, 1928). — Dansers en Danseressen (1926). — Twee eeuwen danskunst en curiositeit (1927). — Tierelantijnen
(1928). — Marionetten, (in samenwerking met Constant van Wessem en
C. J. Kelk, 1925). Verzen en opstellen in De Gids, De Stem, De Vrije
Bladen, Elsevier's, Groot Nederland. Kronieken over den dans in De
Groene Amsterdammer. Thieme prijs 1926.

J. W. F. WERUMEUS BUNING: VARIATIE OVER
ZEVEN LEPELS PAP
K herinner mij als den dag van gisteren dat het hoogtepunt der verjarings, hruilofts en andere feestelijke maaltijden in het oude huis van
mijn grootmoeder niet zoozeer lag in de taarten met zes, en zeven en acht
brandende kaarsjes, de groene kikkers van ijs die het meesterwerk der
scheppingen van een vooruitstrevend provinciaal banketbakker waren, of
het glas zoeten wijn aan het dessert, maar vooral in de rijk versierde ouderwetsch zilveren lepels, die tegen het einde van de tafel bij deze heerlijkheden verschenen: de lepels, glinsterender en grooter dan andere lepels,
met de blinkende, getorste steelen en daarop, aan het einde, zilveren
poppetjes, lepels voor koningen, lepels uit een sprookje, lepels in ieder
geval uit een andere wereld, een wereld van feestelijker eten, en waaraan
de legende, die wilde dat ze sedert onheugelijken tijd in de familie waren,
nog meer glans verleende dan de nijvere handen van de brave oude meid er
in twee en vijftig wekelijksche uren zilverpoetsen ooit aan had kunnen
geven. Een glans, die niet week voor de schampere opmerking van een
volleerden neef, die wist te beweren, dat men er indertijd slechts pap mee
gegeten had. Want welk een tijd moest het niet zijn dat men pap at met
zulke zilveren lepels! En het bleef een onschatbaar privilegie taart te eten
met dat slanke pronkstuk waarop de Gerechtigheid troonde, met blinddoek
en weegschalen en zwaard, en dat desalniettemin minder woog en straffebozer taart deed eten dan eenige andere lepel ter wereld.
Het is ongetwijfeld een verderfelijke aesthetica geweest bij een knaapje
van zeven, en paedagogisch waarschijnlijk een of andere halsmisdaad
mijner opvoeders, maar bij de Justitia op mijn taartlepel: nimmer at ik
zoo goed als met deze zilveren pronkstukken uit deze andere wereld ...

Nadat hij een bepaald aantal lepels op deze aarde gehanteerd heeft, in lief
en leed, op feesten, bruiloften en partijen en aan eenzamer tafels, wordt
de mensch geacht wijzer te zijn. En bij die wijsheid behoort de ietwat
melancholieke gedachte aan de vreugde der eerste jeugd en haar onbereikbare verrukkingen. Hoeveel latere feesten zijn zoo betooverend als die van
taarten met zeven brandende kaarsen en kikkers van ijs, en zilveren paplepels? En toch ligt het nièt aan de taart en de kikkers kan het aan de
paplepels liggen? Het ligt tenminste voor een deel aan de paplepels, dit
geheim van het onbereikbare der vroegere feestvreugde.
Inderdaad, onlangs, in zeer respectabel gezelschap met hooggestemde
meeningen over allerlei politieken en kunsten en paedagogieën, geviel het
dat iets mij zwaar woog niettegenstaande den lichten wijn in het glas, de
donkere oogen der gastvrouw en de bewonderenswaardige gaven harer
keukenmeid. Er hing een zeker gewicht aan mij: een van die onnaspeurlijke zwarigheden die den gang van het mensclielijk organisme belemmeren
in zijn volmaakte harmonie, en die bestaan kunnen in een te nauw boordje,
een te eng geweten en een kreukel in een sok, maar die ons desalniettemin
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te zwaar doen wegen voor het welbehagelijk besef, dat de wereld goed is.
Evenwel: ik ontdekte ditmaal dat het een lepel was: mijn lepel. Was het een
lepel? Het had er den vorm van: maar het kan zijn dat de kwaliteit der soep
te onevenredig met hem was; of dat het gesprek te hooggestemd was voor
zijn gehalte, hoe het zij: ik werd mij bewust dat het geen lepel was, maar
een eetwerktuig, een, laat ik het noemen eet-spade, een nameloos iets,
bestemd om voedsel doelmatig te transporteeren van een bord naar een
mond, en daarmee basta. Hij was zwaar, hij was ontworpen door een vermaard modern kunstnijveraar, hij was principieel opgevat, principieel

doorgevoerd en principieel opgelost, kortom hij was in zake lepels al wat
een zich respecteerende familie zich aan kan schaffen aan lepels: maar
ik heb mij niet kunnen vrij maken van de gedachte dat hij geen lepel was,
en zoo hij het was, het afschuwelijk tegendeel van de tooverlepels voor
feestelijke gelegenheden mijner grootmoeder: een feestbederver, een vreugdeverstoorder, een helsch gebruiksvoorwerp, een anti-lepel, in één woord.
Ongetwijfeld: hier werd mijn jeugdige aesthetica en de verkeerde paedagogie mijner grootmoeder gestraft: ik at slecht, ik sliep slecht en den
morgen daarna ging ik, vastbesloten, naar de zilverkast waar mijn idealen
rustten, welbewaard, want welke Nederlander zal zijn beste borden,
lepels, theekoppen en idealen anders gebruiken dan eens in het jaar voor
de rest van den tijd bergt men zooiets op en ik zag mijn zeven zilveren
paplepels terug.

Zooals ik zeide: de mensch wordt wijzer na een zeker aantal lepels gehanteerd te hebben: hij ziet scherper dat de eene lepel de andere niet is. En
zoo bleek het dat mijn zeven lepels precies een eeuw vertegenwoordigden.
Het goed gebruik wilde dat men zulke geboortelepels door den zilversmid
deed dateeren; de oudste was van 1736, de jongste van 1839, en daartusschen lagen, op geregelde afstanden, de geboortedatums van generaties.
En wel was de gouden eeuw ook die van den zilveren lepel! De oudste,
waarempel, het was de Justitia: een wonder, rank van steel, ruim van schep,
gevormd als een vrucht met onregelmatige maar zuivere kromming, in
de hand zich schikkend en voegend als ware zij de hand van een beminde;
in elke versiering een lust voor het oog, een vreugde voor de vingers, een
lepel om zijn besten vriend mee toe te eten, zooals men hem met een edel
glas toedrinkt, een lepel, die vreugde des harten wekt, nu nog, tweehon^lerd
jaar welhaast nadat hij in de wereld kwam en hoeveel jaren nadat hij
uit de andere wereld kwam om taart mee te eten. Een lepel om van te
proeven, om geen druppel of kruimel van te verliezen, een lepel die, als
de tooverbekers der mid..deleeuwsche sagen, welke verkleurden als er vergif in geschonken werd, het uit zou wijzen van zwarte schaamte . als men
er iets onwaardigs mee at. En de drommel halo de aesthetica en het verval
van den goeden sier: maar mijn volgende lepel is van 1771, en ook hij voegt
zich, en ook hij is nog betooverend en beweegt van zelf naar den mond,
als lag er in zijn evenwicht een kracht die de zwaartekracht te boven gaat,
maar toch is hij een zweem minder edel, de zoon van een groot vader ...
En zoo gaat het verder: nog steeds lepels die lepels zijn, lepels van ras,
paplepels uit een eeuw die stijl had, zelfs in het papeten; tot er, omstreeks
;
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i800, een hinderlijk gevoel, een weerzin in de vingers komt, die den lepel
omvatten. Nog is de steel getorst, met een holte tot steun, maar een minder
liefderijke hand vormde die torsing, die figuur, dien vorm van den schep:
een wreveliger gevoel bekruipt den eter: met dezen lepel is morsen reeds
geen zonde meer. En de lepel van 1 3 9 .... , de laatste .... o, muze der
zilversmeden en o, democratie: het is een oogenschijnlijk gelijke van de
anderen, maar welk een schande schuilt er in dien schijn. Ik herinner mij
dat ik van tafel gestuurd werd, omdat d àt de ware lepel niet was, en geen
taart kreeg, en vond dat ik gelijk had, omdat het toch de lepel niet was.
En ik h àd gelijk: dit is een lepel, zoo stug en koud als een mensch zonder
karakter; alle gevleugelde beweging is uit hem verdwenen; neem hem in de
hand en hij valt zwaar terug instee van opwaarts te zweven; hij is, bereids,
een eet-spade, hij pleegt verraad aan onze goede bedoelingen tegenover een
gerecht, hij werkt den maaltijd tegen, hij is den mond van een parvenu
waardig, den mond van een slobberaar, den mond van een der velen
die het goede der aarde bezitten en niet meer verdienen te eten dan glazige
aardappels met gestolde jus ...

Zoo is het dus inderdaad mogelijk grootheid en verval van den lepel te
ontdekken en daarmee het geheim van een der vele geheimen der ware
levensvreugde. Men kan historie schrijven met de haarkapsels of slofjes
van vele eeuwen als eenig materiaal: men kan historie schrijven met zeven
zilveren lepels als eenig onderwerp. En ik dank de muze der zilversmeden,
dat ik een eeuw voor onzen tijd geremd werd in deze beschouwingen en
dus geen oneenigheid kan krijgen met eenig levend zilversmid. Maar bij
de variatie, die er in zeven lepels pap blijkt te liggen: ik zal nimmer meer een
lepel koopen alvorens hem, als een nobel glas, in de hand te wegen, en der
welopgevoede winkeljuffrouw ten spijt, met louter lucht als lepel naar den
mond te brengen voor ik hem mij aanschaf; en indien hij mij niet tegemoet
komt en niet met vreugde zijn werk doet, zal ik mij bukken onder den glimlach der verkoopster, en haar lepels beschouwen als een van de vele zwaarden die ons den toegang tot het paradijs versperren; maar één ding is
zeker: de goede lepel komt inderdaad uit een andere wereld, zoo niet uit
die van het sprookje, dan toch uit die waar men in vreugde weet te eten
en de eet-spade verfoeit. En de eeuw die pap at en daarbij deze verloren
kennis des lepels bezat, gelijk zij die bezat van het glas dat u te drinken
geeft en het mes dat voor u snijdt, was een gelukkige eeuw: zij leert ons
het zoo verfoeilijk materialisme dat de materie kostbaar kan zijn als nauwelijks iets anders en dat het hoogst verfoeilijk is haar te verfoeien uit gebrek
aan ware kennis van al wat het leven kostbaar kan maken. En het schijnt
mij, dat het beter en belangrijker is om goede nieuwe lepels te maken dan
slechte nieuwe godsdiensten en vage wereldverbeteringen te ondernemen,
want het is vreemd, maar de tijden van ware beschaving en waarachtig
geloof in deze wereld blijken
ken de beste lepels geleverd te hebben. En het is
niet om de clairvoyante met haar koffiedik in discrediet te brengen; maar
uit een lepel pap blijkt toch wel ongeveer heden, verleden en toekomst
te lezen ...
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A. DEFRESNE,* 1893. Tooneel: Koningen (1923). — De Uitvreter (1925).
— De Woonschuit (1925). Voorts in opvoeringen o.m.: Moord ron ance(1923)•
— Sprotje (1923). — De Woekeraarster (1924). — De Woonschuit (1925). —
Lord Lister Legende (1925). — Valsche Bankbiljetten (1926). — De Opstandigen (1926, in samenwerking met Jo van Ammers-Küller). Essay: De
Psychologie van den Vos Reynaerde (1922). Tooneel en essay's in GrootNederland.

A. DEFRESNE: DE SPIJKER
TWEEDE BEDRIJF

ET tooneel is geheel en al donker. De cirkel van de ta f elblad-omtrek, de
Hspijker
in het tafelblad en de skeletarm aan het plafond lichten fosforiseerend uit het donker op. Seigneur, in versleten roh-kostuum, roode das en
hooge hoed achter de tafel met flesch en glas.

SEIGN.: Geen nacht nog stond ooit zoo donker om mij heen als deze ...
Zwarte regen, regen, regen, .... Daarin een eenzaam huis vol sombere
geheimen .... Hier brandt nergens licht en toch waren de bewoners
nooit zoo waakzaam nog als deze nacht, want in iedere kamer luistert een
mensch naar de geluiden van een ander ... . (regen en wind) . Wat zal het
buiten nu akelig zijn .... en ik woon nergens .... Gos, gos, wat ben ik
verrukkelijk bezopen en wat is de eenzaamheid gezellig als je geest doortrokken is van alcohol, alleen, de wegen huilen en de boomen schudden
hun hoofd om mij ... .
Och wat, och wat?
Van buiten en van binnen nat.
Och zoo, Och zoo?
Maar zuipen als een vloo.
.
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Onze Lieve Heer verveelt zich en speelt met dit huisgezin een spelletje*.
Dat is duidelijk, maar zijne bedoeling is nog zeer onduidelijk .... Wat
heeft hij met dit huisgezin hier voor? .... Alleen het huwelijk van Doortje
met Hieronimus een dag uitst^llen? Dat is pas het begin .... want waarom
zou hij ons anders omringd hebben met een muur van regen, zoodat zelfs
dc auto's vluchtten en Doortje en paps hier moesten slapen blijven? Als
een kudde schapen in een hol heeft hij ze hier in dit huis bijeengebliksemd
en gedonderd .... Gewis, hij is met de bewoners van dit huis zeer erge
dingen van plan .... En vannacht nog .... Nu, op dit oogenblik zelfs
gaat het gebeuren .... Ik voel het .... Wat doet en denkt Philip, die ik
in de kamer vlak boven mij heb hooren ijsberen? Is hij er nog of sluipt hij
rond en bespiedt de gangen, luistert aars de deur van Doortje of Hieronimus
soms .... Een knal en een schreeuw? .... Waarom nam hij anders die
oude revolver uit de kast en keek- of ze geladen was? En waarom sleepte
Doortje midden in den nacht haar groote reiskoffer in haar kamer, terwijl
ze voor haar toilet genoeg heeft aan den inhoud van dat kleintje. En wat
doet Hieronimus, schuin boven voor, en wat de majoor, schuin boven achter
me .... Gallilei was ongetwijfeld een ezel, toen hij beweerde, dat de aarde
om de zon draaide en ze hadden gelijk, groot gelijk, dat ze hem zijn kop
afhakten, want iedereen weet toch bij ondervinding, dat de wereld draait
om dronken menschen .... Ah! Daar begint het! .... Een deur gaat open.
Dat voel ik heel zeker aan de tocht .... Maar door dat verdomde geschommei van de kamer weet ik niet of het de rechter of de linker. is .... Ha
het is de rechter.
DOORTJE: Ah! ... . (fluisterend) Is hier iemand?
49

Licht gaat op. DOORTJE is uit de linkerdeur gekomen, zoodat S. met zijn
rug naar haar toe staat. Zij is in mantelpak met hoed, verbergt een koffertje
achter den rug.
SEIGN.: Ah, het was de linker, .... beroerd teeken. Nee, hier is niemand.
DOORTJE: En U dan?
SEIGN.: Mag geen naam hebben, jonge dame.
DOORTJE: Ik dacht dat U allang naar huis was.
SEIGN.: Heb geen huis.
DOORTJE: Waar woont U dan?
SEIGN.: Ik woon niet.
DOORTJE: Ja maar U moet toch ergens zijn zoo overdag en zoo.
SEIGN.: 0, als U het zoo bedoelt. Dan woon ik op de feesten.
DOORTJE: Op de wat?
SEIGN.: Op de feesten der bruiloften, waar ik als getuige bij optrad, breng
ik de nachten door, 's morgens gebruik ik de doopsmaaltijden mee en
's middags na de begrafenis ga ik mee terug naar het sterfhuis.
DOORTJE: En waar slaapt U dan?
SEIGN.: Bij de bruid.
DOORTJE: Meneer .....
SEIGN. (uiterst schuchter) : Vergeving .... och, toe, vergeving. Ik bedoel
als het feest in haar huis ten einde loopt, vind ik wel een plaats onder een
tafel. 's Morgens voor de bedienden ga ik dan door voor beschonken
bruiloftsgast.
DOORTJE: He, man, hou op, ik word er akelig van.
SEIGN. (kijkt haar verwezen aan, haalt de schouders op en huilt even stil) .
DOORTJE: Meneer, toe, meneer.
SEIGN. (neemt snikkend, snel een paar slokken whisky) .
DOORTJE: Nee, meneer, lieve meneer, huil nou in vredesnaam niet. Ik
kan er niet tegen. Ik begin ook weer en ik heb den heelen nacht al niets
anders gedaan .... Ochot, ochot, ik weet niet wat ik beginnen moet ... .
SEIGN. (zou wel ergens als een hond weg willen kruipen) : Vergeving ...
het spijt me .... spijt ...
DOORTJE (zet met een booze smak haar koffertje op tafel
Het kan me
geen cent schelen, meneer, of het U spijt of Moes spijt of Hieronimus
spijt of .... (door zijn verbaasd kijken naar het koffertje houdt zij op en kijkt
er ook naar) .
SEIGN.: Dat bruine ding, dat daar voor me heen en weer zwiept, is dat
een koffertje?
DOORTJE: Uh .... ja .... uh .... ik ... .
SEIGN. (neemt snel een slok en snelt naar de deur links) .
DOORTJE: Wat gaat U doen?!
SEIGN.: Hieronimus roepen, Uw vader roepen, zijn moeder roepen ...
DOORTJE: Waarom?
SEIGN.: U trouwt heelemaal niet met Hieronimus.
DOORTJE: Wie zegt dat?
SEIGN.: Het koffertje. U gaat op reis.
DOORTJE: Voor een paar dagen maar. Tot de praatjes over dat uitstel
afgeloopen zijn. Ik kan het schandaal niet verdragen. Dan kom ik terug
en gaat het huwelijk door.
) :
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SEIGN.: U jokt. Ik ga het huis wakker brullen.
DOORTJE (heel droevig) : Als U dat doet .... maakt U mij heel ongelukkig ...
SEIGN. (doet nog een pas naar de deur, wil zelfs de hand op de deurknop
liggen, zijn arm zakt echter, hij zijgt moe en oud in een stoel) : .... Iederen
nacht als ik mij in slaap gedronken heb, droom ik de stem der hertogin
der wegen ...Als
„Als je zoo doordrinkt, maak je me heel ongelukkig ...."
(glimlachend) . Maar dat is allemaal bedrog, lieve juffrouw, want ik kan
nooit iemand ongelukkig maken, omdat .... ik niemand heb.
DOORTJE: Och ... (komt naar hem toe, neemt zijn hoofd tusschen hare
handen, zeer lief) : .... Iedere droom kan werkelijkheid worden, als je
maar genoeg ...
SEIGN.: Drinkt? (wil opstaan met een reikgebaar naar het glas op de tafel) .
DOORTJE (duwt hem zacht terug) : Neen., .... verlangt. De hertogin der
wegen, is dat je geliefde?
SEIGN. (met groote vraag-oogen vol tranen) : Geliefde? .... Ik ....?
(neemt haar arm vast, als in een visioen) . Op de wonderlijkste avond hingen
de nevels met plukken in de boomen, wijd en laag over het gras van de
wereld en met vlokken over den rand van den heirweg, die voert van
Noord naar Zuid. Toch scheen daarboven de maan blinkend en ik liep
spelend langs den weg te trappen in de wolken. Met ratelend geweld
kwamen ze aan uit de verte, twee sneeuwwitte paarden, en trokken aan
mij voorbij een zwarte calèche. En in het rijtuig, een wolk van kant om
het schoonste vrouwengezicht. Zonder dat ik het wist riep ik en gebaarde.
Zij keek om, glimlachte en boog. En ik schreeuwde en wenkte en liep en
holde achter het rijtuig aan tot ik neerviel en het met haar verdween in
de punt van den weg als een witte ster in een zwarte wolk.
DOORTJE: En heb je haar gezocht?
SEIGN.: Over heel de wereld. Ik zocht haar gezicht in de wolken en in
de rimpeling van het water, in den vorm der struiken en takken der boomen,
maar ik zag haar nooit of ik vond haar altijd, maar dan was ze het weer
niet. Ik stond bij de kerken der bruiden. Ik bezocht de moeders der geborenen. Ik gaf vrouwendooden het laatste kruis. Maar zij was het niet.
En nu .... nu trouw ik haar, maar iederen keer met een ander. Nu geef
ik de geboorte aan van ons kind, van haar met een ander en bij de begrafenis van eene vrouw kan ik soms zoo verschrikkelijk huilen ...
DOORTJE: Waarom zal je dan nu de hertogin der wegen verraden en
heel verdrietig maken door hare ouders te roepen en haar uit te huwelijken
aan den verkeerden man?
SEIGN. (staat op, de armen in verrukking gespreid) : Voor haar gril ...
mijn heele dronken ziel!
DOORTJE (vleit zich smeekend tegen hem aan) : Zie je nou wel .... en ik
hou niet van Hieronimus en ik ben zoo verschrikkelijk ongelukkig.
SEIGN. (spreidt de armen nog verder nu in angst om haar aan te raken) :
Niet doen, jonge dame, niet doen! Ik .... ik .... ben .... (zakt in den
..

stoel, zoodat zij automatisch op zijn knie komt te zitten. Hij kruist zijn armen
achter de leuning in elkaar, buigt zoo ver mogelijk achterover. Zijne houding
maakt den indruk, dat hij liefst zoo ver mogelijk van haar af is. Zij zit dan
ook op de punt van zijn knie) .
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(Vereenigd Tooncel 1925)

ALBERT VAN DALSUM, CHARLOTTE DEFRESNE--KÖHLER
EN HENRI EERENS IN A. DEFRESNE'S „DE WOONSCHUIT"

DOORTJE (huilend) : Onze ouders waren vrienden, moet je weten. De
hunne waren erbij, toen ik geboren werd en de mijne waren erbij toen zij
geboren werden. Als baby vergiste ik me vaak en dacht, dat de hunne mijn
moeder was en eens zocht ik melk bij haar. Zij kregen straf van mijn
vader, hij hielp hun bij hun schoolwerk. En toen mijn moeder en hun vader
stierf werd dat alles nog erger. Hun moeder kleedde mij, mijn vader
regeerde hen. Ik had mijn eigen kamertje hier, zij bij ons. Toen wij nog niet
geboren waren, besloten onze ouders al tot mijn huwelijk met een van hun.
lederen dag werd dat besproken. Zij sloten voor de grap weddenschappen
op wie ik nemen zou, Hieronimus of Philip. En in de gedachte van ons
kinderen drong dat zoo door, dat wij, toen wij vier jaar waren al huwelijkje
speelden. Ik met de shawl van hun moeder, zij met de rijlaarzen van mijn
vader. Als ik met Hieronimus trouwde, weigerde Philip al toen hij vier
jaar was om getuige te zijn en plaagde hij Hieronimus tot die begon te
huilen en kneep hij mij bont en blauw. En als ik met Philip trouwde, ging
Hieronimus in een hoek staan mokken of gilde om zijn moeder. Een paar
maanden geleden zoende Hieronimus me plots heel anders dan gewoonlijk
en toen heb ik hem ook anders gezoend dan gewoonlijk en toen .... toen
gebeurde er nog een heele boel even akelige dingen en .... en toen dacht
ik, dat ik misschien van hem hield. Maar hoe meer de dag van ons huwelijk
korterbii kwam, hoe benauwder ik het kreeg en .... en .... ik hou niet
van hem (huilt erg verdrietig) . En ik hoef niet met hem te trouwen, is het
wel? Ik hoef niet ongelukkig te worden, vindt U niet? Dat kan toch niemand
van me eischen, denkt U ook niet?
SEIGN. (als haar zitten op zijn knie het hem niet belette, kroop hij achter
den stoel, hij leunt dan nu ook geheel op zij) : De vrouwen zijn zoo mooi.
Alle vrouwen moeten gelukkig zijn.
DOORTJE (begint nog erger te huilen.) : Nou dan .... en nou moet ik weg,
ver weg van alle menschen waar ik van hou en .... en .... ik kan nooit
terug komen (staat op) .
SEIGN. (valt op zijn knieen met de handen gevouwen) : Huil niet Madonna,
want je tranen vallen in mijn oogen en rollen over mijn wangen weg.
DOORTJE (ziet hem aan) : Jij .... rare man ...
SEIGN. (spreidt de armen) : Vraag mijn mijn leven.
DOORTJE (streelt hem over het hoofd, hij omarmt haar knieën) : Ik weet
niet, wat ik met het leven van een man doen moet. Ik ben nog een kind.
SEIGN. (laat haar los, zit op zijn onderbeenen) : En met dat van Philip?
DOORTJE (als door een wesp gestoken) : Dat is een schoft! Dat is een
schooier! Die is de schuld van alles!
SEIGN.: Omdat hij geen getuige wou zijn?
DOORTJE (valt huilend met het hoofd op de tafel) : Ik kan hem vermoorden.
SEIGN. (trekt in een hulpeloos gebaar de schouders op, zingt droog) :
Zij houdt van hem, maar hij niet van haar.
Hij lacht en zij huilt, de waarde daarvan?
De wereld draait onder onze voeten ...
DOORTJE (resoluut) : Ik ga weg! Ik ga op reis! Geld en alles heb ik in mijn
koffertje. En hier is een brief, waarin ik hem schrijf, dat .... dat ...
ik .... ik .... nooit .... 0, die arme jongen, die arme jongen, ... .
want .... want ik hou toch heel erg veel van hem ziet U ...
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SEIGN. (is opgestaan en heeft gedronken) : U kunt niet weggaan.
DOORTJE: Waarom niet?
SEIGN.: Hij wil het niet.
DOORTJE: Wie niet?
SEIGN.: Onze Lieve Heer.
DOORTJE: Hoezoo niet?
SEIGN.: Het regent met emmers.
DOORTJE: Ja maar ik moet weg! Als ik blijf zal ik morgen nooit den
moed hebben het hem te zeggen. Als ik hem voor me zie staan met dat
lieve domme hoofd, dan zal ik nooit .... Ik telefoneer om een auto uit
de stad. (naar telefoon) '
SEIGN.: En waar wilt U dan blijven tot de eerste trein vertrekt zoo ongeveer om half zeven? Het moet nu zoowat twee uur zijn en het station
is gesloten.
DOORTJE: In .... in een portiek.
SEIGN.: Om door de politie opgebracht te worden? Daarbij zou iedereen
in huis die auto zien en hooren aankomen, want niemand slaapt. Trouwens,
U zult geen enkele auto naar buiten krijgen in dat weer. De wegen moeten
overstroomd zijn.
DOORTJE (hevig ontzet) : Ja maar, wat moet ik dan beginnen? Wat moet
ik dan doen?
SEIGN.: Ja....je
je zou waarachtig zeggen, dat Onze Lieve Heer het er
nou weer op aan legt om U in de armen van Hieronimus te laten ...
Een oogenblik! (drinkt snel) .... Stil! .... Achter die deur en achter die
deur is geluid.
DOORTJE: Ik hoor niets.
SEIGN.: Maar ik wel. Het bosch kon waaien zooals het wou, het kraken
van een tak onder een menschenvoet onderscheidde ik in een orkaan. Ik
ken de stilte en de geruchten van de natuur. De geluiden, die de menschen
maken zijn altijd leelijk. Ga snel in de veranda, wacht, zie en luister.
DOORTJE (klamt zich smeekend aan hem vast) : U zult mij niet verraden?
U zult nooit toestaan, dat ik met hem trouw?
SEIGN.: Ik zal alles voor U doen. Ik zal bergen verzetten, ik .... (zakt
weg) he, ik .... ik .... wat is dat ontzettend .... vergeving, lieve juffrouw, maar ik .... vergeving ...
DOORTJE: Nee, nou niet zwak worden! U moet sterk blijven! U moet
mij helpen! Ik vertrouw op U.
SEIGN.: Neen, neen, niet op mij. Dan maar liever op de whisky (drinkt.
DOORTJE (af door de verandadeur). Ik moet boven Jan blijven .... He,
he, .... daarbij moet er iemand een normalen kijk op het geval houden,
anders gaat Onze Lieve Heer te ver en gebeuren er ongelukken. Ik zal
hem be ... .
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A. ROLAND HOLST: LIEFDE'S AANBLIK
Naar D. G. Rossetti: „Lovesight"
The House of Life

ANNEER zie ik u meest, mijn lief,mijn ééne?
als door de geesten van mijn ooge' in 't licht
voor uw gelaat, hun altaar, wordt verricht
de eerdienst dier Liefde, hen in u verschenen?
Of als in deemstring, in álzeggend zwijgen,.
alleen met mij, vlak bij mijn kus nog, ligt
uw vaag en schemerglanzend aangezicht,
en mijn ziel enkel ziet uw ziel haar eigen?
0, Lief, mijn lief, zoo 'k u niet meer ontwaarde,
noch zelfs van u de schaduw op deze aarde,
als in geen lente ik meer uw ooglicht vind
hoe hoor ik dan ter Stervenshelling zingen
't grondwervlen van Hoop's blaadren, die vergingen —
Dood' s onvergankelijker vleuglen wind?
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A. ROLAND HOLST: GEEN TWEEDE TROJE
Naar W. B. Yeats:. „No Second Troy"

OE zou ik haar verwijten, dat ze ellende
1-EI bracht
in mijn dagen, of dat zij voor kort
de onnoozlen opgezweept zou hebben en de
straten en stegen had dooreengestort,
als in hen durf verlangen evenaard had?
Waar kon zij vrede vinden met een geest,
die adel simpel als een vuur bewaard had,
met schoonheid als een boog, die spant, van 't ras
dat niet meer thuis hoort in een tijd als dezen,
hoog zijnde en eenzaam en niet aan te randen?
wat moest zij met een wezenas haar wezen.
vond zij een ander Troje om te verbranden?

'S
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A. ROLAND HOLST,* 1888. Verzen: Verzen (i9i i). — De Belijdenis van de Stilte (1913).

— Voorbij de Wegen (1920, 1925). — De Wilde Kim (1925). — Ex Tenebris Mundi (1926).
Proza: Deirdre en de Zonen van Usnach (1920). — De Afspraak (1925). — Over den Dichter
Leopold (1926). Redacteur De Gids. Amsterdamsche Poezie-prijs 1926 (Hoofdprijs).
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J. C. VAN SCHAGEN: DE STYLIET
NEL, steil en vermetel, Sprong zal het leven zijn. Inderdaad.
Maar sneller dan knapenrapheid is de steenen roerloosheid van den
zuiveren styliet.
Steiler dan de felste sprong is de hartstochtelijke roerloosheid van den
styliet.
Roekeloozer dan de vermetelste daad is de niets ontziende roerloosheid
van den styliet.
Wie den styliet veracht, herinnere zich, dat het teeken nul oneindig meer
beduiden kan dan vele getallen. Dat het de vorm kan zijn voor het volkomen
bedwang van ontzettende spanningen. Dat geen cijfer intenser leven heeft
dan de onaanzienlijke nul.
Een man moest eens de oneindigheid in een getal schrijven. Hij schreef
jaren lang, maar het leek nog op niets. Toen liet hij het werk in den steek,
hij schreef een kleine nul en was verlost.
De top van den zuiveren kegel is een wiskundig punt en heeft geen stoffelijkheid. De toppen van ons bestaan naderen dezen staat; bewegingen vallen
samen tot roerloosheid, kleuren vallen samen tot wit licht en alle woorden
vallen samen tot het zuiver zwijgen, dat alleen voldoende is.
De styliet is als de top van den zuiveren kegel. Hij doet „niets", omdat
„alles" hem niet voldoende werd. Maar hij IS.
De zuivere styliet is een stadium verder dan de lieden der vermetele daad.
Daarom kan alleen hij een goed styliet zijn, die iedere snelheid, iedere
vermetelheid achter zich liet. De pilaar is geen asyl voor zwakken, zij is
het oefenperk voor één, die zeldzaam sterk werd.
De styliet zou niet creëeren? Hij creëert aan zijn ziel. Ook het edelste
physieke creëeren is van gansch een lager orde dan dit gestadig zielsvernieuwen, dit enkel en bij niet dan Gods genade balanceeren ter spits. Deze
dans op den golfkam, dit wandelen op het kantelend water, den afgrond
onder de voeten ieder oogenblik; geen spel is zoo edel, geen zoo gevaarlijk,
geen zoo zwaar.
De zuivere styliet handelt niet, hij is. Maar nul is de moeder aller getallen.
Hij handelt niet, maar hij werd tot een kristal van macht; zijn roerloosheid
treft als een zweepslag, zijn zuiverheid reinigt vele wonden en aan zijn
zekerheid richten wij basterds ons op. Wie hem zagen, werden van hun
lafheid los en van de hindernis, die wij achter ons aan sleepen in zware
karavanen; zij werden licht en helder en hun sprong sloeg als een vlam
ten hemel.
Hij handelt niet, maar hij behoedt het fonds, waaruit wij anderen ons
handelen betalen. En geen snelheid zal zin hebben, geen vermetelheid
waarde, dan die uit dit midden werd voortgestooten.
j. C. VAN SCHAGEN,* 1891. Verzen: Narrenwijsheid (1925-1926) — Litanie (1928).
Bijdragen in de Stem en De Gemeenschap.
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Caricatuur van Xitn

Dr. H. VAN LOON, * I88-. Romans: Onder één Dak -- Trouweloozen
— Geteekenden — De Muggen dansen -- In de Verstrooiing. Bijdragen
in alle tijdschriften.

H. VAN LOON: HET AFSCHEID
TEN avond in het weidsche hotel, dat aan den voet der rotsen vlak aan
zee eer een kasteel is, werd ik ternauwernood toegelaten. Er was geen
plaats, maar op mijn aandringen werd me een kamer toegewezen in een
bijbouw, die, zei men mij, tot het oorspronkelijke kasteel behoord had.
Voor enkele jaren was dit afgebrand, waarbij de bewoners op één na den
dood gevonden hadden.
Het was een laag vertrek, dat werd verduisterd door de paarse pijnen, die
den verweerden zijgevel overschaduwden en in den naderenden avond den
tuin voor den rotsenketen tot een dichtbegroeiden binnenhof maakten. De
kamer wekte den indruk in gebruik en bij mijn komst overhaast ontruimd
te zijn. Ik vond er dingen van dagelijksch gerief en sporen van den korten
golfslag, dien in het leven van een kind de kolken maken. Die vage sporen
kwamen me de teekenen van een schipbreuk voor. Ik zag dit beknopte
leven door mijn noodelooze aandringen verdreven en stond, door de omstandigheden begunstigd, tusschen wanden, die mij in geen enkel opzicht
toebehoorden. Maar op mijn zeggen niemand te willen verjagen antwoordde het donkere volkskind met den onbeschaamden oogopslag, hetwelk mij
was voorgegaan, dat ik me daarover niet behoefde te verontrusten.
Tegen het vallen van de schemering klauterde ik het steile pad op, dat de
geiten langs de flanken van de rotsen draagt. Van de hoogte uit meende ik
toen voor mijn venster een jonge vrouw te zien. Ik lette er verder niet op
in de onderstelling, dat hetzelfde volkskind in den avond uitkeek
over de met metaal bevloerde zee, waarop de schepen onder de lange
strepen van den rook zich van en naar de naburige haven spoeden, vanwaar
ik over een week koers zou zetten naar het mij onbekende tropische gebied.
Ik steeg verder en van een hoogere kaap weer omlaagziende meende ik
opnieuw iets in mijn kamer te ontwaren, maar dit was geen vrouw, maar
een kind.
Daar de avond snel daalde en uit de zee een dikke witte damp rees, die mij
met ijlende vlagen omving, klom ik schielijk terug, verblind door den nevel,
die zich, wanneer hij weerstand vond, tot ijzige doeken verdichtte en in
wilde franje aan de kammen hing. En ik overlegde, me bij het nauwelijks
te stuiten dalen aan steenen stootend, dat dit de moeder en het kind
moesten zijn, die ik onwillens verdreven en van wier bestaan ik de teekenen
gevonden had.
Die gedachte werd versterkt doordat ik, teruggekomen, die dingen niet
meer opmerkte, maar bij het ingaan van den nacht was ik te vermoeid om
daarin zoo mogelijk nog verandering te brengen. En leunend over de
balustrade van het balkon, nadat de zeenevel even snel was opgetrokken
als hij gekomen was, herinnerde ik me verhalen over de kwaadaardigheid
van dit wisselvallige klimaat. Ik zag uit over zee, die het neuren van de
branding nauwelijks tot mijn ooren stuwde en nog een poos het licht van
de zon bewaarde. Over dit indonkerende oppervlak schoven de bootyen geruischloos, schimmen met een rood en een groen vuur. En tegen de rotsen
terzijde klom een snoer van lampen, waar een tandradbaan zich aan de
helling klampt.
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Den volgenden dag werd me verzekerd, dat ik me had vergist, want dat
in den door mi] bewoonden vleugel geen kind geherbergd was en niemand
onrechtmatig er waagde in te sluipen. Ik hield niet aan, maar herhaalde
dien avond den klimtocht naar een ander punt, vanwaar ik scherper dan
te voren mijn venster kon bespieden zonder gezien te worden. Toen zag
ik dezelfde gestalte op het smalle balkon. Soms voegde zich een kind bij
haar. De afstand en de schermpijnen, die hun toppen tot aan het platte
dak hieven, beletten me haar trekken te onderscheiden.
Maar over deze verschijning dacht ik niet door, want ter verpoozing had
ik dit hotel gekozen. In het tropische land zou ik, ervaren aviateur, met het
invliegen van nieuwe toestellen worden belast en dit vooruitzicht onthief
me van elke neiging, me noodeloos zorgen te maken. Zooals ik door
de praktijk van mijn taak den dood in het leven had verdisconteerd, zoo
stond ik nu, op den drempel tusschen twee werelden, van de gewone dingen los. Want de oude wereld had me losgelaten, of moest ik zeggen, dat
ik ze weggestooten had gelijk ik telkens bij het stijgen in mijn toestel mij
zelven voorkwam de aarde weg te stooten? En met de nieuwe wereld had
ik nog geen aanraking gevonden. Ik scheen te zweven en deze lichtheid
ervoer ik als een bevrijd-zijn van zwaarte en van andere elementaire wetten.
Dit bedwelmende, zij het heldere gevoel, deze ijle verrukking kende ik van
vroegere keeren, als ik weer een levensstaat voor een anderen opgegeven had.
Den derden dag zette ik me, in die vervoerende ledigheid van tot niets te
zijn verplicht, in de kleine hotelbar. Daar dansten op het wilde gerucht van
een grammofoon een jonge man en eene Jonge vrouw. Heur haren waren
ros van koperen gloed, die het gespannen gelaat nog bleeker maakte. En
deze matheid werd verscherpt door het simpele, maar zeer verfijnde kleed
van doffe vlosse zij, waarvan bij het dansen de lijnen in trage golven deinden. Zij noch hij schenen mijn binnenkomen op te merken. Ze zetten het
dansen voort alsof dit ritueel zich in een andere atmospheer voltrok.
Aan hen was smart noch blijheid. Hun dansen was een veelal statig, altijd
overwogen bewegen, dat op het onverwachtst in wilde rukken en grillige
zwenkingen uitschoot, maar even onverhoeds zich over die branding sloot
en weer de vormen aannam van een bijna hiëratischen ernst. Met dit dansen
volvoerden zij klaarblijkelijk een plicht van hooge en volkomen natuurlijke
orde. Elk zetten van zijn voet onthulde een geheim, dat zij alleen verstond
en reeds beantwoord had alvorens hij het geschetste gebaar voltooide. Ze
onderhielden zich in een geheime taal en geen seconde kon ik den blik van
hen afhouden. Elk woord zou deze betoovering verbroken hebben. Alleen
het sliffen van de zolen maakte de stilte tastbaar en somtijds stonden ze
secondenlang in een ik weet niet welken ban verlamd. Om dit doen sloot
zich het vertrek aldoor nauwer met achter de hooge toog het gamma van
de flesschen vloeibaren edelsteen.
Een afscheid moest in dit elkander zoeken en weer wijken van de lichamen
verborgen zijn. Deze onbewogen omstrengeling was een einde en een begin
en deze strakheid even lenig als het leven zelf. Dit dansen zelf was voor
hen doel en ze vonden hierin zoo min genot als leniging van pijn. Hun
gezichten waren maskers en hunne monden droegen niet den beet van wie
zich tegen het zwichten schrap zet. Zoo zouden ze tot het einde van de
dagen kunnen dansen, want aan hem noch haar was eenige vermoeienis
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bemerkbaar. Ze groeiden boven zich zelf uit en hunne oogen zochten noch
ontweken elkaar. Bij de onmiddellijkheid van deze aanraking zou de verstandhouding van de blikken een verblinding zijn.
Dit was het leven aan den afgrond en dan op eenmaal niets. Deze menschen
moesten de uiterste mogelijkheden doorleefd hebben. Ze balanceerden,
feilloos en behoedzaam, op het koord, dat voor den vlieger zich onzichtbaar
bij elke opvlucht spant.
Ik ging heen gelijk ik gekomen was en bij mijn opstaan evenmin wendden
zij het hoofd. Buiten begeleidde me nog een poos de melodie, waarvan de
herinnering als een verwarrende verdooving in me zonk.
Onder de roerlooze pijnen vond ik in een hangmat een kind, dat bij mijn
naderen begon te schreien. Ik nam het op den arm, maar dit vermeerderde
zijn pijn en opeens stond ik tegenover de rosse vrouw, die ik zooeven had
verlaten en die was toegeijld om het kind te sussen. De laatste sporen van
strakheid vielen van haar weg, terwijl ze het kind uit mijn armen nam, dat
oogenblikkelijk het schreien staakte en, schuw naar mij omziende, het
hoofd aan haar nek borg. Niet ouder dan drie jaar kon het zijn en ik begreep,
dat deze twee, moeder en kind, de vage gestalten geweest waren, die ik
van verre aan mijn venster gezien had.
Ik verontschuldigde me, het onwillens gewekt te hebben. Zij keek mij
stralend aan en haar blik ging open als een ochtendhemel over zee. Een
wereld scheidde haar zijn met het kind van het dansen straks.
Zij voorkwam verdere woorden door met een vaardig bukken en lenig
rekken van de armen het kind omhoog te tillen en op haar nek te zetten.
En na een vluggen groet was ze al heen, terwijl het kind, omkijkend, meedeinde op haar snellen veerkrachtigen gang. Als een geit, een sterk dier,
beklom ze met den lichten last het pad tot aan het olijvenboschje, waar,
had ze mij gewezen, haar woning schuilt.
Den vo genden dag heb ik er haar bezocht. Toen vertelde zij, de eenig
overgeblevene te zijn van het gezin, dat het kasteel bewoonde, waar nu het
hotel staat en van welk kasteel alleen de door mij bewoonde vleugel overbleef. Die nacht van den brand beroofde haar van alles en van allen. Op
haar verzoek werd ze later in het sedertdien verrezen hotel in dienst genomen. Over mijn kamer mag ze daar, zij het in het geheim, beschikken,
tenzij de omstandigheden dit onmogelijk maken. De laatste avonden nog,
vertelde zij, had ze er met het kind in den avond uitgezien. En snel voegde
zij erbij, dat dit kind niet haar kind was, maar zij had het gevoed en opgevoed en dezer dagen zou het haar met den vader voor goed verlaten.
Toen liep ze weg en twee dagen later zag ik haar terug aan boord met
weer dien man en het kind. Eenzelfde schip moest hem en mij naar een
eender doel voeren. Zij en hij stonden aan de borstwering. Zij droeg het
kind, dat enkel oog en oor had voor het razerig gewoel aan de ka.
Toen dreunde de laatste bel, werden de eerste trossen losgeworpen en
gierde de stoomfluit. Als een slaapwandelaarster gaf zij hem het kind. Ze
kuste het niet, eer keerde ze het gelaat af en langzaam legde ze een hand
in de zijne. En terwijl de boot zich grommend loswrong van de kabels deed
zij de enkele stappen naar de plank, waarover ze langzaam liep, het gezicht
naar omlaag. Maar eens den voet aan wal, ijlde ze weg zonder om te zien
naar het naburige hotel. De man, die het kind omvat hield, stond als steen.
-
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Het schip kwam log op gang en zwaaide een eind uit de kust om. Dit
maakte het haar mogelijk, het hotel te bereiken, voordat de boot er langs
voer, vlak aan de kust voorbij, waar de vaargeul is.
Zij stond op het balkon van wat mijn kamer geweest was en wuifde met een
doek in lange halen. De man aan dek, die het kind niet losliet, wuifde ook
en op dit oogenblik vlamde de schuine zon in alle vensters. In dezen brand
ging haar wuiven met al statiger slag, al repte er een vogel zijn groote en
al grooter wordende vleugels, en scheen het huis met de vuren vensters op
dit rythme te wankelen.
Toen zette een witte zeenevel op, waarin de laatste vormen aan den oever
verzonken.
-
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H. W. J. M. KEULS: GEDICHTEN
I
de zomer aan mijn hart;
N deU zingt
dag was klam, de nacht is mild,
ik ben in oud geluk verward,
en oude dorst schijnt ongesteld.
Een droom: het zwerven heeft gedaan,
een zachtheid neemt de dingen in,
en elk verdoold, eenzaam bestaan
hervindt zijn heimelijken zin.
Dit is geen droomen dat bevrijdt,
de ziel ontsnapt haar banden niet,
maar elke droppel zaligheid
toovert een eindeloos verschiet.
Zacht zinkt de wereld in den nacht,
boomen en menschen ongeteld;
daar is geen vraag, daar is geen klacht,
nu 't al in innigheid versmelt.
En met de wereld zinken mee
al mijn verloren pijn en lust;
o zomernacht, o stille zee,
die lokt ter eindelijke rust.
II
Niets ging verloren:
een stem, die door den schemer brak,
een hand, die snel een lamp ontstak,
de bloemen overgoten van dat licht,
en al de helderheid van uw gezicht
opnieuw geboren:
Niets is vergeten:
geen blik, die in de stilte zonk,
geen avondglans, geen ochtendvonk,
en niets van wat zoo simpel is geschied,
en deed de dagen vloeien tot een lied,
dat niemand heeft geweten.
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Houtsnede van V. E. van Uytvanck

Mr. H. W. J. M. KEULS, * 1883. Verzen: In den Stroom (1921). — Om de
Stilte (1924). Bijdragen in De Gids.

KWATRIJNEN
I
de schaduw van mij weggenomen,
G enI J 'thebt
hart kan niet meer teren op zijn droomera;
E

Gij liet het leeg doch wachtend dag en nacht
om van Uw zoetheid weder vol te stroomen.
II
Nog worden handen naar een licht gestrekt,
nog worden bronnen door een klank gewekt;
al wat de harten zoeken en ontberen,
is eeuwenoud en steeds opnieuw ontdekt.
III
De jaren krompen in tot éénen dag,
vormen verschemerden voor 't oog tot rag,
maar scherp en hard staat in de ziel gesneden
het masker van een onverwonnen lach.
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ACHILLES MUSSCHE: VINCENT
LLE vergankelijkheid is maar een symbool en alle geschiedenis is
maar een legende, een mythe.
In drie soorten van gestalten projecteert de persoonlijkheid zich aan den
nachtelijken hemel der eeuwen: als held, als profeet en als heilige en
de smart en de grootheid van heele perioden en massa's verzinken om te
verrijzen gesublimeerd in den zwaardslag van een held, 't visioen van een
profeet, 't gebed en den psalm van een heilige: knielen niet meer dan honderd jaren in den heiligen Franciscus van Assisi en Thomas van Aquino,
Dante en Giotto; en zal gansch het grootsch en ontzettend treurspel van de
Russische revolutie zich mettertijd van eeuwen niet in een rooden gouden
schijn gaan leggen om het hoofd van Lenin?
Doch zóó, over de eeuwen heen voortlevend en voortwerkend als de samengebalde verrukking, als de in één handestrekken ineengevloch en droom
van een gansch volk, een gansch land, een ganschen tijd, wordt de persoonlijkheid meer en meer onttrokken aan 't gebied van de zakelijkheid, aan
den greep van de chronologie en de philologie: de persoonlijkheid gaat
over naar het domein van de magie.
Men zou de grootheid van een tijd kunnen meten aan de kracht, waarmee
hij mythen en legenden schept. Tweemaal totnogtoe was Europa daartoe
in staat: met de antieke heroën-mythen en met de middeleeuwsche heiligenlegenden. Men zou de grootheid van een persoonlijkheid kunnen meten
aan den gloed, aan de extase waarmee zij, als een vlam, opgaat in een mythe
of een legende. Beethoven, de held Beethoven is op weg naar zoo een
magische onsterfelijkheid en ik twijfel er niet aan, of ook de gestalten
van Dostojewski en Van Gogh zullen voor alle tijden lichtend blijven in
een wonderlijke Slavische legende en een vervoerende Germaansche mythe.
De nood van onzen tijd is aan mythen en legenden d.i. aan de kracht
van geloof, bewondering, verbeelding en schepping. Wij kunnen dan ook
niet anders dan alle pogingen toejuichen, die er toe strekken om voor onzen
tijd een moderne mythologie van geestes-heroën te scheppen. Zoo een
proeve van legende-vorming is het boek V i n c e n t, door Julius MeierGraefe uitgegeven bij Piper te München.
Het is geen kunstboek in den gewonen zin van 't woord, evenmin als
Vincent
deze van heimwee naar een broederlijke menschheid verteerde
ziel een „schilder" was. Evenals in Meresjkowski's L e o n a r d o d a
V i n c i staat hier, in 't middelpunt van een dichterlijk werk, een kunstenaar, wiens menschelijkheid ons tot in 't diepst van de ziel grijpt. Tot
een drama groeit dit boek, dat, in zijn somberste ondergangen zelfs en in
zijn tragisch einde, voor de waarachtig levenden in dezen armen en kleinen
tijd een vervoerend voorbeeld oproept van tot het uiterste dienende liefde
en onvervaarde heldhaftigheid. En we voelen dan ook diep de symbolische
beteekenis mee van de opdracht aan den zoon van den schrijver en aan
al de zoons van dezen tijd: Dat deze Vincent u lief zij meer dan als een
schilder, ook zonder zijn schilderijen, desnoods ondanks zijn schilderijen.
Dat zijn g 1 o e d u zuivere, u vertere, u redde voor het donderwoord uit.
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de Openbaring: „Ik weet uwe werken, dat gij noch koud zijt noch heet:
och of gij koud waart of heet! Zoo dan omdat gij lauw zijt, en noch koud
noch heet, ik zal u uit mijnen mond spuwen" ditzelfde woord, dat
Dostojewski aan 't einde van D e D e m o n e n herhaalde, want in het
licht van dezen gloed drukken de Russische romanschrijver en de Hollandsche schilder elkaar aan het hart. Bruegel moeten we Shakespeariaansch
zien en Van Gogh Dostojewskiaansch.
Elementen voor de schepping van een Van Gogh-legende vinden we in dit
boek overvloedig. Legendarisch zijn reeds de naakte cijfers: een leven van
zeven en dertig jaar, een schildersbestaan van tien jaar: twee derden hiervan
worden, heilig en barbaarsch, gewijd aan oefeningen, die doen denken aan
Spartaansche tuchtigingen; het ander derde wordt verschroeid door vuurvlagen waanzins en in het arme handjevol overblijvende dagen, op den
rand van den afgrond, schildert .... ach neen, schreeuwt of psalmzingt
hij zijn honderden schilderijen. Alle wetten van menschelijken groei en
menschelijke baring als door een vulkaan verstoord. Legendarisch zijn
honger „zijn drama is een hongerdrama" , zijn smachten met heel
zijn leven, heel zijn leven lang, naar de menschen zijn broeders en een
geheimen God misschien, die hij opzoekt en liefheeft en dient in de mijnen
van 't beloofde land der Borinage, in de sloppen en op de zolderkamer van
een verdwaalde Sien en achter de tralies van een gekkenhuis, dat hij op zijn
doeken aureoleert met den stillen vrede als van een klooster en den bloeienden lach van een paleis uit het Zuiden. Legendarisch zijn ziekte, de
„wide woestine" van zijn waanzin, die hem als in bliksems vóór den orkaan
met zonnen en boomen en bloemen overstelpt en omduizelt, die door zijn
donker leven flitst in de vlam van getrokken messen en revolvers: moordvlagen waarin de dood door zijn leven vaart, als de mistralwind van over
de zee. Legendarisch de fanfares, de vulkanen van zijn doeken, waarop
hij niet de zon, doch haar wentelen en zengen slingerde; niet de boomen
en bloemen, maar hun ijlend groeien en delireeren in spasmen van kleuren
en geuren; niet den zaaier, maar de eeuwige daad van het zaaien als een
symbool van de bevruchting der eeuwigheid door den mensch. Legendarisch zijn leven, legendarisch zijn werken: beide even tumultueus en
majestueus.
Diepe dingen zegt Meier-Graefe in dit boek over Vincent. Ook hij denkt
bij Van Gogh als vanzelf aan Dostojewski. Vincent gelijkt op Dostojewski
als de verloren zoon op zijn vader: dezelfde diepe gronden, waaruit onvergetelijke woorden, verblindend en eenvoudig, opwellen, woorden, die ons
leven onderste boven woelen en ons herscheppen tot een nieuw soort van
mensch; dezelfde onzinnige liefde tot de menschheid; dezelfde ruige deemoed; hetzelfde primitieve christendom. Wat een phenomeen: een tweede
Christen in onze moderne christenheid! Maar hier dan, onmiddellijk, het
essentieel verschil en de begrenzing: V i n c e n t h e e f t e e n R u s1 a n d g e m i s t en hij had een Rusland zielsnoodig om er in te wortelen en wijd over open te bloeien. In een of ander Rusland had hij dien
ontroerenden drang, die hem in God weet wat voor een wonderschoonen
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droom moet opgekomen zijn, om menschen als heiligen te schilderen 1 ),
wellicht kunnen volgen en volvoeren. Hij heeft ten slotte
en dit was zijn
leven God en de menschen gezocht in 't rumoer van wereldsteden en
in de eenzaamheid van de Hollandsche heide, onder de grauwe rookwolken
van de Borinage en tusschen de kleur-tormenten van zijn zonnebloemen;
en dat hij ze moederziel alleen moest zoeken en ze nergens vond, dát is
zijn tragedie geweest.
Als Van Gogh in Arles de razernij van de lente in het Zuiden op zijn doeken
wil samenpersen, doet hij Meier-Graefe denken aan een mensch, die lang
op zee was en nu voor den eersten keer bij de vrouwen komt. Daarbuiten
heeft hij van de vrouw al het mogelijke gedroomd: moeder, zuster, kameraad! En nu ziet hij, plots, het Vrouwelijke, de tegenovergestelde pool,
paradijs en dreigement ineen. Parijs was nog een kwestie van kunst en collega's; in Arles zijn mannen en vrouwen, bergen, hemelen en kleuren:
dingen, die in zwijgende drift genomen moeten worden. Over de bloemen, irissen en rozen, uit den tijd van het gekkenhuis te Saint Remy:
Menschen uit een tijd, die rijker was aan vreugden, hadden waarschijnlijk
zulke bloemen nooit waargenomen. Slechts het door heimwee gespannen
oog van den modernen mensch zag ze. Als schilder behield hij van den
godzoeker. In zijn boerenlaarzen steekt Gothiek, waardoor ze tot reliquieën
worden. Zijn boomen zijn handen, tot hartstochtelijke gebeden gevouwen.
Zijn Arles heeft van de vlaskoppen van zondagsboeren uit het Noorden.
Ieder schilderij is een kerkwijding. Ongetelde omarmingen zijn zijn werken neen, helaas, hier vind ik een overdrijving: smeekende, aanbiddende,
klagende handestrekkingen zijn Vincent's schilderijen; maar te omarmen,
in een snik van broederlijke liefde te omhelzen, te omvademen, te omslingeren vond hij niet meer.
Profetische dingen heeft Van Gogh ook gezegd, en droomen als mirakels
gedroomd. Niemand heeft in het West-Europa van dien tijd woorden gevonden, droomen geïllumineerd als deze verworpeling, de vagebond en
de gek. Om te beginnen de ongehoorde droom: om met zijn kunst te redden,
mee te deelen, te communiceeren; 't visioen van een grootsche decoratieschildering, van een broederlijke samenwerking, Gauguin en hij, aan hetzelfde doek, zooals indertijd de hovingen te Versailles waren aangelegd. De droom, die hem voorzweefde, van een portret, dat hij schilderen zou
naar een bevrienden kunstenaar, iemand die werkt gelijk de nachtegaal
zingt: het blond van de haren opgevoerd tot oranje, chroomgeel, citroengeel; achter het hoofd valt de banale muur weg en een eenvoudige achtergrond in het rijkste blauw strekt zich tot in 't oneindige uit, zoodat het
lichtend hoofd daarop een mysterieusen indruk maakt als een ster in het
diep azuur. De droom, om den nacht met een sterrenhemel te schilderen.
De droom, om de B e r c e u s e te Marseille of te Saintes-Maries in
een matrozenkroeg op te hangen, tusschen twee groote zonnen links en
rechts, om in hun laaiend geel de almacht der liefde uit te bazuinen.
i) „Et dans un tableau je voudrais dire quelque chose de consolant comme une musique.
Je voudrais peindre des hommes ou des femmes avec ce je ne sais quoi d'éternel, dont
autrefois le nimbe était le symbole, et que nous cherchons par le rayonnement méme, par
la vibration de nos colorations".
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Van Gogh heeft geleefd als men dat leven kan noemen in den ban
van het noodlot, in den greep van den daimon. De onrust, het avontuur,
de oneindigheid die des daimons zijn, kwelden hem bloed en geest en joegen
hem eeuwig op. Wel was er als een diepe stem van het instinct in hem, die
hem waarschuwde voor den afgrond van dronkenschap en extase; wel
deinsde hij ontzet achteruit voor den droom om heiligen van dezen tijd te
schilderen, omdat hij voelde, dat hij daaraan te gronde zou gaan, en schilderde hij uit zelfbehoud stillevens met kooien en sla. Maar de vlam van
den daimon extasieerde tot zijn uien en tabakhoopjes toe: wat totnogtoe
een „stilleven" heette, zwoegt en hijgt van drama's bij hem; wat voor de
Franschen „nature morte" "was, rijst bij hem, gewekt tot heroïsch bestaan.
Aan zijn daimon ontsnapt geen een: men kan hem alleen breidelen gelijk
Goethe, of eeuwig door hem bezeten zijn tot over den dood. De kunst van
Van Gogh is daemonisch naturalisme: natuur, verteerd door vuur.
Het noodlot van Van Gogh is, op algemeen-menschelijke schering, Germaansch van inslag: het noodlot van den mensch, die voor de krachten en
de heimweeën in hem nog geen vorm, geen lijn, geen grenzen vond; van
den mensch, die weigert den bol- en cirkelvorm van aarde en horizon te
erkennen, omdat hij alle gesloten lijnen verwerpt; het noodlot van de Germaansche zwerversziel, van Odin af, van wien het in de Edda luidt: „Wanderer heisze ich", tot op Nietzsche en Van Gogh en hoeveel anderen toe.
En in die zwerversziel, als een bezetenheid, de drang naar het Zuiden, naar
zon en wind en kleuren, die de onrust mat maken van genietingen, waarvoor
zij niet geschapen is, waartegen zij niet bestand is, waaraan zij ten ondergaat.
Zoo heeft Van Gogh, in zijn persoonlijke tragedie, 't Germaansche noodlot
uitgeleefd, chaotisch, hartstochtelijk, mateloos, heldhaftig tot in den ondergang toe, onder den dubbelen ban van de zwervers-daemonie van al het
wordende en de vlammen-daemonie van het Zuiden.

V

ACHILLES JOZEF MUSSCHE, * 1 896. Werk: De twee Vaderlanden (1927) — Twee
deeltjes Nederlandsche Woordenschat voor schoolgebruik (1926 en 1927). Bijdragen:
De Stem.
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Po tJoodtce kening van P. ')V. van 'Boo rse!

MARTI EN BEVERSLUIS , * 1894. Z werverswzelde(192o).- Verz en ( 1922).
- De Ballade van de V leermuis ( 1925). - Canz onen (1926, ze ver be te rde
druk 1927). - M ariken van Ni muiegen (nieuwe lyr ische bewerkin g, 192 8).
Vroeger e hijdragen in Groot Ne de rland. Onze Eeuw, D e Stem. De Nieuwe
G ids, De Gids, Opwaart sche wegen , Elsevier 's, D e j onge Gids, De St ream .
Thans bijd ragen in D e G ids, De Stream.

MARTIEN BEVERSLUIS: DE BELLEBLAZER
op mijn adem,
GEgedanst
vlucht op mijn lippen,
droom die tot breken
wil eeuwig ontglippen.
0 schoonheid, ik wiegel
u groot op mijn luim,
mijn spel en mijn spiegel,
mijn hemelruim!
0,

Mijn zuchten doorhuivert
de wanden vol weelden.
Mijn geestdrift verzuivert
de kleuren en beelden.
Hoe zie ik bevreemd,
als mijn lippen berusten,
in die glanzende beemd,
naar het draven der lusten.
In roerloozen dommel,
van wond'ren volvlogen,
als een donkere hommel
aan een bloem, omgebogen,
zoo hangt ge, doorraasde
gereed tot uw zwerven,
Vaarwel mijn verbaasde!
mijn droom die moet sterven.
Daar drijft ge, getild op
de vingers der winden.
Ge fonkelt en trilt op
het licht, o beminde.
Ge vlucht langs de dingen.
Gij drijft door dit dal.
Uw reis is mijn zingen,
mijn tijdlijk heelal!
7s

Ginds valt reeds tot nevel,
in 't zonlicht dat schijnt,
aan donkeren gevel,
de droom die verdwijnt;
De bel die ik blies
aan mijn bevenden mond,
tot een eeuwig verlies,
van de wijs die ik vond.
In mij is àl 's hemels
en werelds geschater,
de vreugd en het leed
door het licht en het water.
En mij is de bron èn
de zee en ik zie
mijn adem tot zonnen
van fantasie ...
0! bel die ik blaas! gij
mijn lachend verdriet!
mijn vluchtige vreugde
mijn liefde, mijn lied!
ge danst op mijn adem
gij rust op mijn luim,
ik zing en omvadem
het wereldruim.
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ELISABETH DE- ROOS: LORENZACCIO
EN kan in Elseneur langs den apocryphen grafsteen van een apocryphen Hamlet wandelen en zich verbazen, eerder dan om de
provinciale anonymiteit van deze plek van heroworship, over de suggestieve
hardnekkigheid van een overbodige en onweerstaanbare overweging, die
zich voordoet in de buurt van dezen steen met zijn vaag legendarische
grijze chimère: dat Shakespeare's Hamlet, zelfs al was de „echte" Hamlet
hier dan begraven en herda:ht, van deze echtheid niets geweten heeft.
Alsof Hamlet, dien wij kennen, en die al ontelbare avonden in ontelbare
gedaanten naar zijn „zeer koninklijke" uitvaar;. is gedragen terwijl het
gordijn over de toekomst van Fortimbras viel, dan toch ergens, en niet
zoo ver weg van onze werkelijkheid als Helsingór verwijderd ligt van
Elseneur, in een individueele en onveranderlijke gestalte van de wereld
bezit genomen had. Het gordijn, waarachter Polonius doodgestoken werd,
vormt een even tastbaar en scherp herinneringsbeeld, al werd het nooit
anders dan voor één avond opgehangen, als het interieur van welke „historische plaats" ook; een „verzonnen" leven localiseert zich in een „verzonnep" entourage, en het is alsof een wereld in de wereld zich afgeteekend
heeft, even fataal en onvermijdelijk als waar gebeurde realiteit, maar van
een doordringender persoonlijke gloed doortrokken. Een arrangement van
een levensverhaal rondom en in het teeken van een persoonlijk noodlot
heeft zich dan inderdaad in de kunst zoo voltrokken, dat de zeldzame
„personnages", die eruit voortkwamen, in den loop van jaren of van eeuwen
levens-groot en legendarisch-diep kunnen voortbestaan.
De wereld wordt (nergens sterker dan bij Shakespeare) geheven op een
theatraal plan en blijft er niet minder de wereld om, waar wat toeval is
in de werkelijkheid zich niet minder ingrijpend en redeloos, maar dan
toch als een „speelkans" voordoet; waar alles juist in het licht, dat het
noodig scheen te hebben, zijn beslag heeft gekregen, zooals een voorbijschietend landschapfragment eenmaal vanuit een trein in een beslissende
belichting gezien, voorgoed in een bepaalde sfeer gekarakteriseerd in de
herinnering kan blijven.
Zoo ontmoet dan bijvoorbeeld later, tusschen realiteit en verbeelding,
Laforgue Hamlet op de boulevard, en het is natuurlijk, en meesterlijk van
stijl, dat een paar moderne en doordringend anachronistische details
rondom deze als een persoonlijke ontmoeting gekleurde wederopstanding
in het oog vallen. Men moet zich zelfs tusschen de regels door afvragen of
het anachronisme in het gebruik van Dubec sigaretten of eerder in de
passeïstische dateering van zoo 1 vend tegenwoordige kwellingen ligt.
Op het tooneel vindt van zulk een gestalte de wederopstanding plaats bij
iedere nieuwe enscèneering (en waarom dus niet in: Modern Costuum, nu
dat eenmaal aan de orde is?), en men mocht wenschen, dat de Musset's
Lorenzaccio eens herleefde, anders dan als travestisucces in een Florence van
de Comédie Française. Men hoeft Lorenzaccio's verwantschap met Hamlet
niet te verbloemen; zij zal wel bewust door den schrijver gedragen zijn, en
wanneer men de Musset in zijn comedies met Shakespeare vergelijkt (een
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misbruikte vergelijking overigens en die de afmetingen en het verband
tusschen stijl en schrijver over het hoofd ziet) moet het zijn, omdat hij als
geen ander in het dichterlijk theater de natuur en de voorwaarde van het
fantastische tooneelspel begrepen heeft: dat de dramatische en scenische
spanning er ligt in de verhouding tusschen het altijd geheimzinnige hart en
de altijd theatrale wereld. Het uiterst zeldzame en sprekende van een werk
als dit ligt in het samenkomen, met gelijke intensiteit, van het persoonlijke
en het dramatische accent; zooals de woorden van Hamlet of van „Good
Monsieur Melancholy", klinken die van Lorenzaccio met een persoonlijk
timbre, dat een nauwe en gecompliceerde, maar volstrekt niet lyrisch beperkte gelijkenis met den schrijver zelf doet herkennen. Anders dan een
autobiographische gelijkenis, want wat wij van de verbeelde figuur beleven,
vervangt en vergoedt volledig wat wij over den schrijver zelf aan feiten
zouden kunnen weten; anders en onnaspeurlijker dan de dramatische
daadwerkelij kheid, waarmee Molière een bitterheid en een verontwaardiging
in een algemeen geldend type als Alceste belichaamt; onvergelijkelijk anders
en fantastischer natuurlijk ook dan wat bijvoorbeeld Ibsen achter maar
niet naast zijn objectief beziene individuen doet staan.
Maar in een Musset, die een lyrisch temperament laat werken met een
nooit gedoofde „theatrale" aanvoeling van de realiteit, die zijn omgeving
tegenover zich opgesteld ziet, en tegelijk zijn geest evenzeer door de wereld
als door zichzelf in beslag genomen weet, wordt deze bizondere gelijkenis
met zijn personnages kenmerkend geschapen, en Musset liet Lorenzaccio
de tragedie beleven waarop zijn eigen innerlijkste persoonlijkheid wel een
recht meende te hebben.
Lorenzo de Medicis, een enfant du siècle, dat in een onrustig en dreigend
Florence van het verleden in actie komt; Musset kon dan toch het mal du
siècle omhoog stooten tot het gestalte aannam. Tegen het bewegelijke en
schrille visioen van een verdorven stad staat deze frêle gestalte beangstigend
strak en van binnenuit stil, een „deugniet, die geen drie keer in zijn leven
geglimlacht heeft", maar die een meesterlijke ironie in een bewogen
verbeelding uit het bankroet van zelfkennis en gevoel heeft gered;
en in het melancholieke verloop van het drama leeft hij, en sterft
haastig en bijna achteloos, in de eene flikkering die hem verlicht: de
emotie om waarheden, die ontgoochelen kunnen nog voor zij gekend
worden. Er is niets, dat afleidt van deze fatale geschiedenis van een
jeugd, die op een wilde en redeloos heldhaftige daad is gericht, een daad,
die gedurende een langzaam doordringende en ontluisterende voorbereiding haar rechtvaardiging verliest, en de onverblinde gelatenheid, die deze
daad dan toch als een blinde rechtvaardiging van een verspeelde en vei woeste jeugd bedrijft. Tenslotte de moed der welbegrepen ontgoocheling,
wanneer de tyran vermoord is en de vrijheid geen handbreed gewonnen
heeft, het geestdriftig gekozen voorbeeld gevolgd is en de bitterste menschenkennis gelijk heeft gekregen.
Dit tooneelspel is wonderlijk scherp van opstelling en phosphoresceerend
van stemming; in weinige korte scènes klinkt de mismoedig-speelsche en
heesche toon van Lorenzaccio's gecompliceerde ziel; achter den doodelijken
ernst en hopelooze luciditeit van den grooten dialoog met Philippe Strozzi
weerkaatst een horizon donker en melancholiek de weerglans van zonde
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en onherstelbaarheid. Een jonge débauché behoedt een oude en rechtschapen republikein voor een utopistische dwaasheid: „prends garde à toi,
Philippe, tu as pensé au bonheur de l'humanité"; en dit droge en bijna
uitdagende timbre, waarin zijn lyriek afknapt, geeft misschien den sleutel
tot Musset's overwinning van het Romantisme.
In de speelruimte van dit drama beweegt de hoofdpersoon eenzaam tusschen de schelheden en misverstanden van een valsch „geënscèneerd"
leven, en krijgt den last van een bewust gedragen rol aan den lijve en zwaar
te voelen. „Brutus a fait le fou pour tuer Tarquin, et ce qui m'étonne en
lui, c'est qu'il n'y ait pas laissé sa raison". Lorenzaccio, die de zondaar
speelt om in het hart van de zonde de tref bare plek te vinden, groeit met
zijn vermomming samen en verstart van ontsteltenis over de onverschilligheid waarmee de wereld hem die rol laat waar maken en voortwoekeren,
en in dit overbewuste spel met de menschelijke waardigheid als inzet, is
het alleen „de waarheid" aan wie een masker gewelddadig wordt afgerukt.
Want op deze speelplaats die de wereld is, wordt iedere speler een Genesius,
acteur pris a son róle, in genade of in ongenade.
Hamlet speelt de gek, Lorenzaccio de verdorvene; deze tragedies worden dubbel tragisch in het tooneelmatige, en leven en mise en scène
vallen samen in die realiteit in de tweede macht, die zich in het theater
voltrekt.

1

ELISABETH DE ROOS, *` J93 Bijdragen in N. R. C., De Stem, De Vrije Bladen, Filmliga.
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Krabbel van Albert van Dijck

MARNIX GIJSEN (Dr. A. J. GORIS). De XII Sonnetten van de Schoonheyt van G. H. Bredero (inleiding, 1920) Lof- litanie van St. Franciscus
van Assisi (1921) — Karel van de Woestijne (studie, 1921) — Breeroo's
Lyriek (inleiding, 1922) — Het Huis (verzen, 1925, 2e druk 1926) —
Ontdek Amerika (reisbrieven, ie druk 1927, 2e druk 1928) — Geestelijk
leven in Amerika (1928) — Lof van Antwerpen (1928). Bijdragen in De
Gemeenschap e. a. Amsterdamsche Poëzie-prijs 1924.

MARNIX GIJSEN: DE JONGE ZELFMOORDENAAR
SPREEKT

Z

ES godsdiensten had ik doorgrond
en talrijke onzedige boeken gelezen
vóór ik verliefd werd,
tot stervens toe,
op Maria Cools.
Zij wilde niet hooren van boedhisme
noch theosophie
maar sprak van mijn haar en mijn danstechniek.
Toen ik haar wilde vervoeren tot etherische extase
heeft ze mij ijsroom gevraagd.
Laast ge nooit hoe de Chineezen
hunne weerbarstige schuldenaars straffen?
Ik heb me op haar drempel gezelfmoord.
Zij was me oneindig veel verschuldigd:
zij had mijn geloof in dees aarde
ontstolen.

MARNIX GIJSEN: VERS

H

ET organdie der bruid
is licht en fijn,
lijk morgennevel op het jonge veld.
dan komt de sterke zon,
de volle dag:
de harde kluiten op het barre veld.
o schoone groeven van mijn moeders aangezicht.

J. VAN OUDSHOORN. IN MEMORIAM
BALCON-SCÈNE
EZE twijfel, deze zelf-betichtingen, bleven zijn herinnering aan
. • • haar bij vlagen verontrusten. Dan vroeg hij zich vruchteloos af,
wie van hen beiden de verantwoording droeg voor wat hij reeds was begonnen de „balcon-scène" te noemen.
De balcon-scène! Daaraan vermocht Ter Laan nog immer niet terug te
denken zonder opnieuw met zijn figuur verlegen te worden. Dien avond
had hij tot laat in de hotelkamer zitten schrijven. Zij was er niet. Tijdens
het dessert had zij hem onverwacht alleen gelaten. Zij moest ergens heen.
Hij vroeg niet verder, gewend reeds aan die bruuske verkoeling in haar
optreden, waarmede zij wel te verstaan wilde geven, dat er tusschen hen
niets van belang gaande was. Naar haar kleeding te oordeelen was zij van
plan het avond-concert in het badhuis te bezoeken. Veel anders bleef er
voor haar alleen trouwens niet over. Voor haar alleen ... ? Was het dan
vanzelf sprekend ... ? Van het concert had zij reeds lang terug kunnen zijn.
Met een vreemde onrust in zijn denken aan haar had Ter Laan het schrijven gestaakt en de deur van zijn kamer op een kier gezet. Waarom zou hij
haar niet mogen hooren komen? Weer aan tafel gezeten, merkte hij hoe
intusschen buiten de maan moest zijn opgegaan. Door de electrische verlichting van de kamer heen, ontwaarde hij, als op een matte transparant,
het lagere donkere land met wat boom-gekruin in loome berusting aan.
een zachte binnenbocht der tintelende zee. Zijn ongeduld steeg. De lauwe
zomernacht, waarvan bij wijlen iets als een ademen merkbaar werd, wekte
liefdesverlangen. Waartoe zat hij hier alleen .... Hij stond op, draaide het
electrisch licht uit, maar van plan naar de veranda te gaan, hoorde hij.
voetstappen in het trappenhuis.
Naar de deur gekeerd bleef hij midden in de kamer staan. Hij voelde het.
zij was het. Zij ging de kamer reeds voorbij. Had hij iets anders verwacht?
Hij schaamde zich plotseling over dat openlaten der kamer. Met een
impulsieve beweging had hij het electrisch licht weder aangedraaid, liep
naar de deur toe en op punt de kamer te sluiten, met de deurkruk reeds
in de hand, kwam hij tegenover haar te staan, die op haar schreden moest
zijn teruggekeerd ... .
Het was hem niet mogelijk geweest te zeggen, of hij, alvorens de deur weder
toe te trekken, die nog even voor een blik in het trappenhuis wat van zich
af gedaan had. Misschien ook, dat zij hem daarbij voor geweest was. Wat
deed het er verder toe. Zij leek even verrast als hij zelf en zoo stonden zij
voor een oogenblik sprakeloos tegenover elkander.
Zij stond er in haar licht-groene avonddracht met wat zilverig-floers om.
bloot van armen, het zacht bepoederde gelaat, haar donker-gegolfde haartooi, vreemd-feestelijk, slank en hoog in de spaarzame verlichting van het
armoedige trappenhuis. Streng-ongenaakbaar en toch ook weer van enkel.
stille echte vrouwelijkheid, die een sfeer van eenzaamheid om haar opriep,
die hem bij haar eersten aanblik reeds zoo wonderlijk getroffen. had en hem_
er thans toe bracht met een ongedwongen gebaar haar tot zich te vragen.
-
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Te nooden tot de pracht van den lichten zomernacht, die zijn verlangen
naar haar zoo onstuimig had gewekt en waarin zij elkander thans door een
toeval wedervonden.
Als vanzelfsprekend had hij de kamerdeur gesloten, het electrisch licht
uitgedraaid en, haar nakomend naar de veranda, voelde hij met innige
bevrediging hun samenzijn van iedere onrust vrij. In de donkere veranda.
naast haar staande, vol sprakelooze bewondering beiden voor het maanlichtpanorama over zee, leek dit hier hem pas hun eerste en eigenlijke ontmoeting, scheen geen woord nog tusschen hen gewisseld en werd het deze
eenige nacht alleen, waarnaar zij slechts stom te luisteren hadden om er
een zich vinden 'of een vervreemding uit te vernemen.
Zoo was het tot hun samen-zitten gekomen. Ze zaten in een ruime rieten
bank in een hoek der veranda. Hij had haar niet laten heengaan toen zij
wilde vertrekken. Hij had haar daarvan teruggehouden, hoe kon het anders,.
maar ook zij scheen daarop slechts gewacht te hebben. Ja, wel was ten slotte
alles van hem alleen uitgegaan, maar toch zonder dat hij had vermogen te
zeggen, of daartoe harerzijds ook niet een zekere „verlokking" bijgedragen
had. Zoo wist hij niet meer, of hij het geweest was, die haar in de ruime
bank wat tegen zich aan genomen had, dan wel of zij haar hoofd even aan
zijn schouder vlijde, zoodat zijn arm daarbij als van zelf om haar kwam.
Wat deed het er verder toe, want eenmaal zoo in de donkere veranda-hoek
gezeten met het feest dezer maannacht over zee voor oogen, leek dit een
van zelf sprekende houding te wezen. Alles scheen zich even natuurlijk
af te spelen.
Buiten werd het immer stiller, immer lichter, tot er tusschen die stilte en_
dat lichten een samenhang begon, een bijna hoorbaar-stijgende wisselwerking, die aan hun stomme zitten een immer mildere verinniging gaf en_
ook in het donkere tasten van hun gevoel een steeds ijler stijgende wisseling bracht, die zij nog enkel maar te beluisteren hadden. Zoo bleven zij
sprakeloos wachten, of het eindelijk ook tusschen hen als daar buiten even.
stil en licht zou mogen worden.
In het hotel was reeds ieder geluid verstomd. Van de boulevard beneden
viel geen voetstap meer te vernemen. De maan was hoog aan de wolkenboze hemel verrezen en ook de verre duinen en boomkruinen om de matglanzende zeebocht heen werden thans door haar schijnsel overgoten. Nog
dichter aaneen, oog in oog thans, lieten zij de zilveren licht-muziek over
zich vergaan, tot hij een liefdesbetuiging gestameld had, zijn mond de
hare gevonden ... .

J. VAN OUDSHOORN (pseudoniem),* 1877. Romans en novellen: Willem Mertens'

Levensspiegel (1913). — Louteringen (1916). — Zondag (1918). — Verhalen (1923). — Tobias
en de Dood (1925). Bijdragen in Groot-Nederland.
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Mr. HENRIK SCHOLTE, * 1903. Verzen: Refereinen (in samenwerking
met Jan R. Th. Campert, 1922) — Chrysantheem (1923) — Intermezzo
(1927). — In voorbereiding: De Duizend Dooden (proza) — Verzen in De
Gids, Groot Nederland en De Vrije Bladen. Kronieken en Tooneelcritieken in Den Gulden Winckel, Nederland (1924 —1926) en De (Groene)
Amsterdammer. Redacteur Filmliga.

HENRIK SCHOLTE: AAN HET DOODSBED VAN EEN
ONFATSOENLIJK MEISJE
DODE, als de kim ten westen,
ID haveloos
en laat,
bleef dit rampzalig sterven resten
op uw smal gelaat.
weerstond uw oog, kortstondig,
schielijk en beangst,
dit leven niet, dat u, onmondig,
vastbond in zijn vangst?
van schemering, die nimmer klaarde,
waart gij voortijdig groot,
een onbegravene der aarde
bij leven en bij dood .
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HENRIK SCHOLTE: NORA ? 928
AAN ELSE IM-1AUHS
LS de verloren zoon keeren wij naar Ibsen terug. Maar in de wijze,
waarop wij tenslotte toch weer deze verbleekte fotografieën uit een
oud familie-album, deze intérieuren van rood pluche en ronde, ebbenhouten
stoelleuningen met een anderen aandacht ter hand nemen, ligt niets van
een romantische herinnering. Bezie in deze vergeelde entourage het gelaat
van Nora, van Hedwig, van Hedda. Het is Uw grootmoeder's jeugd. Maar
het is tevens de oogopslag van Uw zuster, de mond van Uw vrouw. Want
hoezeer ook haar problemen in den zwaarwichtigen trant van het psychologisch drama verouderd, ja vergaan zijn, er steekt toch in al deze vrouwenfiguren uit Ibsen's middenperiode een onvergankelijke inhoud in een tijdelijken vorm: een drama in een pamphlet, een zoeker naar objectieve, maar
dus vergankelijke waarheid in conflict met de diepste menschelijkheid
van den dichter: dichter soms à contre-coeur.
„Figuren, die hun schepper levend weerspreken", noemde Coster in een
vroeger essay in dezen Almanak, waarin hij hernieuwden eerbied opeischte
voor Ibsen's „diepzinnige draken", met name deze drie vrouwen: Nora,
Hedwig, Hedda. Wat Ibsen haar aanvankelijk liet spreken, het was
juist daarom dat wij ons eerst van hem moesten afwenden, het gold niet
ons. Maar wat zij wéérspraken, haar tweede leven tegen het bedoelde leven
in, dat gaf haar dien innerlijken gloed van onvergankelijk leven, die menschen schept en geen ideeën.
Er is een Nora ondanks Ibsen. Of men haar spelen kan? Moeilijk wellicht
en nimmer gansch. Maar naar het wezen: stellig. En zoo Else Mauhs, deze
Nora 1928, zich eenmaal het woord liet ontglippen: „Nora ligt achter mij",
dan is juist dit een boutade uit den mond van een. rasechte, een onvergankelijk echte Nora: noch zoo te aanvaarden noch zoo te verwerpen, maar
waard om met zorg en geduld te begrijpen. Want Else Mauhs was het ook,
die in een wanhopigen tweestrijd met de geschreven rol, Nora slechts
wilde aanvaarden in het door. Ibsen ontworpen tweede, z.g. duitsche slot
van Nora: een verzoening. Maar dit niet om de reden, waarom het indertijd
geëischt werd. Maar omdat zij in Nora slechts zag: een vrouw, en nergens
meer: een recht.
Het belang van Nora's finantiëele affaire is in een moderne opvoering goeddeels weg te spelen, het reikt maar tot halfweg de derde acte, waar naar de
oude opvatting (maar veel en veel te laat) een nieuw stuk begint: dat van
Nora zelf. Ons boeit niet meer Nora's sociaal reClit om heen te gaán van
man en kinderen. Maar dat zij heen gaat , is eerst het begin van het werkelijke drama: Nora. Vraag niet of zij recht heeft, maar bid voor haar. Het
gaat om een vrouw, eerst teveel kind om vrouw, toen teveel vrouw om
moeder te zijn. Een kasplant, van vaderhuis naar huwelijk behoedzaam en
zonder merkbare wisseling overgebracht, maar thans tot een even laten
als dreigenden bloei uitgeloopen. Het is nauwelijks nog een vraag of deze
Nora in staat zal zijn om zich van bibelot tot individu te ontwikkelen.
Egocentrisch als zij denkt, ziet zij in haar ontwaken slechts gevaar, overal
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gevaar. Een werkelijke Nora gaat niet heen: zij vlucht. En als eenmaal aan
het slot de bliksem der ontgoocheling tusschen man en vrouw gevaren is,
heeft niet zij haar pleit gewonnen, integendeel. Deze Nora schijnt daarmede
een veel verfijndere zelfmoord te plegen dan zij ooit durfde voorzien: want
Krogstad, in zijn mislukte neiging om zich te wrek ^n op een hem schuldeloos voorkomend verleden, en Christine, nog altijd dame in haar armelijk
gedesillusioneerde opofferingsgezindheid, dit zijn mee van de deelen
eener nieuwe Nora, waarvan het doek opgaat, als het zich over deze Nora
sluit.
Want tenslotte is de ontdekking, dat men niet met het gelaat, maar met
de ruggen naar elkaar toe gestaan heeft, jarenlang, zoodat men thans volgens onveranderlijke natuurwetten den vollen cirkel zou moeten loopen
om elkaar nog eens van aangezicht tot aangezicht te ontmoeten, tenslotte
is deze vreeselijke ontdekking ten opzichte van Nora door het stuk geenszins gemotiveerd. Neen, zij is het veeleer ten opzichte van Torvald, Nora's
zooveel gevaarlijker tegenpartij. Het prachtige in Torvald's rol is juist dit
langzamerhand onthullen van zijn door niets te remmen arrivisme, de
intelligentie van zijn fatsoensmoraal, te fijn voor de galerij om er zijn woede
aan te luchten, maar een harde dobber voor de parterre-rangen. Torvald
„heeft" zijn vrouw, zijn liefde is identiek met zijn ijdelheid om haar te
bezitten. Zijn liefde is een goed deel leedvermaak tegenover wie haar niet
bezitten. Bijna voor het oog der wereld maakt hij gebruik van haar en is
bereid voor de kosten van zijn bezit behoorlijk te betalen, mits .... niet
te veel (woordelijkf 1. Nora's waarde is volkomen uitgebalanceerd: geen cent,
geen offer daarboven. Beneden deze maximumgrens alles: verliefdheid
in een vogelkooi. Daarboven: niets, want daar bloeit standing, -eer en
positie. En zoo er thans nog Nora's genoeg zijn, Torvald's zijn er altijd
nog meer.
Het lijkt mij daarom onjuist, dezen Torvald voor te stellen als een door Nora's
zieleadel knock-out geboksten onderwijzer. Het is juist andersom: tegen
dezen Torvald kan Nora niet op. Is Torvald's wereldbeschouwing egocentrisch, die van Nora ligt dan nog ver daarbinnen besloten: zij denkt solipsistisch, indien men voor haar geringe denken een dergelijk woord mag
bezigen. Nora's zieleadel? Hij bestaat slechts in de harten van Nora's
verkapte vijanden. Het is juist weer Else Mauhs, die in de eerste acten,
argeloos, speelsch indiceerend, het engbesloten leven eener nerveuze
Nora waar maakt tegenover die roerlooze, ontluisterde tragiek uit haar
laatste scène: een hopeloos bange vrouw, nergens groot, nergens zegevierend. Maar het is juist de pointe van haar spel, dat zij dan met een doodstillen stand de armoede zelf oproept, dat zij de sfeer verheldert zonder
het gebaar: iets wat ik tot nog toe slechts de allergrootste actrices heb
zien doen.
En hiermede speelt zij een Nora .... zoo goed als dat voor onze generatie
kan. Want Nora's angst is geen voldoende reden om haar „uit den droom
te helpen". Het gaf haar hoogstens den moed der lafheid: de zelfmoord.
De actrice, die na haar tarantella een variéténummer trouwens, een
typisch voorbéeld van Ibsen's zucht naar effectieve acte-sluitingen
gedanst te hebben, in het laatste bedrijf opkomt als een bewust geworden
vrouw, breekt daarmede haar rol in tweeën. Men keert zich niet binnenste
buiten, terwijl wij in den foyer zijn. Maar de actrice, die tijdens de eveneens
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(Vcreeaigd Tooncel 1928)

ELSE MAUHS EN ALBERT VAN DALSUM `DR. RANK) IN „NORA"

geforceerde twee-brieven truc uit het laatste bedrijf ineens een mime maakt
gerettet worden", breekt op dat oogenblik haar rol
van „ist gerichtet
eveneens. M.a.w. de breuk schuilt in haar rol. Er is een pop in een poppenhuis, die op een gegeven oogenblik buiten een poppenhuis is. Maar wanneer? Dit is tegelijk Ibsen's fout en desondanks de redding van zijn figuur.
Hij maakt Nora niet groot, hij breekt haar poppenhuis af. Wij zien de
pop. Die pop wordt weggesmeten. Want er is geen huis meer voor.
....

Immers, overzie tenslotte nog even haar psychologische Werdegang: Nora,
zooals wij haar kennen uit het gerekte exposé in I en de prachtige scènes
uit II, is de kleine vrouw met een gevaarlijk, onberedeneerd surplus, een
gevolg van dat ontoereikende van „na het derde kind" (en tegenwoordig
zeker niet meer na het derde!). Van het vroeger offer aan haar man, de
eerste daad van haar leven (en derhalve verkeerd), staat alleen nog maar het
kille geraamte, het bloote feit, waarover veel gepraat moet worden, liefst
tegenover onbekenden wil men er zich nog aan warmen. Een nutteloos
leven, dat alleen door onmiddellijk, concreet te verwezenlijken idealen
eenige reden krijgt. Een vrouw, die niet denkt, maar zich alleen maar overal
„uitredt" en dan, maar ook dan alleen, over alle raffinement der dommen
beschikt. Hoe voortreffelijk blijven nog die paar replieken uil I: die berekende reserve bij haar in eigen oogen zoo smettelooze edelmoedigheid: „nach
dann ist
vielen Jahren, wenn ich nicht mehr so hiibsch bin wie jetzt
es vielleicht gut, etwas in der Reserve zu haben". Die geborneerde fierheid,
die een „standesgemasze" minachting heeft voor alles wat buiten haar
drempel ligt en juist daardoor in een glazen huisje komt te leven. Die
zich voor de geldzaak geneert, zoodat de troef, die daarin steekt, voor haar
eensklaps tot een radelooze obsessie wordt. Een obsessie, die haar ongevoelig maakt voor den tragischen Rank, dit overgroot en somber tegenwicht tegen Nora's geringe angsten. Het is typeerend voor een vorige
generatie, dat men speciaal in Duitschland aandrong op het elimineeren
van deze weeke, voorgoed opgeschreven figuur, die niet in Nora's poppenhuis zou passen. Maar men vergeet de meesterlijke hand van Ibsen in dit
motief: deze Rank is niet meer de oude Rank, de huisvriend, die ons
qua talis niet interesseert, maar een nieuwe, een noodlot, een even milde
als ellendige figuur, die reeds bij zijn eersten komst de zekerheid meebrengt,
dat hij staat op den drempel van een onontkoombaren dood. Deze man
is Nora's doodbidder: zijn lach is er naar gevormd. En zoo dit stuk dramatisch verouderd mag zijn, dan blijft er voor Ibsen's
technisch meesterschap ook nog altijd die halfluide scène in de schemering, als Rank's agonie ter juister tijd optreedt om hem voor bliksemafleider te behoeden. Bliksemafleider: want deze Nora had evengoed een
minnaar als een chanteur tegen het lijf kunnen loopen. Hoe vaak heeft
Strindberg niet met een verbeten gezicht Nora's handschoen opgenomen,
dien de vrouwenpleiter Ibsen hem toewierp.
En was het de laatste Nora, die als een voortdurende antithese in beiden
leeft?
....
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ANTON VAN DUINKERKEN: HET HARMONIKA-SPEL
IN DE TREIN

ID

E wielen zingen het verdriet
van levens, ongetroost verdragen
om andren, en zij kwamen niet:
de grijs-verschemerende dagen
vergingen op de maat van 't lied
en rezen vaal op 't weder-zingen
van woordenloos verdriet, vergingen
en rezen weer, doch gaven niet
noch gaven ooit wat harten vragen.
Een zieke man en zwervensmoe,
een overtollig bruiloftsganger
aan levens feest, die 't luid gedoe
nimmer benijdde, maar niet langer
verdragen zal, tot stervens toe
vereenzaamd in zijn hoek gedoken
is reeds zijn ziel ten dood ontloken
of boog zijn borst den avond toe? maakt deez' benauwenis mij banger.
De rook heeft witte mist gespreid
voor 't venster, waar zijn ogen turen
in wisselende oneindigheid
van duizend beelden, die niet duren
dan deze veel te korte tijd,
dat onder 't zinloos verder-rijden
het vaag opkomen en verglijden
van iedre lieve aanwezigheid
een heimwee wekt naar vroeger uren.
Dan grijpt zijn hand het instrument,
de late glimlach der verveelden,
de zucht, die alle zorgen kent
en 't stemloos troostwoord der misdeelden;
zijn vingers oefnen ongewend
en breken 't helder ogenblik
in énen, lang-gerekten snik
die klaagt of hij zichzelf omtrent
mij al zijn twijfel mededeelde.
c; e

Zijn trage liedje neurt maar wat
van 't schaamle lot der liefdevrouwen:
,,hebben zij minnaars in de stad,
zij moeten in de voorstad trouwen";
van 't leed, dat iemand heeft gehad,
die vruchteloos was uitgevaren:
,,en liet zijn leven in de baren";
van een, die eer en plicht vergat:
, ,helaas te laat komt dan 't berouwen"
De toon wordt ijl als het verschiet;
er beeft een vreugd van beter dagen:
„treur zoetelief nu langer niet,
wik zullen samen 't lot verdragen";
tot hij door 't venster kind'ren ziet:
opeens versnellen - zich de maten
tot lichte dansen, uitgelaten
kransen de klanken zich .... maar 't lied
deint uit in een verloren vragen.
De wielen zingen weer 't verdriet
van levens, ongetroost gedragen
om andren. En zij kwamen niet.
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ANTON VAN DUINKERKEN (WILLEM ASSELBERGS), * 1903• Onder Gods Ogen
(1927) — De Ravenzwarte (1928) — Verdediging van Carnaval (1928) -- De Kreet van
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ANTOON COOLEN, * 1897. Novellen: Peerke, dat Manneke (1926). —
Jantje den Schoenlapper en zijn Weensch Kiendje (1927). Romans: De
Rauwe Grond (1926). — Hun Grond Verwaait (1927). — Kinderen van
ons Volk (1928). Bijdragen: Roeping.

ANTON COOLEN: KINDEREN VAN ONS VOLK
ROMANFRAGMENT
EZE Augustusavond valt vroeger en is koel. In den verren vloer van
den avondhemel schieten eenige onrustige en vroege sterren naar hun
verdiepende punt. Aan den einder is de hemel bleek. De populieren aan
den eenen kant van den weg staan hoog en zwart in den hemel en van
ergens uit zijn oord is de wind kalm opgestaan en stroomt breed en bedaard
door de kruinen, die in 't verminderende licht donker in een starre en luide
beweging staan gekeerd op den windstroom. Daar loopen een man en een
vrouw. Marie Verberne loopt in den avond te wandelen met Godefridus
van den Breemortel. Zij heeft hem niet gezocht. Zij is hem niet tegemoet
gegaan. Toen ze in 't avonduur het erf af ging kruiste hij haren weg. Zijn
stem groette en riep haar en zij volgde zijnen gang.
Dit is Godefridus. Vanmorgen was het Giel Sleegers. Er is verschil. De stem
van Godefridus is anders, en zijn handen zijn anders. Zij heeft een ringetje
aan haren vinger en hij speelt mee da ringetje. De avond buigt zich in
Marieje d'r hart. In de populieren woont de avond en zijn stijgende donker.
De sterren dalen in hun kruinen en den open wind deelt zich aan hun gezwatel mee. Achter de boomen klimmen de akkers naar de verschemeringen
van den einder, en den hemel spant zich naar een ver wonder, dat de aarde
mee den einder van den hemel en de boorden der stilte verbindt. Een man
en een vrouw. Den arm van Godefridus buigt zich om Marieje heen en zij
loopt daarin, blij en droevig om dit vertrouwen, dat zich om haar sluit.
De nacht houdt het geheim van den morgen besloten en van den krachtigen
lach van den ander, den man die breed schrijdt over het stoppelveld en den
gloeiende druk van zijn kus naliet. Er is verschil. Een andere stem, een
andere vraag, een andere toekomst. De weg loopt in den nacht verloren en
onder de boomen uit staan Godefridus en Marie voor den hemel en zijn
sterren. 't Is eenvoudig genoeg. De man vraagt aan het durske of zij zijn
vrouw wil worre. Achterna is het stil. Waarom zegt ze niet ja? Waarom
zegt ze niet nee? Zij is een kiendje óók in dezen arm, waarin zij zich leunen
laat met de gedachte aan de andere armen, die in dezen morgen haar grepen.
De instincten van haar wezen voelen zich gestreeld in de nabijheid van beide
mannen. Die van den morgen gaf haar de vreugde der verwarring. Die van
den avond omsluit haar wezen en haren geest, mee een vertrouwen dat
bedroeft en verblijdt.
Zij keeren op hunnen gang en op het einde van den weg is de stille aandacht
van twee verlichte ramen, de ramen van Vlokhoven. Zij kijken beiden naar
dit licht zonder dat ze 't van malkanderen weten. Godefridus herhaalt zijn
vraag. Hij is niet welsprekend. Hij herhaalt de vraag eender als hij ze deed,
toen zij ginds stonden voor de hooge sterren.
Marie, ik had gedacht, wij moesten trouwen, gij moest mijn vrouw
worre, Marie.
De herhaling der vraag verdriet haar. Zij antwoordt niet. Zij blijft zwijgen.
Zij is stil onder een dwang, dien zij niet verstaat. Zij gevoelt haar leven in
zijn diepste krachten, een gevoel dat haar doorstroomt en waaraan zij zich
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sti1 overgeeft. Zij, wil niet nee zeggen en zij wil niet ja zeggen. Misschien
wacht zij op een greep, die haar meeneemt. Zij zegt zijn naam.
Godefridus, zegt ze.
Hij wacht. Dat ze zijn naam noemt, dat zegt hem niks. Hij wacht en zijj
voelt dat. Daarom zegt ze:
Ge moet me den tijd laten. Ik zal er over denken. Ik weet het niet.
Goed. Alle gevoelens vervloeien toe een groot gevoel van ernst. Godefridus
grijpt niet, hij kust niet. Hij is meer dan een hoofd grooter dan zij. Hij
staat, de handen in de zakken. Hij kijkt naar den hemel. Achterna buigt
hij het hoofd. Hij draait zijn eigen om.
Houd-oe, zegt hij.
Houd-oe, antwoordt zij.
Zij loopt het erf op. Vóór zij naar binnen gaat kijkt zij om. Zij ziet Godefridus staan, den kop gebogen in zijn handen en er flakkert voor het donker
van zijnen kop wat licht van een vlamke. Zij weet, dat hij zijn pijp opsteekt.
Een man in den morgen gaat luide en lachende heen na den wilden kus
dien hij won. Een man in den avond steekt zijn pijp aan en rookt, stil en
ernstig in het overdenken van de vraag, die hij deed. Marie licht de klink.
Zij staat donker onder het bovenlicht. Een hond gromt binnen. De baas,
in den zorg bij den haard, zegt kalm zijn koest tegen den hond.
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HALBO C. KOOL: TWEE VERZEN
DE ZIEL
rond en volkomen,
0 ORSPRONKELIJK
doodelijk door de geboorte geschonden
heeft uit de voorjaarsstormen der droomen
een somber gevangene zich hervonden;
Sinds ingesloten achter de oogen
en door de handen, haar wachters, verraden
ziet ze van onder de wenkbrauwbogen
neer op de eigen, gevloekte daden.

ANGST
ANNACHT hebben jullie elkander ontmoet
in het moederland van mijne droom.
0, welke gestalte het eerste begroet,
en met koelheid of hitte of schroom?
0, wie werd er grooter en wie week terug,
ja, op wie viel die hemelsche schijn
Nu ben ik weer wakker: een droom is zoo vlug,
maar op wie viel die hemelsche schijn?
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HALBO G. KOOL: BLONDE JONGEN

H IJ wilde ook wel doodgaan:
zoo kalm was hij
en zoo onaardsch
Zoo ongemerkt aan boord gaan;
een boot glijdt onopvallend weg
en voorwaarts
Onopvallend, ongemerkt
stroomt de nacht aan;
het land wordt dof
onduidelijk, onwerkelijk
Ook voor den boeg is alles duister
buiten het wiegelied
dat diep uit zee opschuimt
en helder golft van vreugde

Zoo doodgaan
dat de dood verheugt.

02

HALBO C. KOOL: DE VERLOREN ZOON
VOOR BOB

H

IJ die God's eigen kind eens was
die bloemen streelde, dieren kuste
die in Zijn eigen armen rustte
en zoo het heiligst hooglied las

die reeds van dit bloed genas
en naar den dood
Uw handen susten
Heere, zijn al te heete lusten
en maakten zijn ziel zacht als was

0,

droomde nog eens, in een café en bij muziek,
dit hart te wild en grenzeloos verlaten
zoodat hij vluchtte in blinde paniek
en uren dolen bleef langs de gestorven straten,
uw strenge kalmte niet herwon, maar zich
nu ziek
voorgoed -- voorgoed veroordeeld heeft Uw naam te haten.

HALBO C. KOOL,* 1907. Bijdragen: De Vrije Bladen, Avontuur.
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Carieatttur van Lize Jansen—Bijleveldt

JEANNE VAN SCHAIK-WILLING. (,GABRIELLE VAN LOENEN)
De Dramatische Kunst en ons Tooneel (i9i9). Bijdragen in De Stem, De
Gids, Het Getij . Dramatische Kronieken in De Nieuwe Amsterdammer
(1957—' '9) en De Telegraaf (i 9 i 9) . Vertaalde uit het Amerikaansch va n
Fannie Hurst: De Sloof, Appassionata, Mannequin, De Jeugd van President Schuyler. Van Willa Catcher: Een verloren Vrouwe.

JEANNE VAN SCHAIK-WIELING: ALS HET OOG
BREEKT...

A

AN de spoorlijn, die de fabrieksnederzetting met de stad verbindt is
een kleine halte. Van het witte blokhuis aan den zoom der heide voert
een sintelpad langs vlammende brem omlaag, niet naar een dorp of gehucht,.
maar naar een breed, wit huis, eerlang boerderij, omringd door kleine villa's.
Een zomerpension, met een groote moestuin opzij. Overdag stoeien kinderen tusschen de tuinstoelen om het huis, ruchtige meiden komen emmers
vullen bij de pomp. Een witte kloek met een warreling van donzen kuikens
schokschurft langs. Vanaf de tennisvelden achter het huis klinken uitroepen
over. En een enkele eenzame dame copieert het patroon van een kussen,
dat buiten deze vacantiesfeer haar aandacht ,zeker niet getrokken had, in
de broeierige waranda, waar een eenzame goudvisch zieltoogt.
Maar in den avond begint het huis de geluiden in zich op te slorpen.
Vaal en verlaten blijven de witte stoelen achter, terwijl -het huis opg'. imt.
tot leven, dat aanzwermt om een petroleumlamp op verguld boden voet.
Daar zit mevrouw en reikt in grof Chineesche koppen thee. Mientje is
vijftien jaar. Ze presenteert koekjes op een glazen schotel met nikkelen.
hengsel. Mijnheer Markies trekt haar aan heur zware vlecht. En Mientje
houdt het hoofd afgewend en zegt ,,jakkes". Zoo doet ze de ronde en dwingt
de aanwezigen tot den verplichten glimlach, tol aan de jeugd.
Mevrouw Markies gaat daarin voor. Ze is laat, al te laat getrouwd. Ze heeft
prachtige schouders en haar kanten vest wordt op de plaats gehouden door
twee kleine, parelmoeren vlindertjes. Hij kijkt zijn pas getrouwde vrouw
niet aan. „Wanneer tennissen we weer eens een partijtje Mientje?" Maar
hij heeft krakende bruine molières aan zijn voeten. Zouden zijn manchetten
en boord van papier zijn? Alles kraakt zoo aan hem, zelfs zijn stem. Bij den.
drempel van de serre tot de eetzaal zit de vriendelijke freule. Om in haar
levensonderhoud te voorzien sleept ze een half kindschen heer met zich mee.
In den hoek der eetkamer, waar het schijnsel der lamp door de glazen.
tusschendeur heenzeeft, zit hij en past een legkaart samen van wel duizend
kleine stukjes.
In den anderen hoek der waranda buiten den kring zit de Indische familie.
De welke, blonde vrouw. Haar moeder, groot, hoekig, met een jabot onder
een ontevreden onderkin. De bewegelijke Indische man doet denken aan.
het wilde, vieze woorden kennende schooljongetje, dat hij eens was. Nu
is hij groot en er is niets meer aan te veranderen. De Indische moeder.
Een afgodsbeeld in een blauw zijden blouse met crême kant. De man en.
de Indische moeder spelen kaart. Op gezette tijden vallen de kaarten neer
met een zeurigen roep. Die roep is hoorbaar voor dr. van Manen en ingenieur de Vork, een jonge sportieve figuur, die samen buiten nog een
sigaartje rooken. Ze zitten zwijgend in de open ruimte, die voor het huis
uit het bosch is gespaard, terwijl binnen, na gedrentel van de schonkige
meid, het praten verstomt
Van tijd tot tijd dwarrelt langs de smalle ramen van het trappenhuis een.
dansend licht omhoog. Rolgordijnen glijden ruchtig neder, een scherm
voor armheffende schaduwen. Enkel nog de Indische familie is bij het gele
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licht van de petroleumlamp achtergebleven. Schuiven en glijden van kaarten
als een plechtig ritueel en dan die roep, die met de zekerheid van een aanzwellenden droppel aan een lekkende kraan vallen zal. De Hollandsche moeder prevelt onderhand hare dochter het patroon van kantbreiwerk voor,
drie recht, twee averecht, een recht, samen, samen
en dan weer de
roep, zoodat zich in de twee mannen buiten dezelfde slaperige gedachte
loom opricht: kaarten ze nu nog? Doch eindelijk zoekt de Hollandsche
moeder het kluwen en de pennen en het patronenboek bij elkaar, vlakbij
bewaakt door de felle oogen der Indische. De man legt zijn hand op het
decolleté van zijn vrouw.
En zoo verdwijnen ze, eerst de Hollandsche moeder, haar armen en handen
volbeladen, dan de Indische en de man duwt de vrouw voor zich uit.
Buiten zitten nog slechts de zwijgzame mannen. De hemel is groen en klaar
als een glas water bij den eersten teug, wanneer men dorst heeft, en het
bosch is veranderd. Uit de zwarte boomsilhouetten is alle gedachte aan
boomen geweken voor dat andere, meer belangrijke, de lucht, die tusschen
die boomen hangt en als inkt in de open ruimte uitmondt en schijnt te
openen naar meren van een andere diepte, groot en golvend en zwijmelend,
een tweede hemel onder den eersten hemel en zooals hier en daar een
zilveren wolkenpluis in den hemel dwaalt, is te vermoeden dat in den
zwarten boschhemel ook even aandoenlijke teerheden dwalen, dwalen op
eenen adem als de adem des hemels.
Aan de andere zijde is het lage geveder van den moestuin. Het pad, waarop
een kruiwagen denkende is blijven staan naast het hekje dat overdag piepte.
De aspergebedden met zelfs thans zichtbaar als scherpwitte punten de
pijpekoppen boven de riekende aarde, het staketsel der boomen, de groote
mollige toefen der vruchtboomen, waarvan de contouren als fosfor glanzen
en daarboven hangt zij, de bron van dit alles
de maan. Het is een
opluchting om die straffe, zilveren maanschijf in den hemel te vinden,
achter een baan van zilveren stralen als op zijn scherpst gesteld. Haar aanwezigheid is als de zucht na het diepe, al te diepe inademen van zooveel
donkere zomeravondzwoelte.
Boven worden de gordijnen van een raam opzijgeschoven en een gestalte
treedt op het kleine balkon, dat bij de kamer in den nok van het huis behoort. Een vrouw, uitstarend in den maanlichten nacht.
De jonge ingenieur klopt de asch van zijn sigaar. Onbehagelijk zoekt zijn
levendig jongenslichaam een houding en hij zal iets zeggen gaan, iets ruws
waarschijnlijk, om de romantische bekoring van het oogenblik te breken.
Maar de dokter legt zijn hand om zijn pols. De twee mannen kijken elkander
aan en als een schrik in den nacht breekt de stem van den dokter de
betoovering. „Ze weet dat ze gauw dood moet. Kanker".
.
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MAURICE ROELANTS: BERIJMDE LEVENSGESCHIEDENIS VAN DE ZONDARES ELVIRE
gedichten heeft Elvire de vreugden van een
I N vorige arad
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geput. Zij heeft daarna de liefde gekend, maar moet zich
thans losmaken van 't één hart om 't ander aan te hangen.

WAAR ELVIRE LUISTERT NAAR DE STEMMEN DER NATUUR
EN VAN EEN MINNAAR

De rosse barmen over van den Herfst
drijft in het dal een bank van mist en kilte,
aardappelloof rookt op in vuur aan vuur.
In 't spoor van tranen voelt zij zilt en stilte.
De geur, de lucht en dan de koude zon,
die roodend groeit in 't nederneigen,
't heeft al de strenge en souvereine pracht
der dingen, die doen minnen en doen zwijgen.
Een minnaar heeft langs haar zijn arm gestrekt.
Is dit een val? Doorduizeld en doorzongen

glijdt ze achterover aan een warmen mond.

Gekanteld is het land, de zon versprongen.
Prangend geluk, dat diep in het verraad
een liefde tot het zuiverst heil laat rijpen:
't kinderlijk hart kent geene wetten meer,
de geest is mild en wil niet meer begrijpen.
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* 1895. De driedubbele Verrassing, 1917 (proza)
— De Kom der Loutering, 1918 (verzen) — Komen en Gaan, 1927 (proza) —
De Jazz-Speler, 1928 (proza) — Ch. de Coster's Brieven aan Elisa, 1928
MAURICE ROELANTS,

(vertaling). Bijdragen in De Telegraaf, Groot-Nederland, De Gids,
Elzevier's Tijdschrift, Den Gulden Winckel e. a.

WAAR ELVIRE NAAR EEN VERSCHIETENDEN GOUDVISCH
DUIKT

Geronnen traan van dezen roes,
wat baat het nog te zinnen?
Zij wil al afstaan wat zij heeft,
alles verliezen en niets winnen.
Ligt in zijn oogera_ niet een veld,
dat grijs en groen is als nat koren?
Wie onderdrukt dan dit geweld,
wie zal dien zang der bronnen smoren?
Wroeging en gij, te menschlijk hart,
laat af haar dolle kracht te fnuiken:
het is haar lot om altijd weer
roekloos naar 't vluchtend heil te duiken.

n1)

NIATTHIJS VERMEULEN: DE LAATSTE STRAWINSKY
ET is een der deerlijkste verschijnselen van onze eeuw, dat géén der
critici in de twee of drie wereld-centra waar zich de bovenstroomen
condenseeren van wat men den „geest des tijds" noemt, aan Igor Strawinsky
te kennen durft geven welk een bedreiging, voor den componist en voor
de muziek in 't algemeen, opgist uit zijn laatste werken. Want de eerste
vraag, welke zijn nieuw ballet Apollon Musagète, gecreëerd door de compagnie van Diaghilew, onontkoombaar dwingt te stellen aan ieder die eenig
inzicht heeft in de wetten der muziek, in haar verhouding tot het leven,
in de rigoureuze lijn langs welke zij zich sinds vijf en twintig honderd jaar,
parallel aan de exacte wetenschappen, en geheel als een exacte wetenschap
trouwens, ontwikkelde, die eerste vraag overstemt alle bedenkingen van
métier, techniek, aesthetiek. Zij blijft van louter psychologische orde: Is
het mogelijk, en hoe is het mogelijk, dat Strawinsky zelf gelooft wat hij
schrijft?
Se mettre dans la peau de quelqu'un is een der elementairste, noodzakelijkste, doeltreffendste investigatie-middelen op elk gebied. Alleen door zich
te verplaatsen in het levende wezen dat Mozart heette, of Bach of Wagner
of Strauss, alleen door zich werktuigelijk te identifieeren met den te onderzoeken mensch in zijn realiteit, controleert men met eenige nauwkeurigheid
zijn waarde, zijn graad, zijn hoogten en laagten, den aard der krachten die
hem drijven, de bedrevenheid waarmee hij die krachten aanwendt, den
afstand tusschen willen en macht. Op die wijze observeert men met de
precisie, welke men wenscht, willen en macht tegelijk, ondanks het onvatbare der noten, ondanks het onweegbare der ziel. Daar arbeidden kunstenaars naar wie men zich transponeert met behagen of met wrevel;
werken, die den tusschenpersoon vermeerderen of verminderen, maar niet
één bestaat er, in welk genre ook, naar wien men zich niet schikken kan met
behoud van het normale intellect, met behoud der normale sensibiliteit.
Ik zou zelfs moeite hebben om op het terrein der kunst, van den jazz tot
de symphonie, van het revuecouplet tot een motet van Obrecht, eenig
werk te noemen, dat de grenzen overschrijdt waar alles ophoudt te zijn
voor den geest, waar assimilatie ondenkbaar wordt, waar het mecanisme
der hersens niet meer kan reageeren.
Wanneer ik meen dat Strawinsky in Apollon dezen toestand van onvermogen
bereikte, welke voor mij een ontdekking was, wensch ik geen oogenblik te
verbloemen, dat zulk een materialisatie van het volstrekte nihilisme, van
het perfecte Niets, voor elk redelijk wezen, dat een minimum kennis bezit
der muziek, een minimum fantasie, een minimum geheugen, tot de prestaties gerekend moet worden, welke boven de menschelijke kracht gaan. En
de auteur van Petrouchka, Le Sacre du Printemps, Le Rossignol, bezat die
kennis, die fantasie en dat geheugen in een maximum. Wat echter bij een
scholier, die met toeleg dezelfde anachronistische formules leert hanteeren
als Strawinsky gebruikt in Apollon, geteld moet worden voor een onbereikbaarheid, dat wil zeggen: dat verblijf op het absolute nulpunt der personaliteit, van het technisch kunnen, van de ervaring, van den psychischen inhoud
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en alle andere blijken van consciëntie, waarvan zelfs de onbehendigste
leerling bij de gratie zijner individueele menschheid nog een flauwen weerklank stamelt, tot dien staat van catalepsie verzonk Strawinskv, tot die verdooving, en ook dat vaagste flakkeren der vlam welke het menschenleven
eenigen zin en eenig geluk geeft, de persoonlijkheid, werd in Apollon gesmoord; en niet alleen gesmoord; Apollon werd geconcipieerd buiten hare
mogelijkheid.
Geen poging is bezwaarlijker dan het uitdrukken van niets en ik twijfel
of ik van deze negatie een overtuigend beeld geef. De regionen immers,
waartoe zulke negatie voert, zijn zoo onbenaderbaar, onttrekken zich dermate aan de voorstellingsgave, dat alle terminologie mankeert. Apollon is
banaal, vulgair, flets, mat, slap, vermoeid, verlept in zijne weeke, bleeke
welluidendheid, in zijn afgezaagde zegswijzen, in zijn scholastische tournuren, en slechts in één opzicht onderscheidt hij zich van de erbarmelijke
massa der epigonen: de epigoon, in zijn zwakte streeft omhoog, Strawinsky
streeft omlaag. Dezelfde kunstenaar evenwel die de Marche Impériale
schreef uit Le Rossignol, dezelfde schreef Apollon, en wanneer ik niet
vreesde een woord te misbruiken, zou ik zeggen met hetzelfde genie. Een
genie echter dat zijn eigen ontkenning werd, een genie dat enkel nog aanwezig is in zijn physieke verschijning, dat door een onverklaarbare inmenging alle contact me zijn afstamming en bestemming verloor, dat voortaan
slechts werken kan in het ledige, als een losse machine.
Wij weten niets, volstrekt niets omtrent het functioneele van de profetische
gesteldheid waarbij een mensch verbinding krijgt met hoogere radiaties,
of hoogere radiaties uitzendt, en dezen edeleren staat, welke den antieken
van goddelijken oorsprong leek, vertolkt met teekens. Wij weten noch hoe
wij deze gesteltenis kunnen oproepen, noch hoe wij haar kunnen onderhouden, noch waarom zij komt, noch waarom zij wijkt. Men ziet Gauguin
eensklaps van effectenmakelaar schilder worden, men ziet Rossini, Gezelle,
Rimbaud eensklaps geslagen met stomheid. Alleen de hypothese van een
dergelijken schok maakt de radicale omkeer van Strawinsky's oriëntatie
verklaarbaar. Want een muziek-stijl is geen politiek systeem zooals degene
waant die schreef dat Strawinsky „a admirablement compris ou pressenti que
tout ce qui pense, en Europe, est en train de devenir réactionnaire". Zij, wien
dit aanpassingsvermogen bewonderenswaardig dunkt, die er een toenadering bespeuren tot de Gedachte (alsof men niet anders meer kon denken dan politisch!) zij vergeten dat de meesters bij wie Strawinsky zich aansloot, voor hunne eeuw niet de reactie vertegenwoordigden doch de voorhoede,.
een voorhoede welke, gelijk het geval was met Bach, honderd jaar later
pas door Beethoven en Wagner kon worden ingehaald. Zij vergeten dat de
democraat Beethoven niet zijn stijl behoefde te veranderen om te harmonieeren bij het Congres van Weenen en de Restauratie; dat de revolutionaire Wagner van i 848 geen reactionnaire muziek behoefde te maken
om Bismarckiaan te worden in 1870. Muziek is geen systeem dat men inricht naar zijn willekeur, muziek is een organisme. Een organisme dat men
geneigd is voor autonoom te houden wanneer men gadeslaat, hoe in den
loop der eeuwen de klank in zijn dubbel-wezen van melodie en accoord
geleidelijk openbloeit als gehoorzamend aan regels waarop wij geen vat
hebben, noch kunnen hebben; hoe geen der componisten, die men met recht
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meesters mag noemen, en sinds de vroegste tijden, ooit getracht heeft deze n
onophoudelijken zelfstandigen groei te verhinderen door een achterwaartsche beweging noch te bespoedigen door een onevenwichtigen voorwaartschen ruk; hoe zij de muziek ontdekken moesten stap voor stap en evenmin
vooruit als terug konden loopen. Want precies zooals de chemie experimenteert met de materie, precies zoo experimenteerden alle meesters, aan wier
naam een époque verbonden is, met het natuurlijke fenomeen van den
klank. En even weinig zin als het zou hebben om een ontdekking te herhalen
van Lavoisier, even overbodig is het om accoord-formaties rythmengroepeeringen, melodische idiomen te doen herleven uit de eeuw van
Handel en Bach. Alleen de omstandigheid dat de musicus arbeidt met een
materiaal waar geen enkele consequentie onmiddellijk geverifieerd kan
worden, maakt dwalingen als die van Strawinsky mogelijk. Men kan echter
veilig voorspellen dat de muziek zelf, de dwang van haar organisme, hen
in de naaste toekomst zal uitwerpen.
Wijl Strawinsky in de jaren van Le Rossignol, meer nog dan in de jaren van
Le Sacre, een waarachtig meester was, heb ik geen andere keus om zijn
omwenteling te begrijpen dan de veronderstelling eener interieure catastrofe, van gelijken aard als die welke Rossini, Gezelle en Rimbaud troffen.
Op een gegeven moment, dat nauwkeurig gedateerd kan worden, bespeurt
men in Strawinsky's productie een breuk welke geen zwenking is, geen
evolutie, doch een revolutie, in de etymologische beteekenis van omverwerping. Wat zijn eigen wezen was wordt hem ongenaakbaar. Een tijdlang
behoudt de auteur de stuwing der verkregen vaart, welke allengs vertraagt,
verzwakt, om in Apollon ganschelijk te verdwijnen, en Tederen keer dat de
breuk zich accentueert vinden de aanhangers van den componist een nieuw
aesthetisch pretext waarmee de nederlaag ontweken wordt. Doch verre
van zich chronisch te vernieuwen, zooals zijne panegyristen beweren, veroudert hij zich met een tragische gestadigheid. En daar het Strawinsky
ontbreekt aan .elke humilitas tegenover het creatieve raadsel (humilitas welke
Debussy kenteekende en ook Ravel en zelfs den cerebralen Paul Valéry)
wijl de actueele cultuur dit levensgeheim gaarne wegredeneert en vervangt
door verstandelijke procédé's, wijl de onbeschrijflijke confusie dezer eeuw
alle vergissingen, alle bedrog, alle zelf bedrog, alle maatstaven toelaat, wijl
de incommensurabele hoogmoed van Strawinsky elken twijfel, elke aarzeling uitsluit, daarom ziet men den schepper van Le Sacre zinken tot dezen
parodistischen Apollon Musagète, daarom ziet men een beredeneerd, en
dor en arbitrair product, dat in geen enkele vorige periode geduld zou zijn,
toegejuicht en de toejuichingen gesanctionneerd.
Maar dit werd een eindpunt, van alle illusie, van alle misleiding. Het is
muzikaal niet mogelijk dat op Apollon eene verdere vernieuwing volgt, daar
de uiterste grenzen bereikt zijn der historie welke in 't bereik ligt van
Strawinsky's techniek. Mits hij zichzelf vernieuwt in plaats van anderen,
mits hij een sprong doet in de toekomst na dezen sprong in het verleden, en
mits hij zwijgt nu elke genade der Muzen hem verliet, zal hij tot het einde
zijner dagen rondblikken in het classicistische kringetje, waarheen een
waan hem dreef, en dat een andere waan hem reeds toetrok als een gevangenis. Als de doorluchtige schimmen der achttiende eeuwers niet meer kunnen
toornen over de vernederende misvatting waarmee onze tijdgenooten een
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falsificatie gelijkvormig en gelijkwaardig durven achten met hunne muziek,
ontsproten aan een even rijk gemoed als rijk verstand, laten wij protesteeren
in hun naam. Wat de essens vormde van het eene, de melodische overvloed,
en de activiteit van het andere, de polyphone weelde, eigenschappen waaraan de kwaliteit der nabootsing getoetst kan worden, eigenschappen welke
het moeilijkst navolgbaar zijn, daar toonde Strawinsky alle tekorten waaraan
men reeds in den stijl zijner goede periode de draagwijdte kon meten van
zijn hart en zijn intellect. In het kader van Le Sacre waren deze tekorten
toelaatbaar omdat ze werden opgewogen door de orchestreering. Tegenover
de achttiende eeuwers beduiden ze een failliet. Niets ontging hem van het
zakelijke en den schijn, niets dan de tweevoudige impuls. Doch zij die,
met recht overigens, de laatste werken ende laatste jaren niet spaarden van
Erik Satie, waarom sparen zij Strawinsky? De geschiedenis bevat geen
tweede voorbeeld van de onberaden wijze waarop een auteur onder het
applaus van allen, die de wetten der muziek miskennen, zijn ondergang
tegemoet snelt.
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reekening van `V. E. van Uytvanck

J. SLAUERHOFF, * 1899. Verzen: Archipel (1923) — Clair-Obscur (1927)
— Eldorado (1928). In voorbereiding: Fleurs du Marécage. Bijdragen in De
Vrije Bladen en De Stem. Amsterdamsche Poëzie-prijs 1926.

J. SLAUERHOFF: TWEE VERZEN
QUELPART
N. WESTELIJK AANZICHT

dorre hellingen geblaakte daken,
O Ponder
pa' men schraal , op kartelkammen.
Op de vloedlijn witte brandingsvlammen.
Op een landtong een wit hoekig fort
overdag waait een roodgroene vlag.
Een dof schot valt als het avond wordt.
Op een ruwe omgekeerde schaal
een bestaan uit de oceaan geheven
doodstil, dor geschroeid en schraal.
Wat een leven!
BIJ WED. GALMICHE SAILOR HOME
FAMILIEDRAMA IN 6 REGELS (NAAR CORBIÈRE)

OEDEN morgen Ledoux. 't Is haast vier jaar geleden.
, , Hoe kom je hier verzeild?
,,,,Niet zonder reden,
,,,,We hebben zware averij. 'n Kapotte steng ...
,,,,Klein ongeluk, je klimt niet z66 maar op de knie
,,,,Van een kaptein!
„Laat hem maar. Vader zie
,,Uw zoon. Lijkt hij niet sprekend?"
„„Wat? dat kleine kreng?
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ALBERT HELMAN: ROSE-COCKTAIL-EXPRESS
K zat in een wit zomerpak aan de waterkant, en bemerkte dat de lucht
dichttrok naar regen. De kinderen kwamen terug van een moeilijk en
onbegrijpelijk spel, verder in het land, en moesten nu binnen blijven; ik
hoorde hen schreien en ging bij hen zitten om te vertellen. Tijd om lang
en goed te bedenken had ik niet. Maar wat komt dat er op aan? Het is
voor kinderen niet nodig al te duidelijk te zijn, had men mij immer gezegd.
Zoo ontstond dit verhaal:
Ik weet niet zeker meer of het dak een punt had. In ieder geval was de klas
wit en regende het soms. Als het niet regende waren wij tusschen vier
muren op een grond van wit zand. Wij groeven in het zand naar water of
naar schatten. Eens kwam er een gebonden pakket uit. Ik bedoel een dichtgebonden pakket. Daarin waren nieuwe vleeschwaren en een gasmeter.
Wij kregen de loodjes om mee te spelen. Het waren er vier en ik had het
gasmeterloodje. Het was dichtgeknepen, met een tang denk ik, want hèèl
stevig, maar ik kon toch de helften scheiden. Ik geloof dat er een stém in
was, maar dat weet ik niet zeker. Wel, dat ik toen ineens bij de gasfabriek
liep, en dat daar een vischje boven zwom, midden in een rood en blauwe
streep van petroleum. Wij waren daar erg blij mee, en namen de petroleum
op onze hand. Het was vettig en heel mooi. Maar toen wij thuis kwamen,
was het hard geworden in onze handen en rood. We ruilden het voor een
tramkaartje, met nog een heel boekje van controlestrookjes er aan. Later
heeft een zusje het verruild voor een perendrups. We zijn toen op zoek
gegaan langs de tramhalten waar er altijd veel lagen, maar vonden er in
acht dagen maar drie. Gelukkig werd het juist Koninginnedag en kregen
we genoeg geld om klappertjes te koopen. Toen die klappertjes op de tramrails lagen, hoorden we een heel erge knal en we merkten ineens dat Pietje
een been kwijt was. Maar dat kon toch niet van het ongeluk komen, want
het was glad en schuin af, als een gesneden rozensteel. En twee dagen daarna
stond hij in de etalage op een houten driepoot met een matrozenjekker aan.
Hij staat nu onder een straal met een „ik blijf droog" bord in de hand, en
kent ons niet meer. Toen Pietje weg was mochten wij allemaal uit in een
groot rijtuig met neergelaten zeilen en een hooge bok. Het regende de
heele dag en Frans zat met zijn oor tegen het zeil, en zei dat hij de zee
hoorde. Hij maakte kleine versjes er over:
.

dit is een schip met zwarte zeilen
allebei de paarden loopen te ijlen

en nog een:
Piet de koetsier is aan twee kanten scheel
hij ziet van het paard slechts het achterdeel.

En dat was hèèl mooi voor een jongen van vijf jaar. Maar een van de
heeren waar we mee uit waren en die het betaalden, keek kwaad en toen
begonnen ze allemaal te huilen. en wij werden uit het rijtuig gezet. Ik
herinner me dat nog heel goed, het was een plechtig oogenblik. Toen ze
weg reden hoorden we hoe de heeren een beter lied aanhieven. Ik geloof
dat het een gezelschapslied was, dat zoo begon:
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sloeg daar niet een deur dicht die nooit meer open kon?

Dan moesten ze allemaal in hun handen klappen en terugzingen:
j t, daar sloeg een deur dicht die nooit meer open kon.

En op de bocht hoorden we ze nog:
was de Zondagmiddag niet als zure melk?

en dan het klappen, en:
ja, de Zondagmiddag was als zure melk.

Ik liep met Willem die me altijd bijstond en die nooit raad wist op een
moeilijk geval. Hij huilde even, maar dat ging gauw over. Wij hadden nu
wel spijt van de liedjes, want we zouden wel nooit meer lid mogen worden
van „De Treurders".
Fransje vertelde van een school waarop hij vroeger geweest was, en die
'S morgens met een kanon werd open-geschoten. Er was een oude schoolonderwijzer zonder armen, die met twee haken alles deed. Hij hield Fransje
eens uit het raam van de bovenverdieping, en liet hem zonder waarschuwing
vallen op de bolle kruin van een vlierboom, en, daardoor, in een ruime
volière . Terwijl Fransje dit vertelde kwam er een hooge gele damp opzetten
uit de verte, en liepen wij hard weg. Want jullie begrijpen wel, dat wij
bang waren. Willem had een oom die aan de Vecht woonde in een oude
heerlijkheid. Daar waren hooge arduinen trappen tegen het huis met vergulde leuningen die eindigden in een drakenkop, en smeedwerk als kant
boven de hooge vensterkruisen. Wij kwamen daar na een uur loopen en
't was middag. Ergens aan een lichtblauwe steiger was een witte boot
gemeerd, met een orchest voorop, en oranje en lichte vlaggen. Toen wij
over de plank waren gegaan voer het schip direct weg, en de muziek speelde
een blinkend wijsje heel vroolijk en daardoor vergaten wij dat wij ooit de
Treurders hadden gezien. De boot voer in de haven voor Willem zijn oom's
huis, en voor een heel hoog venster stond, heel klein, de arm te wuiven met
,een ontzaglijk tafelkleed dat diep afhing en dat wij. pakken konden aan een
slip. Wij trokken toen zoo hard dat oom het evenwicht verloor en naar
beneden viel; maar hoe meer vensters hij langs viel, des te kleiner werd hij.
Ik ving hem op in mijn twee handen. Zijn stem was heel gewoon gebleven
en hij bulderde: „is die snotneef van. mij er soms bij ? Laat hij zich eens vertoonen als hij durft?" Hij was nu nog maar ongeveer vijfentwintig centimeter
lang, maar er ging iets indrukwekkends van hem uit, datWillem achter de
tafel kroop en zweeg. „Ik kan zóó niet blijven loopen", zei oom. En dat kon
inderdaad niet, want hij zat als een luis onder een tentzeil, in zijn broek die
even groot gebleven was. Hij beduidde ons een kast waarin we kleinere
kleeren voor hem konden vinden, en die gingen wij halen.
'Toen wij buiten de kamer waren, hoorden wij achter ons een vreeselijk
gebrul. Oom had zijn neefje ontdekt, maar kon niet hooger komen dan zijn
knieën, en brulde nu van spijt. We vonden alle kleeren waar Oom had gezegd dat ze lagen, en brachten hem een rose hemdje en een kruippakje.
Hij vloekte ons toen de kamer uit, en toen wij terugkwamen lei hij al rustig
in de wieg met zijn Duitsche pijp aan. , ,Ik ben niet meer boos op jullie,
jongens, zei Oom, maar een van jullie moet de speld uit mijn luier trekken,
die ik al tien minuten lig te vervloeken. En als jullie soms denken dat jullie
nu de baas zijn, heb je het glad mis. Wie de beest uithangt stamp ik een
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ongeluk en geen la-la of hi-h.i voor mijn bed, of gezichten trekken, want
dan donderen jullie meteen op."
We waren allemaal bang, en toen Frans de radio aanzette voor het kinderuurtje, werd Oom heel donker paars van woede.
Willem belde het dorp op, om een tros bananen, want in een boek (dat
Oom op tafel had gelegd) over zuigelingenverzorging, stond dat bananen
krachtig de groei bevorderen. Voordat de bananen gebracht waren, eischte
Oom op hooge toon een borrel, en moest Frans een taaie inschenken die
Oom achterover sloeg, en• toen nog een die Oom heel lang in rijn kleine
handje hield en toen in zijn mondje liet heen en weer rollen. Hij viel in
slaap en wij hadden gelegenheid om krijgsraad te houden. Willem kilste
het teere handje, dat rustig uit het dekje .hing, en stelde toen -Vroor hem met
bananen weer op te-. voeden. Stel jullie voor hoe leuk wij dat vonden, en hoe
blij we waren toen de gele tros gebracht werd. Oom was wel een lieve baby,
het was alleen jammer dat hij zoo vreeselijk vloekte en zoo gemeen te keer
ging. Willem begon om drie uur met hem de eerste bananen te geven, en
vanaf dit oogenblik was de blijdschap niet van de lucht. Je zag hoe Oom
flinker werd en hoe hij zwol. Maar er was iets griezeligs, en dat was dat
zijn heele gezicht bruin werd. Ik schoof voorzichtig het broekje wat in de
hoogte, en zag dat ook zijn onderrugje al kleurde als een daglicht-druk die
even in het licht is geweest. Wim trok de schillen van de bananen en Frans
propte voortdurend Ooms mond vol. Om kwart over drie kon hij niet meer
in de wieg liggen en ging hij in de club-fauteuil zitten. Om half vier barstte
hij uit het tricotje dat mee-gerekt was, en om kwart voor vier was hij zwart
als een kolenkit.
Tabi toti bang bang, zei Oom. Hij pruttelde tusschen zijn dikke roode
lippen en knipte met zijn vinger, als charlestonnend door de kamer. De
bananenschillen had hij aan een touwtje geregen en voor zijn schaamte
gehangen, en toen ik hem de broek bood welke hij vroeger droeg, weigerde
hij al lachend. Tèmè, tèmè koki koki, zei Oom. Wij haalden toen onze
fransche themaboeken voor de dag en gingen in de bank zitten, om te
kijken wat dat beteekende. Toen we het niet vonden werd Oom vreeselijk
boos, hij brulde: Hiplaboem, bang, bang, en rukte de deur van de klas
open. juist kwam de haken-meester voorbij, die nonchalant met zijn linkerhaak een banaan van Ooms buik plukte, en hem de schil naar de ooren
smeet. Frans begon weer, met zijn hoofd op de bank een klein liedje te
maken
tranen, tranen
ik huil om de bananen.
Oome, oome
sta nou niet te booine.
Oorre Doorus is heelemaal bruin
hij hangt een banaan voor zijn achtertuin.

De hakenmeester en Oom Dorus gingen toen samen uit om iets te koopen
voor het schoolreisje, en zij waren nog niet de deur uit of Pietje stond voor
het raam naar binnen te kijken. Hij hinkte tusschen twee groote parapluies,
en kwam onder hoera-geroep binnen. Wij vertelden hem alles wat er in
die dag geschied was. Hij stak het „ik blijf droog" bord uit toen de haken1 o8

meester binnen kwam, en deze sloeg voorover met zijn haken in de vloer.
Hij kon toen alleen nog maar draaien en wij namen hem ieder bij een been
om hem harder in de ronde te laten gaan. Toen Oom het zag tierde hij
schandelijk en rukte hij zijn hakenvriend uit de vloer. Zij wilden weggaan
toen er gebeld werd en een tramconducteur een groot pak bracht voor
Pietje. Hij pakte uit, en toen zat zijn been er in. Niet heelemaal gaaf, want
er was veel afgegeten door de kinderen van de burgemeester die het gevonden hadden. Wij hebben het met een paar flinke spijkers weer aan
Pietjes heup geslagen. Hij schreeuwde wel erg.
Pietje werd toen op de tafel gezet
en ieder kreeg een P van banket.

Iedereen werd toen ineens grasgroen want het banket was vreeselijk vergiftigd. Oom zijn schouder viel ineens af en zijn eene hand. Het was juist
of hij van harde stopverf was die ging afbrokkelen, en hij begon_ ook meteen
weer te zwellen zoodat iedereen hard de school uit liep. Oom begint te
glooien, riep Pietje. De dokter gaf iedereen een braakmiddel, maar dat
hielp niets, want toen begonnen we te verkleuren als eer tooverbal. Het
groen werd rood en paars en alles door elkaar, en toen de werking was afgeloopen was het net of er allemaal kleurige petroleum over ons gezicht liep.
Intusschen liep de heele stad uit omdat er met Oom een wonder gebeurde.
Hij was zoo vreeselijk gezwollen dat hij de muren van de klas wegperste
en langzaam begon te zweven. Zijn bretels liepen over een ronde ballon
als de touwen waaraan een mandje hangt. De brandweer had hem buiten
vastgelegd aan een kabel en Oom dreef vooruit, een meter of zes boven
d- grond. Hij was nu weer heelemaal wit en je zag heel klein de zoolen van
zijn schoenen in de oppervlakte van de bal. De hakenmeester bond een
schoolbank aan de bretels en ging er in zitten. Hij wilde gewoon doorgaan
met les geven en we moesten allemaal in de bank komen. Maar toen we
zaten riep Pietje heel hard: „vieren maar", en toen sneed de brandweer
het touw door. Pietjes been viel van de schok weer af, en toen zagen we de
stad al heel klein en veraf beneden ons
...

.

vvd

ALBERT HELMAN (pseudoniem), * i9o3. Zuid-Zuidwest (1926) — Mijn Aap schreit
1927) — Van Pij en Burnous (1927, in samenwerking met Albert Kuyle). Bijdragen
in De Gemeenschap, De Vrije Bladen.

(

109

Foto W. H. J. Coret

A. DEN DOOLAARD (C. SPOELSTRA Jr.), * igoi• Werken: De Verliefde Betonwerker (1927) — De Wilde Vaart, (1928. Vertalingen: Vijf Vertellingen van E. A. Poe
(z 924) — De Dwaas en de Dood, naar Hofmannsthal (1927) In voorbereiding: Springvloed
— De Zonen der Zon, verzen — Cuchulain, verzen — De Laatste Ronde, sportroman —
Keats, of het Dichterschap, essay. Bijdragen in De Vrije Bladen, De Revue der Sporten,
De Stem, De Gids, The New Criterion, Onze Aarde.

A. DEN DOOLAARD: BALLADE VAN ZON EN MAAN
AAN, die de dunbestarnde nacht doorschrijdt
voorbij de schemering der randplaneten;
zon, die het duister schaterende splijt
met stralen, die het grenzenlooze meten;
uw kernen, hemelwijd uiteengespleten
herinnren zich den donkren paringstijd
waarin zij 't eenzaam zwerven wild vergeten,
en schaduw schuw en snel langs schaduw glijdt
tot zij hun banen saamgebogen weten.
De zonnebloem, die in mijn oogen staat
brandt feller bij het blanke voortbewegen
van schouders, die hun hunkring nog verzwegen
toen lach reeds heerschte langs mijn fel gelaat.
dan uit het donker komt Uw dans gestegen
van maanlichtschemer, die den nacht verlaat
en wolkenrand na wolkenrand verraadt
in snelle wisselstanden de aarde tegen
waar gij weerhouden lachend voor mij staat.
Vorstin, die op Uw maangebogen mond
mijn wildste kussen ving, hun siddren brekend,
de maan, die aan Uw hoofdeneinde stond
had op Uw mond en borst zijn merk geteekend.
een windvlaag, die zijn banen niet berekent
was 't zwervend kussen van Uw verre mond;
nu vindt het licht, dat ons eens samen vond
ons in gescheiden hemelstreken smeekend.
maar geen, die rust vindt op dit aarderond:
want kussend heeft mijn mond Uw borst geteekend
met 't zonmerk, dat de morgenschemer vond.
en maan en wind, die beider haar doorwond,
en springvloedbranding, langs ons waden brekend
zijn wraakgetuigen van dit bloedsverbond.

III

A. DEN KOOLAARD: BALLADE DU JEUNE MARIN
gooi los die tros
KAPITEIN,
ik wil uit varen gaan,
het zeil is rood, de zon is diep
en breed de oceaan.
het land wordt een vergeten lied,
de stormvloed slaat mij los;
de branding breekt het oud verdriet
van wie de ruimte koos
om te dansen op de golven
om de zee getrouw te zijn;
'k geef de trouwelooze golven
't hart, dat van één vrouw wou zijn.
Kapitein, waar vaart ons schip?
de horizon blijft dood,
maar 't denken is een blinde klip
waarop ik daaglijks stoot:
de laatste vogel ver voorbij,
voorbij der meeuwen kreet
schuift 't oude strand steeds dichterbij
dat van mijn liefde weet:
van haar donkerblauwe dansen
op der golven witte grond,
van haar onverhoedsche handen
en haar wilde mond.
Kapitein, ons schip is dol,
de golfstroom sleurt ons mee;
de boeg is blindelings op hol
langs een behekste zee.
het land is een verloren droom,
steeds blijft de peiling diep;
maar waar vandaan komt toch die stem
die eens bij nacht mij riep
om te dansen met mijn handen
langs haar leden blank en rood,
om het razend sterrebranden
te vergeten in haar schoot?
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,Schepeling, o schepeling
die koers noch winden weet,
het hart is een versmeten ding
.als éen de trouw vergeet.
wij deden elke haven aan
van Pool tot evenaar,
maar in de mastkorf bleef jij staan,
roepend om éen, om haar.
als je wijs bent, ga je dansen
bij 't accordeon aan de kaai;
en je zult de zee verwenschen,
stroomingen en stormlawaai."

-

Kapitein, maak vast die tros,
_ik ga uit passagieren,
ik wil, aan 't woeste leven trouw
de trouweloosheid vieren.
drank en kussen doen vergeten
dat ik eenmaal trouw wou zijn;
't warme leven zal genezen
t hart, dat van éen vrouw wou zijn.
Valparaiso, Yokohama,
Singapore en Brest:
bij harmonika en banjo
dans ik 't hart tot rust.
Yokohama, Valparaiso,
Brest en Singapore,
nergens vind ik, drinkend, dansend,
haar, wier dansen ik verloor.
Kapitein, de tros is zwaar
die mij aan 't leven bindt;
t leven slaat bij dag mij blind,
maar 's nachts zie ik haar ...
kapitein, gooi los die tros,
kapitein, maak vast die tros,
kapitein ....

113

Crayonteekening van .Albert Servaes

HERMAN DE MAN tpseudoniem). Romans: Aardebanden — Weide-

weelde — Rijshout en Rozen — De Eenzame — Het Wassende Water. Bijdragen in Groot Nederland en De Stem.

HERMAN DE MAN: NIEUWE BOEREN
FRAGMENT
het voormalig Maarschalksampt ligt in ijzeren greep verGANSCH
storven. Daar heerschen de machtige boeren, een erfelijke dynastie.
En dat zijn maar enkele, grondvaste families met kloeke namen, die reiken
tot in de oudheid. Namen, waaraan de geur is van gele koopacten van
grond en behuizing; namen die sa a^ mgeklonterd zijn met den zwaren
weelderigen bodem. In de burgerlijke besturen, de kerkeraden en polderstoelen gelden van oudsher die namen. Bolwerken zijn het, van rechtzinnig geloof en landstrouw.
Van de Lange Ruige Weide tot den Meerndijk, in al deze buurtschappen
ten Noorden van den Getemden IJssel, heerscht dit geordend regiem sinds
eeuwen; men kan de registers der IJsselstadjes (van Oudewater, Montfoort
en IJsselstein) daarop naslaan. De grenzen van dat rijk land zijn scherp
getrokken, 't zijn de grenzen van de rivierklei. En van vroeger tot op heden
onveranderd, verzwageren de boeren dezer hooge landen zich nimmer met
het arme volk uit de lage wei. Deze grens van de grondsoort werd daardoor
mede grens van een traditie. Kom links van de Wiericke, en daar liggen al
dadelijk de hoeven veel talrijker uitgestipt in het open, lage land. Maar
waar het Maarschalksampt begint, daar staan nog de trotsche marmerbeelden, naar de fransche wijze met holle ruggen, op de inrijpoorten. Elk
boerenhuis draagt oudgeërfden naam en gelijkt er een ridderhofstad. Ze
liggen op grimmigen afs and van elkander, want, zoo in dwarste als lengte,
hoort machtig veel land aan elk besloten huis.
Ten Noorden van dit gebied, scheidt de geringe Oude Rijn, die eertijds
vrijelijk hier vloeide, dit patriarchaal gebied van het Woerdensche land.
Thans druppelt dit makke stroompje, tot boezem van polders verlaagd,
tusschen sluizen. Er is slechts één landsgrens rond dit gewest, deze wordt
gevormd door den Meerndijk tot aan het droomerige Veldhuizen. En die
Meerndijk snijdt dit landsdeel bits af van de Roomsche buurten rond
Utrecht, die beheerscht worden door den Gothischen Domtoren van SintMaarten. Stug en onbuigzaam dort binnen deze afpalingen, oudgeërfde
wil tot behoud van 't rechtzinnig geloof. Het Roomsche volk dringt tegen
al deze grenzen op, maar kan in 't oude Maarschalksampt niet geraken.
De nietige Oude Rijn is als Marne en IJsser uit den wereldoorlog, op deze
greppel water stuit het dringend heir. En ook van 't Zuiden stuwen deze
ingelanden van den vreemde; maar nóg breeder en afwerender dan het
armpje van den machtigen Rijn, is de Hollandsche IJssel. En Willeskop,
Heeswijk en de Achtersloot blijven wat ze altoos waren: van 't rechtzinnig
Ampt de uiterste gelcofsgrenzen.
Uit gansch het Maarschalksampt zijn de altaren geworpen, de beelden gemokerd uit de kerknissen. Eertijds is dit land veroverd door de Geuzen,
die varende kwamen (vandaar die watergrenzen) en 't is toegewezen, van
toen tot nu, aan de gestrenge belijders uit de witgekalkte kerken, de rechtzinnige gehechten aan het Woord Gods.
Deze vastigheid berust bij de Pauwen, de Lekkerkerkers en de Griffioens.
115

Als uit het fijne torentje van Linschoten de klok rouw roept over de golvende bouwakkers (er is een Pauw verscheiden, oud van jaren en het leven
zat) dan juichen de klokken van Waarder om een Pauw die trouwt. Treedt
ievers een Pauw uit den polderstoel, ras neemt een andere Pauw die leege
plek weer in. Navenant is dat in de Gemeentehuizen; ook daar ligt de
macht verdeeld tusschen de leden dezer drie zoo sterke geslachten.
Waardig hebben dezen dan ook, door de eeuwen heen, dit gewest bebouwd,
bestuurd en beschermd tegen het ongeloof en het water. De orde aldaar is
hun eigen orde, een starre boerenorde van onderlinge bewaking en bescherming. Het ongeschreven boerengebod is aldaar mede familiewet,
geëerbiedigd door alle zonen en alle meidjes uit deze geslachten. De oude
opstandigheid tegen Kerk en Koning, die ver, heel ver zetelt in de historie,
is thans uitgeraasd, is neergeslagen tot geordineerd gezag, het gezag van
den vader.
Al wat, maatschappelijk of godsdienstig, opstaat tegen dit wis gezag, moet.
verdorren. Al het vreemde, dat binnendringen wil, verarmt. De Pauwen
en Lekkerkerkers en Griffioens hebben veel geld en àl het land. Jawel,
er wonen somtijds (maar altijd voor kort) nog wel andere boeren in het oude
Ampt, maar dat zijn de insluipers. En vraag niet hoe het door den tijd
denzulken vergaat. Het huis „Geerdam" onder Reyerscoop is van zoo'n
nieuweling. Het was zijn vaders vader, die 't in de zestiger jaren een
Griffioen ontkocht. Michiel Blok, de derde uit dat indringersgeslacht, heeft
een wijf moeten halen van achter de Wiericke, uit de arme Twaalf Morgenpolder. Dus zal de welvaart wel keeren ten leste, want geld noch land
bracht dat lageweische vrommes meê. En veel te jong is die onbedreven
boer getrouwd; veel kinderen ontstonden uit dat huwelijk, veel deelers
van het goed. Gewis zien de Griffioens den dag naderen, dat deze onberadenheid zichzelve wreken zal, en „Leerdam" onder den hamer gaat
komen. Want, al is 't een kwaad ding zoo er te weinig handen zijn om een
boerenbedrijf voort e zetten naar den eisch, kwaaier is het, zoo er gasten
teveel zijn op één spul. En die vreemde, die Blok .... die hoort daar niet.
Laat hem weerom gaan naar zijn steê, waar zijn vaders va ár vandaan kwam
en waar hem zijn eigen maar weer in moet zoeken te draaien. Want een
elk is zijn eigen naam het naast.
Engel de Wit, een man weliswaar van 't rechtzinnig slag, maar toch geen
eigene hier van den grond, hij is op „Welgelegen" voormaals „Landlust"
geheeten, een werf waar zeventig bunders best wei- en bouwland bij
hooren, akelig verarmd. Zie dezen vreemde; rijk en werksch en vroom was
zijn vader uit Polanen gekomen en arm is de zoon weerom getrokken,
weerom naar Polanen, maar dan als daggelder. Met vrouw en de keinderen
in de luis, met schulden op zijn boek, uitgeworpen door den zwarten
zwijgenden grond, die als den loggen rug van een dier is, dat toornt op de
vreemde flooien die er op rondscharrelen.
Geert de Gier, van 't eens zoo machtige „Rapijnenbroek", die tot heidenschen staat was vervallen (want ging deze niet luisteren naar den antechrist,
dien lichtzinnigen dominee uit de stad van Tergouw?) Geert de Gier heeft
wèl zwaar die hoofdzondigheid moeten bezuren .... door wegkoop van
zijn huurgrond werd deze knecht van Beëlzebub verdrongen. Naar verluidt zat daar meer achter; Geert den Duvel wier gevaarlijk voor 't jonkvolk
.
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in de buurten, hij praatte zoo mooi en trok menig jong bloed van de leering
weg. Maar ook zónder het drijven van den dominee was het alzoo met
hem vergaan. Want
de Pauwen kochten een oud bezit weerom, waar
eens een Pauw, door schielijken dood, afstand van had moeten doen. En
de heidensche wilderik is verjaagd, een oude breuk werd ermee hersteld.
Jacob Pauw, eenjonk van „Schuurenburg", boert rechtevoort op „Rapij nenbroek" en daar hoort hem, zoo is het goed. De notarissen kunnen het weten;
oh! er zijn zoo vele malen insluipers verdreven uit het aartsvaderlijk bezit
der breegeërfden. Al kwamen ze rijk en met knap boermansoverleg naar
het Ampt, de tijd joeg hen er weer uit. Ze wrongen zich er tusschen, door
een ontglipt hoog bod op den landverkoop. Als zulken mijnden, 't is bekend
van dat volk, dan was 't nooit op een rond honderdtal, maar altijd wat
hooger. En alzoo ontging het den rechtmatigen. Slim en weldoordacht
waren menigmaal die indringers; ze brachten nieuwigheden in het Ampt,
ze konden werken en deden 't dan ook; ze waren gezond en vrij van gekke
halskoppen in hun familie
maar zoo knap waren ze niet, of de rechte
mannen van het Ampt werkten hen er in den loop der jaren weer uit, en
wel door 't stil maar onafwendbaar verzet. De eigenen sloegen om zoo'n
vreemde een bangordel van stilte. Maar zelden trad een buur op de werf
van zulk een nieuwen man en ook in polderbestuur en gemeentehuis werkte
een elk hem tegen. Tot hij 't begaf van desolatie, of gek wier van het gewurm
en den stillen tegenstand en de eenzaamheid. Soms ook liep het vrouwvolk
van zoo'n dooienaardsche werf weg. Knechten konden er niet tieren en
bleven nooit lang. En in de kerkvergadering wier naar de stem van een
nieuwe nooit geluisterd ofwel gehandeld
ehandeld
..
....

....

. .....
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Potloodteekening van Otto B. de Kat

WILLEM TEN BERGE, * 1903• Verzen: De Reiziger (1928) . Bijdragen:
De Gemeenschap, Roeping, De Nieuwe Eeuw.

WILLEM TEN SERGE: HET UITERSTE UUR
ons leven hebben bedreven,
D enAN,inalseenwijlaatste,
blinkende lied,
het heerlijkste van het ander gebied
en het deerlijkste van onszelf is onthuld
voorgoed en eenzaam omringd met de schaduwen
van wat de dubbele diepte, ik en het Andere,
diep had vervuld

Als wij alles zullen hebben geschreven,
het trekken der sterren, het geuren van haar,
het bloeiende sterven der bloemen,
en wij nog het Laatste willen noemen ...
en geen mensch die ijle zinsnee verstaat,
omdat ons stervend stamelen,
vreemd neuriënd,
in de tongval van. het Ander Gewest overslaat:
Dan bloeien hieromlaag nog de bloemen,
dan branden de sterren, wild en klaar,
dan waaien om het hoofd van een meisje
weer stroomen welriekend haar.

<<ll`^
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WILLEM TEN BERGE: DE HEILIGE
IJ verkeerde nog binnen de kring der dingen,
maar ging, met verhelderd gelaat,
luisterend naar het eeuwige zingen
van een verholen, wereldvreemd lied,
als een verschijning door dit gebied
met licht en donker en vloeiende jaargetijden
Hij was éen der zeer gezegenden,
die voor den dood zich reeds bevrijden
uit de duistere ruimte der eigen zinnen,
en volmaakt overgegeven aan het diepste Binnen,
branden van de verrukkende pijn,
dat zij in hun eeuwig wezen
niet gansch ontslapen zijn.

l
1
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ROEL HOUWINK: ESSAY
EMIL LUDWIG: DER MENSCHENSOHN (ROWOHLT, BERLIN 1928)

UID est veritas? Het sceptisch accent, dat deze vraag in den mond
van Pilatus had, heeft eeuwen later de moderne bijbelkritiek tot uitgangspunt gediend, toen een met rationalisme oververzadigd geslacht in
elk super-rationeel element iets anti-rationeels wilde zien, dat tot elken
prijs overwonnen moest worden en „eingekapselt" in het rationeele weten
van dien tijd. Zonder dit scepticisme toch was de vraag naar de historiciteit
der Jezus-figuur eenvoudig niet opgekomen! En zonder de daemonie van
dit rationalisme zouden nimmer geloofswerkelijkheid en historische realiteit verwisselbaar zijn geweest! Dit negentiende eeuwsche rationalisme immers was een bezetenheid, niet minder „duister" dan het geijkte ,,fanatisme" der Middeleeuwen. Luister slechts naar Renan (Vie de Jésus, Avertissement): „J'avais fait mon livre avec la froideur absolue de l'historien,
se proposant pour unique objet d'apercevoir la nuance la plus fine et la
plus juste du vrai". Klinkt het ons niet, zoowel op zichzelf als ten aanzien
van het onderwerp in quaestie, als een toppunt van verdwazing in de
ooren? Eenige bladzijden verder volgt dan ook dit testimonium paupertatis zonder weerga.: „On peut aimer Jeanne d'Arc sans admettre la réalité
de ses visions". Natuurlijk, wij kunnen deze en dergelijke uitingen ,,histo
risch" verstaan, wij kunnen deze „froideur ahsol;.^e" en deze waarheidssupe latieven een redelijken inhoud trachten te geven; doch, indien wij
Renan op den man af zouden kunnen vragen: quid est veritas? Ik vrees,
dat wij ons, juist terwi lle van absoluutheid en overtreffende trap, met een
„zwijgend" antwoord zouden hebben moeten vergenoegen. Want de
„aller-waarste" waarheid is te zwijgen, nimmer uit te spreken, zelfs als
zij in de geschiedenis wordt gezocht!

Q

r

Wij spraken over de verwisselbaarheid van geloofswerkelijkheid en historische realiteit en wij zagen, hoe bij Renan deze verwisseling een toppunt
van verdwazing werd, alleen begrijpelijk in historisch verband. (Hoe
meesterlijk wreekt Clio zich!) Bij Barbusse vinden we deze verwisselbaarheid in omgekeerde richting gedemonstreerd en met een even fatalen uitslag. „C'est pour pouvoir m'adresser aux inquiets et aux tourmentés des
temps ou nous sommes au jourd'hui que des fatalités, économiques,
sociales, politiques, intellectuell_es et morales, incitent 1'homme à être, selon
l'exemple sacré qu'il ne lui a jamais été donné que d'entrevoir, un briseur
d'idoles". (Jésus, Note, pag. 247) Moet deze poovere geloofs-werkelijkheid
tegenover den tekst der Evangeliën bestaan? „Briseur d'idoles" .... en:
„mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten". Ik houd mij liever
aan dèze „historische" realiteit!
Trouwens: zijn geloofswerkelijkheid en historische realiteit wel zonder
meer verwisselbaar? Zijn zij wel „werkelijkheden" van denzelfden rang?
.
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Verandert niet op slag de historische realiteit, wanneer zij door de werkelijkheid van het geloof wordt aangeraakt; breekt de geloofswerkelijkheid
niet, wanneer zij als historische realiteit wordt opgevat? In Renan's verdwazing en Barbusse's schamelheid ligt het bevestigend antwoord op den
laatsten dubbelen vraag besloten. Zij beiden moesten falen, omdat zij wilden
wat onmogelijk is. Wie in de historiciteit van. Jesus' leven duikend, naar de
parel der waarheid zoekt, zoekt vergeefs, evenzeer als vergeefs bouwt, wie
op den „Jezus-legenden-kring" een eigen tempel stichten wil.
3
_J. Middleton Murry (de bekende Engelsche criticus) beproeft een anderen
weg, die, zuiverder van richting, toch tot geen deugdelijk resultaat te voeren
wist. Ook hier blijven ten slotte geloofswerkelijkheid en historische realiteit
in een onontwarbare kluwen verwikkeld. „I have put aside many sayings
and incidents which I believe to be wholly authentic because to include
them would obscure the narrative". (The Life of Jesus, Preface, pag. 7) .
Hoe ver staat dit artistiek en paedagogisch eclecticisme van Renan, hoe dicht
.staat het bij het politiek „nuanceeren" van Barbusse! En toch: het erkent
implicite de onverwisselbaarheid van geloofswerkelijkheid en historische
realiteit, al „waagt" de auteur een synthese: „No one can understand Jesus
who does not understand his teaching; hut no one can understand his
teaching who does not understand his life and death". Dit uitspelen tegen
elkaar van „leer" en „leven" doet ons ten duidelijkste zien, dat Middleton
Murry „voelt", dat er iets in zijn combinatie van geloofswerkelijkheid en
historische realiteit niet in den haak is, dat zijn nadrukkelijke samenbinding
van leer en leven een innerlijken twijfel naar beide zijden verraadt. Zou men
niet zijn „leven" uit zijn leer en zijn „leer" uit zijn leven hebben kunnen
begrijpen?!
4

Emil Ludwig eindelijk volbrengt streng en scherp de scheiding: „Dies Buch
handelt nur von Jesus dem menschen, nicht von Christus dem Erlöser".
`An den Leser, pag. io). Geloofswerkelijkheid en historische realiteit
worden elk in hun eigen waarde herkend. De eenige grens, die getrokken
kan worden, loopt tusschen Jezus en Christus, tusschen „der Menschensohn" en „Christi Göttlichkeit"; het is deze grens, die het jongste werk
van Ludwig van bijna alle het onderwerp aanklevende gevaren redt. Ik zeg:
„bijna alle", want „de wonderen" hebben ondanks Ludwig's „nati rliche
Deutung" (in den zin van suggestie) een zeer onnatuurlijke oplossing gekregen. Het is of hun „wonderlijkheid" eerst door deze psychologische
verklaring recht in het oog springt! Het wijn-water wonder te Kanai in
het bijzonder doet al heel vreemd en onbevredigend aan. Voor het overige
is deze „Geschichte eines Propheten" (men lette op het neutralizeerende
onbepaalde lidwoord!) een meesterstuk van psychologie. Dat Ludwig
meent „hier Geschichte zu schreiben und menschliche Charaktere auf zu
bauen" is wat het eerste betreft zacht gezegd overdreven, wanneer men
weet, dat de schrijver op principieele punten de ontwikkeling van Jezus,
karakter bepaalt met behulp van teksten uit het Johannes-evangelie, dat
I22

immers, naar algemeen wordt aangenomen (en naar ook L. zelf blijkens zij n
voorwoord 2a.nneemt), geen geschiedenis geeft! Doch dit vermindert aan
de waarde van zijn boek niets. Juist het strikt karakterologische en het zeer
reëele van zijn boek maken het tot een levend, organisch geheel, dat zonder
romantische of theologische allures, zonder franjes en kanten „een leven
van Jezus" geeft, zooals in overeenstemming is met den geest van dezen
tijd. Helder, klaar, rechtlijnig als onze beste architektuur. Nuchter, zoo ge
wilt, doch van een nuchterheid, die elk oogenblik omslaan kan in vervoering! Want dit is het verheugende van dit boek, dat het in zijn werkelijkheidszin, in zijn direktheid suggestief werkt ook ten aanzien van wat wij
„geloofswerkelijkheid" hebben genoemd. Wat Seché (La merveilleuse
histoire de Jésus) en Marnas (Quel est donc cet homme?) ondanks hun
zakelijkheid niet vermochten, is Ludwig meermalen gelukt: hij heeft sommige „feiten" uit Jezus' leven in een nieuwe belichting geplaatst en met een
enkel woord verbeeldingen opgeroepen, die nimmer bij het lezen der
Evangelieën door wie dit boek las zullen kunnen worden v?rgeter_. Naast
zijn uitmuntend psychologisch inzicht heeft Ludwig dit zeker niet het minst
te danken aan den raad van Herder, die hij, bewust of onbewust, met
prijzenswaardige nauwgezetheid blijkt te hebben opgevolgd: „Merken Sie,
mein Freund, dass Sie fast nicht genau und simpel genug bei der Geschichte
,Jesu bleihen kinnen".
Ik wees boven bij het noemen van den ondertitel van het boek op het
neutralizeerende onbepaalde lidwoord (Geschichte eines Propheten). Voor
enkelen zal dit een „heilig-schennis" beduiden, ten onrechte evenwel, naar
ik meen. Het is zuiver en onweersprekelijk de uitdrukking van geloofsonmacht, die elke huidige tijdsuiting met zijn vaagheid en onbepaaldheid
teekent. Heiligschennis zou het zijn, indien er een bepalend lidwoord zou
hebben gestaan! Het zou een leugen geweest zijn, apert en lomp, niets
anders. Ni fixeert het onbepaalde lidwoord volkomen adaequaaL en eerlijk
wat Krishnamurti in zijn „He.t Koninkrijk des Geluks" zegt: „Als hij in
de verte zijn zelfgeschapen tempel ontwaart, het beeld van eigen maaksel,
dat hij heeft geformeerd door lijden, door geluk, door de schoonheid, dan
schrijdt hij gestadiglijk door het Koninkrijk des Geluks" (blz. S3). Hoe
zou de glans van het oude, verre „regnum coeli" niet tanen bij dit nabij en
splinternieuw rijk van het Geluk! Naast Jezus Mohammed, Laotze, Bouddha,
een alles openlatend
vandaag Krishnamurti, morgen Josephine Baker
onbepalend lidwoord: kan het eerlijker? Zijn wij niet lang genoeg „in het
geloof" oneerlijk geweest!
....

Mr. ROEL HOUWINK (H. VAN ELRO), * 1899. Verzen: Hesperiden (1925) -Madonna in Tenebris (1925) -- Christus' Ommegang in het Westen (1926) — Zes kleine
Elegieën (1926). Proza: Novellen (1924) — Maria (1925) — Doodsklok (1925) — Om den
Dood (1926). Bijdragen: Groot-Nederland, Elsevier's, Nu, Eenheid, De Stroom.
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Croquis van Oscar de Clerck

URBAIN PIETER MARIA VAN DE VOORDE,

* 1 893.

Werken: De

Haard der Ziel (verzen ie druk 1921, ede druk 1923) — Diepere Krachten
(verzen 1924) — Het Meisje Lea (novelle 1926) — Guido Gezelle (essay1926) — Om te verschijnen eind 1928: Het donker Vuur (verzen). Bijdragen in De Stem, Elsevier's, Nieuwe Rott. Courant, etc.

URBAIN VAN DE VOORDE: DRIE ONLUSTIGE
LIEDJES
I
OT in 't hart droef
Tzie
'k de vreugd na
nu de wrangheid
is mijn loon.
Slechts een smartgroef
liet mijn jeugd na
zij die lang kwijt
wordt pas schoon.
Hoe zij wies
wat zij wou
wat zij won
wat zij was

-

Een verlies
een berouw
en wat zon
op het gras.
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II
LUIT stom op mijn droom
zich 't leven al toe
dat mijn zinkende tijd
hem neem in zijn hoe.
Ik hing hem verzaligd
veel vrouwen in 't haar:
is 't die droom of zijn zij 't
uit wie 'k treurnis nu gaar?
In niets dat me ontviel
sloeg mij donkerder lot,
want niets was als hij groot
en niets als hij god!
'k Wend me in smart naar het west
waar hij purper verdween,
en blijf in den nacht
met mijn dof bloed alleen.
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III

IJ verwarde de gloed
Mvan
al diep-duistren drang
aller aadren vol bloed
aller wouden vol zang.
Van veel vrouwen 't gelaat
ik geslagen aanbad -eerst in haar heb ik laat
heel mijn wereld omvat.
Als 'k mij vorschend bezin
over vreugd en verdriet
is haar aanschijn 't begin
van mijn droom, van mijn lied.
En mij kwelt nooit verlangst
dan naar 't heil eens verlet:
van verlorenheên de angst
en 't gelaat en 't gebed.

I27

Dit is een legprent van J. W.
de Boer's silhouet, die men
kan uitknippen en opzenden.

J. W. DE BOER, * 1 893. Romans: De Gek ( 1 9 1 7) — De Kolk in de Kreek
(1920) — Solaes (1922) — Ras, het Nachttij der Runia's (1924) —
Het Boek God (1926) — In voorbereiding: Maria Hoorebeke, Rotterdamsche
roman, (1928) Bijdragen: Elsevier's.

J. W. DE BOER: MARIA HOOREBEKE
FRAGMENT UIT EEN ROTTERDAMSCHEN ROMAN
EARMD, met den kalmen gelijkmatigen pas van menschen, die nietalleen wandelen, doch ook nog hun gedachten en gevoelens sterk
laten werken, doorschreden zij de oude binnenstad. En ineens zeide Maria:
,,Wonderlijke dag . . . . , Molly dood . . . . , en wij alleen .... Zij heeft zelfs
de schoone ellende van het ouder-worden niet mogen beleven .... Be:stiering? ...
Toen ik vanavond bij je zat, en jij werkte, toen dacht ik over al deze laatste
moeilijke en mooie dagen na .... Ook ik kwam tot de aantrekkelijke
eenvoud van de Bestiering .... Want weet je nog: in de sterfnacht van
Molly . . . . : het kon weleens zijn, dat wij . . . . , jij en ik en een kindje ....,
,dat ik zwanger . . . . , want ik voel mij zoo wonderlijk van binnen ....,
.Jan!
hem ontsnapte
Jan stond stil, en gaf 'r een klapzoen midden op straat,
bijna een kreet: „o, kind!"
En toen hij deed als dwaas : hij liet Maria los, bekeek haar, vloog op 'r af,
zoende haar weer, en zij liet hem begaan, „malle jongen toch .... , het is
nog lang niet zeker!" .... Toen hij :
,.....maar ik ben door het dolle heen! .... Het is om nooit te vergeten:
op welk een plek heb je mij dit gezegd: daar is de Sint Laurens
daar het huisje van Erasmus, en daar de Spaansche koomenij, en het
carillon speelt „Wilt heden nu treden", en de wind waait een storm, en
Help het mij altijd
het is i April .... Kon het eigenaardiger, prachtiger?
weer onthouden .... En als het een jongen is, hoop ik hem naderhand dit
En we laten er iets moois oprichten.
plekje heiligen grond te toonen.
En ik zal hem wijzen: daar is het noorderportaal van onzen ouden Sinte
en daar heb je de volgebouwde winkels van het koor
en
Laurens
en zóó ga je naar
daar heb je de koomenij uit den Spaanschen tijd
en ginds is Erasmus geboren,
het wrakke Spuiwater en de oude sluisjes
en til je kop op, en neem je pet af: dat is onze geweldige toren, zooals er
nergens ter wereld een tweede kolos is, en die speelde op den avond dat
je moeder mij voor het eerst van jou vertelde „Wilt heden nu treden", en
de tranen schoten mij in de oogen en ik heb de dolste dingen uitgehaald,
en de Rotterdamsche menschen op straat stonden stil en zagen naar ons
met oude kerkraamsgezichten en ik heb je moeder onder den arm gepakt
-en ik hijgde het uit" .... Laten we gauw die lamme Hoogstraat dwars
oversteken, bij Erasmus staat een bank, daar gaan we even zitten, want het
duizelt me zoo!" ...
_Haastig overstaken zij den asfalten volksdarm, die Hoogstraat heet, en waar
schelle booglampen als luchtpolitie was geassisteerd door surveilleerende
patroeljes, die twee-aan-twee marcheerden, hand aan de revolver, en alarmfluit in den mond .... De Hoogstraat kookte en dampte: als twee bellen
schoten Jan en Maria er doorheen en daalden af naar de rust van Erasmus,
-en zijn wonderlijk-stille avondmarktje van boomen en plantsoen. „Brave
kerel!", boog Jan voor den priesterszoon, „ja, ik ben het . . . . , wij kennen
-
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elkaar nog . . . . , toen Juliaantje geboren was, ben ik met de Erasmianen
naar je toegegaan . . . . , wij hadden vrijaf-gedwongen
Die prachtige
Warren was nog rector en toen hebben wij je in het groen gezet, en ik
ben bovenop je geklommen, en heb een oranje-sinaasappel boven op je
knopkalot vastgestoken
En je wijde mantelmouwen heb ik zoo vol oranjeappels gepropt, dat het wel hoornen des overvloeds leken
Goeien
avond!: dit is mijn vrouw; Maria Hoorebeke is haar naam; en zij heeft mij
een zoon beloofd, en nu slaat mijn hart mij boven het hoofd
Grootmoeders en grootvaders heeft het jonge mensch niet meer
Aan wiep
anders dan aan U moeten wij het nu verklappen, ouë humanist?"
Erasmus glimlachte, en sloeg de bladzijde van zijn boek om, en oogenblikkelijk verdiepte hij zich in de lectuur van de nieuwe, lang-verbeide, pagina
van den Lof der Zoetheden
Amechtig zonk Jan neer op de bank, aan Erasmus' voeten, en hij trok Maria
geweldig tegen zich aan; tranen drupten uit zijn oogen, en
„wijf?!"
zei hij met een snik, „goed, lief wijf van me!"
„Huil maar 'ns uit!", was al wat Maria antwoordde.
Maar hij lachte door zijn tranen heen: „neen, ik ben te door het dolle heen
om nu te gaan huilen als een kleine jongen . . . . , dat komt nog weleens
Ik zal hier naderhand met onzen jongen zitten, en hem zeggen: „Zie je daar
het ouë huis In Duysent Vreesen? Moeder en ik zaten hier, en waren in
duizend zaligheden!"
Hij wierp het hoofd achterover, en pompte zijn longen vol; de Steigersche
Kolk, die onder Erasmus doortrok, geurde vreemd naar vergaan Maaswater
en modder uit Spui, Rotte, Schie, en alle de slooten van de lage landen van
Holland
Ratten plonsden omlaag, en piepten langs de fundeeringen
der huizen. Een waaksche fox-terrier schoot onhoorbaar het gammele.
marktje over, raasde de watertrap omlaag achter het huis In Duysent
Vreesen, en .ging daar in het brakke water te keer. Maar er waren zooveel
ratten, dat hij jankte om hulp van andere honden
En ineens: waar
kwamen ze vandaan?, uit alle kromme bochten van den Hang, uit de stegen
naar de Blaak, onder het oude viaduct, en uit de kelderluikgaten van de
Groote Markt, en van de XVe en de XVIe eeuw die opgestapeld stonden
tusschen het Steigersche water en den Sint Laurenskolos kwamen ze aangerend en ze stortten zich van den hoogen wal pardoes het zwarte zuigwater in, waar de terrier vocht
Daar werden de ratten afgeslacht
In de Kolk dreef een roode baan bloed onder de verwulvingen van het
Plan C, op trek naar de mistige Maas weg
Een kistjesman zag de roode
baan, ging staan in zijn roeiboot, liet de riemen dobberen. Toen piste hij,
mikkend in het rood, en hij lachte: „En dat zuipe ze nou in Schiedam!"
....
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A. W. GRAULS: IN DEN TUIN
rood-karmijn
ID Eenrozen
geel en wit als porselein,
ze staan te geuren in de zon
als in een Perzisch reukflacon.
Mijn vrouw,
zij doet wat handwerk,
zij maakt een spinfijn kantwerk,
zij draagt een maangeel kleed.
Mijn kind zit in zijn stoeltje,
het rammelt met zijn klater,
het babbelt als beekwater.
Het weet geen toekomst, geen verleden,
alleen dit blijde, zonnig heden.
De hemel is een blauwe vlam.
Ik lees een boek van Francis Jammes.
Een lach, een traan in mijn gemoed
en 't leven wordt zeer schoon en goed.

II
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Croquis van Jan Cockx

* 1 889. Verschenen werken: Oostersche Lyriek (i i 9) —
Zonnestralen (1921) — Herfstalbum (1922) — Het Jonge Vlaanderen: Bloemlezing uit het werk der Jongere Vlaamsche Dichters (1923) — Het Roode Raam
(1925) — De Blauwe Vaas (1927). Bijdragen in De Vlaamsche Gids, De
A. W. GRAULS,

Akker, Het Overzicht, Vlaamsche Arbeid, Nederland, Het Getij, De Vrije
Bladen.

A. W. GRAULS: MOMENTOPNAME
bleekblauw vlak van de Mei-zonlucht
O isP het
het groen van de wei teer jadegroen.
Als zwart-witte steenen op gouden blad
liggen koeien, rustig, wit en zwart.
De dans van den wind in de wilgenrij
rond het anjerrood dak van een boerderij.
Het magnesiumlicht van den Mei-zon-dag
kleurt het geel van de brem als bovenaardsch.
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A. W. GRAULS: VERJAARDAG
IJN wij al negen jaar getrouwd?
De merel zit in 't voorjaarshout.
De bloesems willen openspringen.
Mijn hart staat vol herinneringen.
Gij weet het nog het was April,
het sneeuwde en de lucht was kil,
de tuin lag nog in wintertoover,
maar voor ons bei was 't volop zomer.
Sindsdien ging 't leven op en neer
gelijk de deining van een meer:
het maakte ons allicht wat ouder,
maar liefde en geluk vertrouwder.
En wijl ik nu ons wijntje schenk
en tevens aan 't verleden denk,
aan al de dagen, die wij zagen,
met regen en met zonnevlagen,
voorbijgaan langs ons landlijk huis:
Een wisselend lied was 't boomgeruisch.
De morgenwei keek in ons bed,
ons schouwken smoorde een calumet
en op het kleurig tafellaken
stond zon en brood ons aan te blaken.
De avond bracht ons weer bijeen,
hij zong een stille cantileen.
Gij speeldet met zoo vrome handen
klaviersonaten, sarabanden.
De lampe lei een Rembrandtlicht
op uw gelukkig aangezicht.
Ik zag de storm sneeuwcirkels draaien,
de wolken door de wereld waaien
en rustig op mijn kanapee
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las ik Verlaine en Li-tai-Pee.
De sterren zagen door de ruiten
(of 's zomers in het open buiten)
mijn mond zich neigen naar uw mond
tot ik u in mijn armen vond.
Wij trokken 's Zondags naar de heide,
of lagen in ons eigen weide.
Wij deden reizen met den trein
om eens zoo blij weer thuis te zijn.

Zoo is de tijd voorbijgevlogen,
wij meden veel geraas en logen.
Wij wogen 't menschdom naar zijn daad
en maten het met eigen maat.
Wij zaten liefst getwee te zamen
't karaat van onzen dag te ramen.
Wij hebben nooit te veel betracht
en viel het beter dan verwacht,
dan keken wij elkander aan
met oogen die mekaar verstaan.

Van avond wil ik 't liedje zingen
van uwe en mijne herinneringen.
Het is alleen voor ons bestemd,
geen tijdschrift make het bekend.
Gij zult mij zachtjes begeleiden:
Waar is de tijd toen wij nog vrijden?
0 taptoe van voorbije dingen,
van vreugde en ontgoochelingen,
van stil genot en levenslust
en droomen aan azuren kust.
Wij kweekten hyacint en rozen
en aten zon en abrikozen.
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't Wordt haast een lied dat 't hart bekoort,
zooals De Mol het heeft gehoord,
met dit verschil, dat naar ons hopen,
't festijn nog niet is afgeloopen.
Vandaag is 't 22 April
en staan wij twee minuten stil,
wij weten weer de lente komen
met tulpen op magnoliaboomen.
En Gaudeamus igitur,
de radio spele Dichter en Boer! ..
Wij drinken op voorbije zaken,
de toekomst moge eender smaken.
En als wij straks te rusten gaan
bewaakt een Algerijnsche maan
den droomlach van ons rustig kindje.
Er waait een zeefrisch lentewindje
en door het openstaande raam
roept gij de lucht een schoonen naam.
De eerste koeien staan al buiten,
er is lawaai van kat en puiten,
de beuken van 't nabije park.
verdampen in 't lazuren zwerk.
De nacht doet denken aan de Russen,
maar 'k zal uw blinkende oogen kussen.
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G. J. KELK: JAll
FRAGMENT UIT „EEN HUWELIJK DAT AF- EN AANGING"

toonel stelt een suite voor. De tusschendeuren zijn gesloten. Men ziet
HET
beide kamers tegelijk (I en II) .
I. Wachtkamerachtig gemeubeld. Hier zit een oudachtig heer de knop van
zijn wandelstok rond te draaien.
II. Vertrek, waarvan de meubels aan kant zijn geschoven. Een volledige jazz
is opgesteld, die echter nog niet speelt. Een aantal zeer leelijke juffrouwen
trachten de kamer 't aanzien te schenken van een soort balzaal, door papieren
slingers °n bloemetjes op te hangen. Zij zijn gekleed naar de mode 1902 met
lange slepen. Een oud heer niet zwart kalotje staat besluiteloos toe te zien.
Alles gaat f luuisterend in zijn werk.
II
ALIDA: Alles klaar?
JUFFROUWEN: Ja.
ALIDA: Allo, Pa! Begin!
VADER: Wat is er? Wat is er? Wat moet er gebeuren?
ALIDA: Naar binnen!
VADER: Nee, nee, wacht even ... .
ALIDA: Naar binnen, we zijn klaar. Maakt u nu een beetje voort alsjeblieft!
VADER: Ja, ja, wacht even ...
ALIDA: Naar binnen! Naar binnen! (hypnotiseert hem) .
VADER: 0! 0!
ALIDA (duwt haar Vader, hem hypnotiseerend de deur in) : Vlug wat!
VADER (treedt kippig en verward binnen. Men doet de deur achter hem dicht) .
I
VADER (maakt een buiging) : Meneer ...
JAN HENDRIKS (staat op) : Ah, pardon, dag meneer.
VADER: Blijf u zitten .... blijf u zitten .... blijf u zitten .... (neemt

plaats) .
JAN HENDRIKS (gaat zitten) : Dank u.
VADER: Ja, kijk eens, ik heb op uw annonce geschreven ... .
JAN HENDRIKS: Ja juist ... .
VADER: Ik dacht .... misschien dat u ...

Plotseling barst de jazz los. Men hoort een geschuifel van voeten en
II.
daar heffen de juffrouwen een dwaas gezang aan. Met geforceerde glimlachjes,
als richtten zij zich tot den heer Hendriks persoonlijk, tillen zij houterig hun
lange sleep een klein eindje in de hoogte en maken stijve kuitenflikkers. ALIDA
danst een wilde fox trott, de overigen door schoppen en slagen aanmoedigend) .
-

De VADER en J. HENDRIKS zitten als aan hun stoelen gespijkerd
I.
en staren elkaar in de uiterste verbijstering aan) .
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(II.

Een vreeselijke bekkenslag leidt een nieu'u3 tourbillon in) .

I

VADER (springt verschrikt op) : Wacht u ->ven .... ik zal vragen .... (verdwijnt snel in de tusschendeur, waar hij met een vreeselijk gehuil wordt ont
vangen).

-

II

ALIDA: Wat beteekent dat?
VADER: Stilte! Stilte, alsjeblieft!
ALGEMEEN GEROEP: Muziek! (de jazz gaat voort) .
ALIDA: (haar Vader hvpnotiseerend) : Terug!
VADER: Genade!
ALIDA: Terug! Help 's! (alle dames h_ypnotiseeren den Vader) .
I
VADER (springt weer naar binnen) : 0, wat een toestand!
JAN HENDRIKS: Wat is er toch gaande, meneer?
VADER: Mijn dochter .... heeft ... .
JAN HENDRIKS: Uw dochter?
VADER: Ze heeft pianoles, ziet u. (Zich herstellend) : Kijk, meneer, U
treft 't niet, maar zou u misschien even willen wachten?
JAN HENDRIKS: Waarop?
VADER: Dat weet ik niet.
JAN HENDRIKS: Weet u dat niet?
VADER: Mijn dochter heeft ... .
JAN HENDRIKS: Ja, pianoles, maar moet ik daarop wachten? U schreef
me, dat u de papegaai eerst even wou zien. Welnu, hier heb ik hem
(haalt een kooi vanonder zijn stoel vandaan) .

VADER: Ja juist, goed, prachtig, maar wacht u even.
JAN HENDRIKS: Alweer?
VADER: Ja, zie eens, mijn dochter moet beslissen. Zit uw vrouw soms
op u te wachten, thuis?
JAN HENDRIKS: Mijn vrouw? Nee, ik ben niet gehuwd.
VADER: Mooi, wacht u dan even (begint een speeldoos op te winden, die
op tafel staat) .

JAN HENDRIKS: Maar, ik wacht toch immers al zoo lang!
VADER: Ja, ja, even maar. (De doos speelt de Hochzeitsmarsch) .
(II.
Gejuich breekt los, champagne wordt ontkurkt, de jazz valt in met
dezelfde melodie, onderbroken door hevige stompen) .
(I.

De VADER heeft allang de vlucht genomen) .

JAN HENDRIKS: Lorre!
(II.
Het wordt een vreeselijke bende. Alles schreeuwt door elkaar, de jazz
maakt de zenuwsloopendste geluiden) .
VADER (met de handen voor de ooren) : 0, menschenlief, hou op!

ALIDA: Waar is hij? Waar is hij?
139

DE JUFFROUWEN: Wacht nog even! 't Is nog te vroeg!
VADER: Houd haar tegen!
ALIDA: Neen, ik wil er naar toe! Laat me los! (allen trachten haar den weg
te versperren) .

ALLEN: Neen, neen!
VADER: Ik zal wel weer gaan! Wacht nu!
I
JAN HENDRIKS: Lorre! Koppiekrauw! Wat een stelletje hier. Toch wel
lollig. Lorre!
II
ALIDA: Komaan, we gooien hem met champagnekurken, dan doet ie
we 1 mee!
VADER: Wacht nu even, dan noodig ik hem uit!
ALIDA: Nee, doe de deuren maar open. (De suite wordt opengeworpen) .
JAN HENDRIKS: Heerenmensch!
ALIDA: Doet u mee?
JAN HENDRIKS (staat op) : Waaraan?
ALIDA: Aan het feest!
JAN HENDRIKS: Hè?
ALIDA: Ja, er is een partijtje op touw gezet. Ach, maar we praten er al
veel te lang over. Hier is de champagne. Allo! Muziek! Stept u?
JAN HENDRIKS: Nee, maar vooruit met de geit!
(Algemeene danspartij) .

VADER: Mijnheer Hendriks, drink 's.
JAN HENDRIKS (drinkt) : Nou vooruit!
ALIDA: Let op de slepen van die dames. Moet u dat zien!
JAN HENDRIKS (drinkt) : Wie is er eigenlijk jarig?
ALIDA: Jarig? Geen mensch.
VADER: Mijnheer Hendriks, drink u nog 's.
JAN HENDRIKS (drinkt) : Alsjeblieft, als ik u niet
ALIDA: Neen, dat improviseeren we zoo nu en dan maar 's, hier
VADER: Mijnheer Hendriks, drink er 's uit!
JAN HENDRIKS (drinkt) : Nou ja, vooruit!
ALIDA: Aardig bedacht, dat van die papegaai.
JAN HENDRIKS (drinkt) : 0, gut, ja, mijn papegaai staat nog binnen.
ALIDA: Laat maar staan.
VADER (drinkt) : Zeg, meneer Hendriks, neem nog 's in.
JAN HENDRIKS (drinkt) : Nou; ik sla 't niet af. Leuke boel hier, nooit
geweten.
ALIDA: Ach, we zijn allemaal jong, nietwaar?
JAN HENDRIKS: Ik geloof, dat ik op mijn kop thuis kom.
ALIDA: Moet ook.
VADER: Meneer Hendriks, u wil nog wel een glaasje, niet?
JAN HENDRIKS: Nou ja, afijn (drinkt) . Zeg, wat beteekent dat hier
eigenlijk allemaal?
ALIDA: Kom nou, dat zal jij niet weten
JAN HENDRIKS: Ik weet van niks!
...

...

...
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ALIDA: Hèhè, die Jan!
(De JUFFROUWEN roepen allemaal: „Sliep uit! Je zit er in").
JAN HENDRIKS: Wat nou?
ALIDA: Hou je nou niet van den domme! Jij, met je papegaai ... .
JAN HENDRIKS (drinkt) : ' t Smaakt me best.
ALIDA: Dus je blijft... .
JAN HENDRIKS: Natuurlijk, ik blijf!
De JUFFROUWEN (brengen een hevige ovatie) : Hoera!
(De jazz valt in, ALIDA sleept JAN HENDRIKS mee in de cakewalk).
VADER: Ik geloof waarachtig, dat 't voor elkaar is.
ALIDA: Natuurlijk, niet Jan? 't Is in orde? 't Jawoord heb je.
JAN HENDRIKS: Dat gaat hier allemaal verduveld gauw. Top!
ALIDA: Dames en heeren, Jan en ik zijn verloofd!
ALLEN: Hoera! Leve het verloofde paar! (feliciteeren den VADER, die
zijn kalotje heeft afgenomen) .
JAN HENDRIKS (met dikke tong) : Leuke boel! D'r zitten hier zeker
spieën (maakt gebaar) .
JUFFROUWEN (knipoogen) : Nou, rekent u maar! 'n Goeie boel, hier.
ALIDA: Kom, rukken jullie nu allemaal maar in. We willen wel eens
onder ons zijn.
JAN HENDRIKS: Zeg, m'n papegaai ... .
ALIDA: Die kan stikken.
JAN HENDRIKS: Goed zoo.
(Omhelzing) .

I4I
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J. F. OTTEN: STERRF,KIND
ET sterrekindje heeft zijden kleertjes, groen gelijk de zee, zijn haren
glanzen bijna blond, de oogen zijn blauw en niet volkomen aardsch
D handen schijnen vertengerd en zeer koud; in zijn hart breken geen
bloemen meer open. De vader is Sirius, de moeder was een Koreaansche
geisha; de lippen vormen een kleinen, zinnelijken mond, die toch nimmer
onvertogen dingen zegt. Om den smallen hals hangt een medaljon met de
beeltenis eener jonge vrouw. De Melkweg dient hem tot cingulum pudicitiae, een vaas met anemonen is alles wat hem van de aarde bleef in het aan.
den Tijd ontheven bestian. Nu speelt het nonchalant en zonder aandacht
maar desondanks lief en behendig met sterren en bevroren anemonen.
Soms kunt ge het zien dansen op het rhythme van de manestralen; het ééne
oog knipoogt steelsch naar Vrouwe Maan, het andere zoekt begeerig de
laag gelegen, warmere streken. Dit lijkt niet zoo verijsd. Zooals het kindje
nu jongleert met de vruchten des hemels, speelde het eenmaal hier beneden
met radijzen en suikerballetjes, zeer zeker niet minder belangrijk dan sterren. Toen ook zwierf het met zijn makker, den zwarten Pierrot langs
stranden en straten. In al die jaren waren de menschen hun niet welgezind
maar het vertrouwen bleef. ongeslonken. 's Winters spraken zij lang en
ernstig met pluvieren en bonte kraaien aan de zee. Wanneer de wateren
gesloten waren kochten zij colombijntjes ter voedering van hongerige
meeuwen. In Montmartre woonden zij met „L'homme au nombril phosphorescent" te zamen, verkochten mimosa en cyclamen of speelden MahJongg met den Dood. Als zij treurig waren gingen zij 's avonds Charlie
zien, soupeerden met bananen en een amer picon. Toen droeg het kindje
nog oranje fez en marokkijnen schoentjes. Maar sindsdien is veel veranderd;
een kleine Française schaakte den Pierrot, maar liet het kindje slapen. Dat
was de droefste dag zijns levens en het einde van alles. Nu zijn helaas alle
hemellichten sneller te bereiken dan de vertrouwde lichtreclames der
Hoofdstad. Pierrots kameraadje is gegroeid, een Piccolo draagt het fezje,
het marokkijnleer bekleedt de grootste poederdoos van Pierrots geliefde.
Maar als het kindje terugdenkt aan den verleden tijd wordt zijn houding
onzeker en zijn handen bevend. Dan valt er vaak een ster.
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M. NIJHOFF: HERINNERING
„Het regent, en ik, in den regen,
„hoor een herinnering ....".

R was een hoog dak in de stad
en tusschen de goten een raam -tien jaar, tien jaar is dat nu al gelêen,
maar gonst het, als toen, door de dakgoten heen,
dan zijn we in jouw kamertje s a^ am.
Er was een lampje aan den muur
vlak tegenover het bed,
en in dat licht hing God aan het Kruis,
links daarvan hing een oud dorpshuis
en rechts hing je moeders portret.
,,Hoor den regen," sprak jij.
In jouw arm
lag ik uit te zien over de stad -toen heb jij je eensklaps opgericht,
hield met je hand mij de oogen dicht
en knielde in het bed, en bad Wat was er te veel in jou?
wat was die overvloed
waarvan men zelfs niet meer fluisteren kan,
waarvan men zich op moet richten, waarvan
men met God alleen zijn moet?
Ik zag, door je vingers heen,
het lichtje, het stralende raam -„Onze Vader, die in de hemelen zijt",
begon je te bidden, en, na een tijd,
verstond ik mijn eigen naam.
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Sinsdien, wat er goed in mij is,
bleef bij dit te-veel in jou;
God rekene mij mijn leven niet aan,
Hij moge, als Hij mij verstaan wil, verstaan
het woord eener biddende vrouw.
Thans woon ik in donker land
en in een andere stad;
maar het regent hier veel, en als tien jaar gelêen
zingt het water dan 's nachts door de dakgoten heen;
o God, als ik dat niet bezat!
Als ik dat_ niet bezat: het gebed
steeds in den regen verstaan!
het goede is een onvermoeibare zang,
maar wat slecht is wordt moede, en is allang
voor het zingen kan, ondergegaan.

Pierrot aan den
Mr. M. NIJHOF F,* 1894. Verzen: De Wandelaar (1916, 1926)
Vormen (1924, 1925). Proza: De Pen op Papier (1926). Essays
Lantaren (1919)
in De Gids, De Nieuwe Rotterd. Courant en De Vrije Bladen. Redacteur De Gids.
Amsterdamsche Poëzie-prijs 1924 (Hoofdprijs).
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ALBERT KUYLE: OPUS 5
TEMA CON VARIAZIONI

THEMA
OG blijf ik bij hetgeen ik je schreef in mijn vorigen brief: dat ik
... mijn leven niet anders zie dan het dagwerk van een man met verzamelwoede. Overal waar ik kom zoek ik naar het muntje, naar de postzegel.
Geen snippermand is mij te min, geen vuilnishoop te vies. Ik verzamel
kleine waardelooze dingen, die ik leg op groote witte vellen; en naast
elkander vormen al die herinneringen een album zoo minitieus bijeengezocht, dat niemand meer de nederige afkomst zal bedenken van elke
snipper. En ik weet dat ik eenmaal gelukkig zal zijn, bij het bladeren in
mijn plakboek, des avonds onder de groene bureaulamp, als niemand meer
in de kamer is ... .
VARIATIES
I
Als niemand meer in de kamer is, en het is reeds laat, gebeurt het weleens,
dat ik plotseling mijzelf merk te zitten voor de tafel, terwijl ik schijn te
schrijven of te lezen. Maar in werkelijkheid ben ik bezig mijzelf te bemerken, wellicht zoekend naar een ander ...
Ik heb reeds vaak gedacht, dat ik menigen dag een ander moet gezocht
hebben, maar stellig weet ik dit niet meer. 'k Herinner mij alleen nog, dat
somtijds een dag zoo gauw voorbij was, en ik vaak zooveel beleefd had, wat
ik wist aan een vermoeienis die mij een slaap gelijk scheen, zoodat ik geen
herinneringen meer had dan al te vage.
Later echter merkte ik ook dat mij soms op straat iemand passeerde die
mij zeer vertrouwd scheen, en die ik stellig ook gekend zou hebben, hoewel
ik even zeker wist dat ik hem nooit ontmoette. 't Is dan ook zeker dat ikzelf,
of iets in mij, in vroeger dagen uittrad, en over wegen ging die ik niet
kende, menschen liefhad die ik vreemden noemen kan; dat iets in mij thans
zwijgzaam maar verrast zich afwendt, als jaren later ik er iets van merk.
II
„Nu je niet meer van mij houdt, heeft het geen zin bij elkaar te blijven ..."
„Laten we goede vrienden zijn, terwille van onze mooie herinneringen".
„Neen. Nu wij het weten, waarom zouden wij elkander nog langer betalen
met valsche munt?"
„Dat is vandaag zoo. Maar ik weet dat ik vroeger eerlijk was, ook in mijn
liefde voor jou".
„Ik werd je toch ook het eerste ontrouw?"
„Wie zal het zeggen .... "
„Luister .... Ontrouw is het niet .... dat kan niet .... Ik hield van je,
en ik houd immers nèg van je, zooals je toen was. Ik kan toch van niemand
anders houden. Jij bent ontrouw geworden aan jezelf, je werd een ander,
en ik bewaar je zelf, die je had kunnen zijn, die je bent, in een ander leven
en in een andere orde van dingen".
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?”
„Moeten wij dan toch bij elkander blijven
„Neen, ik ga weg. Ik wil eindelijk met je alleen zijn!"
....

III
Nauwelijks had de Derwisj den koning zijn tooverspreuk geleerd, of deze
wilde het wonder beproeven. En waarlijk, aanstonds voelde hij zichzelf
levend in de doode hinde, terwijl hij zag hoe zijn lichaam levenloos neerzeeg. Doch niet zoodra was dit geschied, of ook de booze Derwisj sprak
de magische woorden, en voer in het lichaam van den koning, die machteloos moest toezien hoe een ander zijn lichaam overnam. De hinde vluchtte
zoo snel zij kon; en toen de ware koning in het bosch een dooden vogel vond,
verwisselde hij van gedaante, en vloog sjilpend weg naar het paleis.
Door het raam zag hij hoe de booze Derwisj als koning deed. Hij zag zijn
komen en gaan, en hoorde de lieve woorden die hij tot de koningin sprak.
Zonder argwaan beantwoordde deze zijn liefkoozingen, dat het vogeltje
sjirpte van angst. Dit duurde nog vele dagen,
Men zegt, dat de ware koning steeds een sijsje is gebleven.
...

.

....

IV
Vaak denk ik, wanneer ik bij zijn wiegje sta: hij is zooveel van mij, dat ik
nu ook niet meer geheel en al mijzelve ben. Een stuk van mij vervolgt hij
't Kan niet van voor af aan, de jaren zijn onverbiddelijk, en gaan
nu
steeds sneller. Verloren is verloren, en niemand kan voorbijen tijd nog
inhalen. Maar wat ik deed en wat ik liefhad, en wat ik ook misdeed en in
beminnen ontoereikend was teveel, ach al mijn liefsten, teveel o moeder
is dit de winst en schade waarmee hij straks begint
van mijn kind
Lijkt daarom deze wereld zoo stuurloos, zoo vol onrecht, is daarom al ons
willen zoo onmachtig
Wij zijn onszelve niet alleen. Anderen zijn ook onszelf, het kind, en die
wij hongerend naar liefde lieten wachten, en die met groote oogen naar
ons zien als hadden wij een groote schuld.
Waar is de rammelaar
Is oud-zijn werkelijk dit, wat lijkt op achterdocht en wroeging?
....

...?

... ?

...

v

Toen de Dichter thuiskwam, lag er een pakket voor zijn deur. Hij vermoedde reeds, dat het de eerste exemplaren van zijn nieuwen bundel
waren. Zes versche boeken lagen op zijn tafel uitgespreid. En een daarvan
sneed hij zorgvuldig open. Dan, terwijl hij ging verzinnen voor wie hij de
andere bestemmen zou, bedacht hij plotseling hoe iedereen straks lezen
Ook zij kon straks
kon, ook de drie verzen die hij maakte na dien keer
die verzen koopen, in een winkel, waar een winkelier ze aanprees. Ze zou
Had hij
zijn verzen zeker koopen; met geld kon zij z'n hart betalen
ook niet van geld gesproken, in die ééne week
Voor zijn jongste werk heeft hij zich diep geschaamd, zooals een vrome
priester zich somtijds schaamt een jonge man te zijn.
....

....

...
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VI
Ik kan het u nauwelijks verhalen, o vader, wat wij zagen, toen we oostelijker kwamen in de woestijn, drie dagen ver van de 'Laatste der Lybische
anachoreten. Onze bewondering voor de wijze woorden welke Pafnutius
bij ons heengaan had gesproken, maakte plaats voor een bijna angstige
ontzetting, toen wij dicht bij het rotsplateau waar wij onze legerplaats
opsloegen, uit een verborgen grot op handen en voeten een ruigbehaard
wezen te voorschijn zagen komen, dat scheen te willen vluchten. Het
bewoog zich echter moeizaam voort, en nauwelijks had de prior hem gezien,
of hij sprak luidop: God zegen u, Bubale.
Het wezen bleef nu staan, en neeg het hoofd. De prior trad op hem toe,
sprak eenige woorden tot hem, en gaf hem een brood. Het wezen verwijderde zich daarmede.
Na het silentium vertelde de prior dat deze Bubale een kluizenaar was,
meer dan tachtig jaren oud, waarvan reeds drie-en-vijftig gewijd waren aan
het leven in volkomen eenzaamheid. Nooit kwam hij andere menschen
nabij, en verder dan de anderen had hij zich begeven in de wildernis. Van
uiterlijk was hij gansch gelijk een dier geworden, dat gaat op handen en
voeten, en 't scheen dat reeds zijn ziel het dierlijk lichaam had verlaten.
Maar zijn oogen hebben een glans die alle dieren temt; nooit dreigde hem
gevaar in de wildernis, en thans nu hij niet meer spreken kan, is zijn gekreun
mij een vermaning geworden, die al de wijze woorden der heilige kluizenaars heeft overstemd. Bid voor ons, o vader Bubale.
VII
.... Dat ik je drie jaar lang niet schreef, en nu je zoo ziek bent, ik je
schrijven moet, mijn beste vriend .... Het is of ik bang ben mijn huis te
sluiten, en ik eerst nog alle kamers moet rondgaan . Ik sluit al de schoone
herinneringen ver van mij af, en toch ben ik bang, dat er één van geroofd
zal worden. Ik had eerst gewild, om je op te vroolijken, nog eens al onze
goede oude herinneringen op te halen in dezen brief. Maar opeens ontbreekt
me de moed. Heb ik te lang gewacht met je te schrijven? Ben je te ziek nu?
Ben ik zelf te ziek? Het is waar dat ik banger ben. Ik heb oude foto's verbrand en oude brieven; niet om af te rekenen, maar om de herinnering
veilig te stellen. Ik ben vrekkig tegenover den nuchteren gang van zaken,
tegenover de noodzaak dat elke dag een stukje afneemt van ons. Nu schrijf
ik je ook uit angst je te verliezen, terwijl wij eens door roekeloosheid vrienden zijn geworden.
Zoo moet ik reizen: elken dag zwaarder de koffers, in iedere stad nieuwe
bagage, en er is niemand die iets in bewaring neemt. Jij hebt vroeger eens
gezegd, dat alleen die vrouw goed was, die 't verleden van haar minnaar
overnam. Heb jij die vrouw gevonden? Ik niet. Jij hebt een kind van haar,
en het verleden dat ze van je .nam, heeft zij je weer tastbaar teruggegeven.
Misschien alleen met een nieuwe hoop.
Een nieuwe hoop .:. .
Is dat niet zooiets ais: laat je zware pakken zoolang maar staan. Loop even
door met mij. De weg is licht, het waait. Wij praten rustig, wij zijn al zoo
ver weg, en vergaten alles. Wij zijn bezig onszelve te vergeten, verloren
tu_lsschen de bergtoppen, waar de sneeuw begint.
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* 1903. Friesche Sagen (1925) — Bijschriften bij
Hans Holbein's Doodendans (1926) — Terugkeer (verzen 1927) — De
Vervreemding (verzen 1928). Mettertijd te verschijnen: Koningssage (roman).

THEUN DE VRIES.

Bijdragen in: De Gids, De Stem, Elsevier's, De Vrije Bladen.

THEUN DE VRIES: SCHEMER
IT zwijgend water draagt den avondschemer
D van
laatste wereldnachten. 't Aarzlend licht
besterft in gulden oogen van den dag
veeg en omfloerst. Geen vorm die langer stand houdt.
Reeds dreven tuinen in de verte heen.
Bloemen waar eens een vurig hart in vlamde
verwelken en hun geur wordt mist en schaduw;
de zachte gloed der wolken pulver, asch.
Gestalten sterven weerloos onder 't gaan.
Alles ontvloeit naar 's duisters open monding.
Ook de' echo van het hart roept traag en trager ..
Droom ik nog, hier .... ?

THEUN DE VRIES: WESTERSCHE NACHT
nachtwind ritselt aan vanwaar?
D Eenblauwe
gaat verloren op geheime paden.
Gedrenkt in maanvuur en van geuren zwaar
stort de' aarde wasdom uit in duizend zaden.
De roep der bronnen zwelt. Een warme regen
valt suizelend. Ik proef de' aanwezigheid
van bloei en kracht over de' omfloerste wegen.
En nergens meer de schrik der eenzaamheid. -

'5'

THEUN DE VRIES: SCHRIK
INDIGT dit niet: de lichtelooze lichte n Eelk
raam versteenend tot een grimmig oog
in huizen als verdonkerde' aangezichten .... ?
Hier waar men stervend paart en wordt geboren
tusschen de levend dooden is geen heil —
o God en U kan ik niet toebehooren
Weerklanken galmen door de doodenstad;
zwaarmoediger kreunen de regennachten
en toortsen dooven flikkerend en mat.
... En wéér meet ik mijn korte woeste trachten,
geluk en razernij ,wellust en nood,
de veege hoop, het onbezonnen leven,
en steeds: den onvermij delij ken dood
o God moet ik mij dan gewonnen g even ?

J
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MENNO TER BRAAK: PUDOWKIN DICHT

... .

ANALYSE-IN-WOORDEN VAN EEN „FILMPOEËEM"

P

UDOWKIN dicht; hij wroet, hij ziet, hij regeert, hij roept op (gestalten van een tusschenwereld), hij schept, .... maar hij denkt niet.

Pudowkin is de schepper van dat wonderlijke epos der domheid, „De
Laatste Dagen van St. Petersburg". Zwaarlijvige wolken trekken over een
wijd land met een zwaarlijvige hoofdstad: St. Petersburg. Een land, dat
bewoond wordt, en tevens geregeerd, door bijna slaperige menschen en
barbaarsche ruiterstandbeelden. Een onzichtbare heerscher en tastbare,
wreede ambtenaren; een karos met een dooden aristocraat glijdt voorbij,
slechts de koetsier leidt een animaal leven. Een vergeetachtige magneet,
deze stad; ancien regime, dat voor de te talrijke bewoners der provincie
het spoedig ontnuchterende goudland is. Als kevers, met stuntelige insectenbewegingen, dringen zij St. Petersburg binnen, deze niet-geörienteerde provinciewezens; de pooten der standbeeldpaarden hangen boven
hun verontruste schedels.
In dit vermolmde rijk is slechts één krachtbron- de industrie, als aanhangsel: de beurs. Lebedew produceert, de Lebedew-aandeelen stijgen. Waarom
productie in een ondergraven stad? Waarom het zinneloos stijgen van aandeelen tot .... tot wat, tot, tot, tot, tot Onze Lieve Heer soms? Is er
samenhang tusschen den nood van het wijde land en de krachtsport van
Lebedew, den Allerhoogsten industrievorst? Zijn fabrieken blazen, hijgen
en zweeten; zij sproeien den bedrijfsleider de vonken in het gezicht; een
glacéhandschoen verdoemt den schuldigen slaaf, die het waagde dien
éénen vonk uit zijn gloeiend slavenbestaan in een verkeerde richting te
dirigeeren. Geknechte huurlingen worden gekweld in de fabrieken van
Lebedew; dom, onbewust van hun overmacht door getal, dienen zij den
triomfantelijken Lebedew, die niet werkt, maar wenkt, gebruik maakt van
een monsterlijke organisatie van duivelsche trawanten, te beschikken schijnt
over deze verdorde oppervlakte der aarde: St. Petersburg. Lebedew is het
eenige gehersende hoofd in een wereld van gegalonneerde lijken, handige
oplichters, uitgeslapen beursfielten, hysterische typistes eenerzijds, van
moeizaam denkende, uitgemergelde paria's anderzijds. De lijken beheerschen de stad, maar Lebedew laat hen dien stijven heerschersdans uitvoeren gelijk hij het wil; de arbeiders bezwijken onder een nooit aflatend
werk, terwijl het witte, spuitende vuur hun den adem beneemt, hen machteloos overlevert aan den demonischen organisator. Mist van domheid en
traagheid hangt over St. Petersburg; in den mist van het ancien régime
heerschen en werken de marionetten van Lebedew. De intelligente vampier
bestuurt het rijk der onwetende dwaling per telefoon; hij richt over de
statige schijnwereld der ruiterstandbeelden met haar gehoorzame huurlingen, hij richt over de zweetende onderwereld, die niet anders beseft,
of zweet is wezenlijk als de spijsvertering; hij richt .... door de hel van
zijn fabrieken, door het spookachtige leven van zijn beurs, dat spookachtige
handlangers met bolhoeden opblazen met beleefd gegil.
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Foto J. W. G. ter Braak

Dr. MENNO TER BRAAK,"

1902. Cinema Militans (1928) - Kaiser
Otto lIl: ldeal und Praxis im frühen Mitte/alter (1928).
Bijdragen: De Stem, De Vrije Bladen, De (Groene) Amsterdammer, Den
Gulden Winckel, Intern. Revue: I 10. Redacteur Filmliga.

En thans nadert het oogenblik, waarop de despotische magnaat Lebedew
deze gansche machinerie gaat opzweepen tot de hoogste, zweetendste
potentie. Hij heeft zijn grooten troef gereed: hij assumeert den oorlog,
die zijn bedrijf tot de opperste ontplooiïng van energie zal brengen. Verlenging van werktijd....Opnieuw
Opnieuw goochelt de gehersende met zijn ledepoppen; doode diplomaten, verworpen beursspeculanten, gewillige, zwoegende arbeiders, samen de domheid, zijn spelmateriaal. De gegalonneerden
zullen den oorlog voor hem maken; de sjacherenden zullen dien oorlog
uitbuiten in het belang der Lebedewer aandeelen; de werkenden zullen
oorlogstuig leveren, tot zij er bij neer vallen Lebedew's levenslift stijgt;
zijn duivelsche adjudant, de bedrijfsleider, houdt zich gereed. Verlenging
van werktijd, eerste eisch! .... Eerste onvoorzichtigheid! Want de belangrijkste fractie der Lebedewer domheidspoppen, zijn zwijgende en zweetende
arbeiders, wier gansche bestaan zonder verzet als kneedbaar was in den
handpalm van den tyran lag, weigert. Zij weigert, domweg, zooals zij domweg gehoorzaamd heeft, jaren en jaren lang; niet uit verweer tegen de
methodes van den welvaart opslorpenden, geluk wegzuigenden alleenheerscher weigert zij, maar uit eenvoudigen afkeer van meer slavernij. De
domheid is wel goed, maar niet gek! Staking! . .. Lààt ze staken! Er zijn
in het wijde millioenenland onderkruipers bij de vleet! Overal zijn nog
dommeren, die voor klinkende Lebedewer munt ook een uur per dag langer
dom zijn! En reeds drukken de rijen nieuwe, onwennige slaven de staking
dood. Lebedew speelt verder, de offensieven aan het front en op de beurs
kunnen beginnen ...
Maar in deze nieuwe schare van dommen kiemt het verderf. Want tusschen
de onderkruipers is een jonge provinciaal, door de armoede van het land
verstooten naar het zwaarlijvige St. Petersburg der ruiterstandbeelden.
Beneveld door den gang van liet stadsleven, knippert dit jonge, versufte
dier met de oogen tegen het schelle Westen van Peter den Groote. Wat
weet hij van de leuzen „staking" en „solidariteit", die plotseling onder de
slaven van Lebedew opgeld doen? Hij hoort hun woorden, maar hij verstaat ze niet. De ploeg was zijn tyran, en niet Lebedew. De ploeg zei:
„Werk, tot het land vrucht draagt!", en hij gehoorzaamde, domweg. Thans
zegt Lebedew: „Werk als onderkruiper, zoolang het mij behaagt!", en hij
gehoorzaamt, domweg. Met geestdrift verraadt hij zijn landsman, den leider
der staking, aan zijn broodheer, want hij weet niet, dat de stadsdomheid
zich, in verzet tegen overwerk, georganiseerd heeft: hij heeft nog de natuurlijke moraliteit van den boer, een schuw respect voor den knappen kop,
voor den heerscher en bezitter van zoo veel, die hem de kost verschaft.
Lebedew is voor hem, mèèr dan een mensch, een toren, een bergtop; en
ook hij offert aan den demon ... Dan valt de ellende, die zijn verraad
teweeg bracht, op hem. De vrouw van zijn landsman schudt hem door
elkaar, in wanhoop; zij schudt de sufheid van het land van hem af, zij
schudt het klassebesef van den Lebedewslaaf in hem. En domweg wijzigt
zich de loop van dezen tragen gedachtenstroom: „Lebedew, de machtige,
zal een verraad, dat ik voor hem bedreef, goedmaken!" Barbaarsch rechtlijnig is zijn entree in Lebedew's privékantoor; zoo, met de vuist, wreekt
zich de barbaar over het misbruik, dat een denkende maakte van zijn verkeerd gerichte domheid. Een oogenblik ligt het gehersende centrum van
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het volgzame St. Petersburg in doodsangst achter zijn bureau. Eén oogenblik: dan is de brute, hartstochtelijke, heilige domheid door de politie
gearresteerd en onschadelijk gemaakt, en Lebedew kan het geniale spe 1
zijner combinaties voortzetten, ongestoord, telefonisch ..
Het gaat beginnen. Feestelijk wordt de oorlog ingeluid; guirlandes en
vlaggen verlevendigen de lugubere beursmanoeuvre van Lebedew. Slanke
raspaardjes van vrouwen werpen rozen op de domme trekhengsten van
Lebedew, die in den paradepas door de straten van het plechtig lollende
St. Petersburg marcheeren. De turksche trom is het eenige rhythme, dat
de angst vermoorden kan. De kanonnen zijn bekranst, een patriotische
schoolfrik omhelst een sergeant-majoor, het ruiterstandbeeld weent rotterozen-tranen. De domheid danst op verrukkelijke stampmelodieën naar
En avant! Aan het front en op de beurs! Zelfs de
Lebedew's pijpen
misdadiger is thans geen gevaar meer en wordt vrijgelaten, toekomstig
vaandrig van Lebedew's blinkendste pop, den Tsaar.
Het wordt ernst. Lebedew combineert. Aandeelen stijgen. Vlammen waaien
over de frontlijn. Aandeelen stijgen. De domme slaven verzuipen in een
krijtwitten modderpoel. Aandeelen stijgen. De granaten worden verschoten. Aandeelen stijgen. „Waarom sterven wij ?" Lebedew weet het. Met een
ontzaglijken machtsblik troont hij boven het vee van dommen, dat hij in
Straks, na jaren oorlogs- en kansspel, is het werktuig
zijn hand houdt
Tsaar ondeugdelijk bevonden. Lebedew wisselt zijn poppen. Even feestelijk
als den oorlog weleer enscèneert hij thans de beschaafde revolutie: een
en weer
volgzame redenaar Kerensky, rhetorische avondpartijen
rozen, rozen, en hysterische vrouwen. Lebedew kènt den geur van rozen
en den lach van vrouwen; hij weet, welk percentage ze hem opleveren.
Met een glas champagne herstelt hij het even wankelend evenwicht onder
zijn pionnen. De chique revolutie is zijn fraaiste zet.
Maar ook zijn laatste. Want Lebedew begaat zijn tweede tactische fout.
Eén ding heeft hij vergeten Zijn slaven werken niet over; zich overoorlogen doen zij evenmin! Als de illusie van de turksche trom (eindelijk!)
door het helsche leven in den goren modder is uitgedoofd, staken zij opnieuw; en déze staking is niet door onderkruipers te bedwingen! Ook de
versufte provinciaal, deze heilige ezel, weet thans, wat de „solidariteit"
waard is! Te vergeefs ontdoet Kerensky zich voor het oog der troepen van
zijn ondemocratische winterjas, om zijn schoonste woorden te spreken; het
baat niet meer. Er komt een eind aan alles, ook aan de zoo onuitputtelijke
lijdzaamheid van Lebedew's marionetten. Opnieuw is het de provinciaal,
die Lebedew, en thans voorgoed, onttroont, door het sein tot den opstand
tegen de rozenrevolutie te geven. Kerensky vlucht; met stuntelige insectenbewegingen verdwijnt zijn auto van het tooneel
Een nieuwe gehersende zal zetelen in de zwaarlijvige stad der ruiterstandbeelden; er is een nieuwe, versche Lebedew, met nieuwe, onbekende troeven: Lenin.
....

....

....

...

Wanneer Pudowkin gedacht had, gedacht als werknemer van de Sovjets,
zou hij deze film hebben verbrand. „De Laatste Dagen van St. Petersburg"
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is niet de film van het triomfeerend communisme, maar de film van de
Heilige Domheid: de apotheose niet van den proletariër maar van Lebedew,
van den eeuwigere Lebedew, van Napoleon, van de Fuggers, van Stinnes,
van .... Lenin. Oorlogen en revoluties als operettes, ministers en vorsten
als speelgoed, arbeiders en boeren als slaven . . . . , maar in het centrum de
demon, de Macht, het Geld: dat is de waarachtige inhoud van Pudowkin's
grandiooze verdichting van een stuk russische geschiedenis. Merk op,
hoe plichtmatig en slap het „communistische" einde is van dit werk, hoe
goedkoop de domheid wordt, nadat zij „regierungsfâhig" in de zalen van
het ancien régime ronddwaalt. Den werkelijken Pudowkin vindt men terug
in Lebedew en zijn bedrijfsleider en in het met prachtigen spot geziene
spel hunner poppen; in de waarachtige heilige domheid van dien russischen boer, van vóór de „algemeene ontwikkeling". Zalig zijn de armen
van geest; maar de officieuze, hatende liefde van Pudowkin spreekt ook
den vampier Lebedew zalig ...
Pudowkin wroette in de zielen der menschen, hij zag de millioenen gelaatstrekken van Rusland, hij regeerde over de passies van zijn volk, hij riep een
drama voor onze verbeelding op, waarin hij de geschiedenis opnieuw
schiep als een spel van boosaardig intellect en deels verworpen, deels
gezegende domheid, .... maar goddank, hij dacht niet. aan den letter
van zijn opdracht en maakte „De Laatste Dagen van St. Petersburg". Niet
„De Eerste Dagen van Leningrad" ...
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G. A. VAN KLINKENBERG: HET MEISJE EN DE ENGEL
EN zomernacht, onrustig woelend, zag zij eens
IE: een
groote donkere Engel naast haar staan;
en zijn gelaat, o schrik en vreugde, was
het niet des jongen tuinmans, die dien voorjaarsmorgen
de witte hyacinth droeg in het park,
stil en gelukkig?
en dit ziende riep zij:
„Blijf bij mij, laat mij niet alleen
achter in deze barre eenzaamheid!
Ontvoer mij, neem mij mee voorbij de sterren!
Ik deug niet voor de vreugden van de wereld,
mij bemint niemand, ik ben niets,
ik word veracht, ik word voorbijgegaan
onder de duizenden, alleen gelaten,
en nog bespot om mijn eenzelvigheid.
Maar U, U heb ik lief!"
en weenend greep zij
zich vast aan zijn gewaad, maar hij
maakte haar handen los en legde haar
zacht in het kussen neer en zeide
en hoe doordringend helder was zijn stem •
„Ik weet van uw bestemming. Heb geduld.
Van nu af zal ik u niet meer verlaten.
Heb goed vertrouwen, wees gerust; eenmaal
zult gij van duizenden de eerste zijn" .
En door zijn wondere belofte werd
het hart haar plotseling zoo ruim en wijd
en zoo verzadigd werd van alle verten
haar ziel en zoo verblind van vreugde,
lachend en weenend, dat zij langzaam
neerzonk en weldra sliep.
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G. A. VAN KLINKENBERG: DE CACTUS

gesloten knop,
ID naE streng
maanden van bijna onzichtb'ren groei,
ging op een avond, zeldzaam plotseling,
wonderlijk snel en hoorbaar ruischend open ... .
en in den schemer hief
het sobere, eenzelvige gewas
een bloem, zoo bovenmate rijk: kronen
om kronen goud en purper, dat het scheen
of in één oogenblik,
een leven, dat zich duizend jaar bezon,
onverwacht en voor eeuwig was ontwaakt.
Doch teeder immer is
de over-rijke en voor korten tijd
geboren; hij verdraagt het groote licht
niet van de zon, waarin zijn pracht verdort;
van het verteerend vuur niet, dat hem schiep.
En als zijn leven kort
maar hevig heeft _ gebloeid, begint hij weer
wijs en geduldig van den aanvang af.

GERARD ANNE VAN KLINKENBERG, * 1900. Publiceerde gedichten in De Vrije
Bladen, De Gids, De Stem. Critische beschouwingen in De Vrije Bladen.
159

WILLEM PIJPER, * 1894. Muziekwerken: Een aantal composities bij de

Oxford University Press, London; J. W. Chester, London; Maurice Senart,
Paris; Broekmans en van Poppel, Amsterdam. Bijdragen: De Gids, GrootNederland, De Vrije Bladen, enz. Redacteur De Muziek en Intern.
Revue I io.

WILLEM PIJPER: VIRTUOZEN
virtuozendom begint deerlijk in discrediet te geraken. Niet alleen
H deETquasi-philosophische,
wereldhervormende uitverkorene (Pembaur)

raakte uit de mode, ook de roem van de speelkunstenaars uit de familie
Liszt-Paganini begon te tanen.
Ik weet niet of men er zich rekenschap van geeft, dat de volledige verdwijning van den virtuoos aan ons muziekleven ernstige schade zou berokkenen.
Die gevaren vallen niet direct in het oog, maar zij zijn er niet minder
wezenlijk om.
Men zal mij wellicht willen voorhouden dat Heifetz, Kreisler, Iturbi en
Horowitz niet voor leege zalen behoeven te spelen; dat hun successen nog
wel van een andere orde zijn dan de bijvalsbetuigingen waaronder hetzelfde(?) publiek Whiteman of the Revelers begraaft. Dit is evenwel meer
schijn dan wezen. In de meer critische instanties zijn de koersen van instrumentalisten en zangers sterk achteruit gegaan. Courantencritieken van
een kwart eeuw oud leergin ons, dat men toen gewoon was vrij wat meer
aandacht te besteden aan de verrichtingen en de persoonlijkheid van een
Henschel, een Bellincioni, een Teresa Careno, dan men tegenwoordig
over heeft voor de praestaties van hun opvolgers. Men behoeft dit niet
te bejammeren, maar het is een symptoom.
Sinds enkele jaren struikel ik, voor het eerst in het Handelsblad, over de
termen pianisme en violisme, uitdrukkingen die sindsdien ook door de
andere muziekverslaggevers met voorliefde en in de obligate smalende
beteekenis gebruikt plegen te worden. Suggestief zijn deze samenstellingen
op -isme wel, maar zij dringen niet zeer diep door. Waarom zouden wij
Liszt, na zijn dood, niet evenzeer van pianisme kunnen beschuldigen?
Stukken als de Galop Chromatique hebben waarlijk meer pianismische
dan pianistische waarde. En concerten als die van Wieniawsky of Vieuxtemps ontstonden voor een goed deel uit violismische overwegingen.
De qualificaties pianisme en violisme zijn slechts een symptoom van de
gewijzigde verhoudingen. Men maakt niet zoo veel drukte meer over een
hooge C of een voortreffelijk spiccato. De beroepscriticus vindt nog slechts
woorden van koele waardeering, de schare der concertbezoekers gaat in
numeriek opzicht het absolute nulpunt tegemoet. Duitsche musicographen
hebben al over Virtuosendâmmerung geschreven en de autopiano doet
de rest.
Natuurlijk ligt de schuld niet uitsluitend bij pers en publiek. De optredende
kunstenaren hebben hun eigen débacle grondig voorbereid. Het plusquamperfectum op het stuk van de sonates van Beethoven ligt niet in de tien
vingers van Lamond of d'Albert maar veeleer in een muziekrol. De fout
was dat men dat soort volmaaktheid bestreefde. De reactie op deze vergissingen kan men in Duitschland bestudeeren: Musikantengilden. Dat wil
zeggen: makkelijke muziek slecht spelen, maar met pleizier in de zaak.
Exit Busoni.
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Bovendien is voor de tegenwoordige (jongere) herscheppende kunstenaars
het virtuozendom geen einddoel meer: zij willen dirigeeren, schrijven, ja
zelfs componeeren. De voorbeelden zijn t talrijk om op te noemen. De
brandpunten van het concertleven zullen binnenkort niet meer in de
concertzalen gevonden worden, doch in de studio's der omroepstations.
De virtuoos schijnt voorbestemd om te verdwijnen.
Doch met hem zou een element uit onze muziekoefening heenga:1n dat
mij volkomen onmisbaar lijkt: het persoonlijke contact van speler en toehoorder. Het contact dat goede musici soms met een bepaalde collectiviteit, met een, wat zij noemen, enthousiast publiek vinden, is een der wonderlijkste factoren, misschien wel de allervoornaamste, van de praktijk van het
musiceeren. Ik weet niet of de muziek voor een niet-musicus, buiten die
zeldzame momenten van persoonlijke beïnvloeding, ooit meer kan zijn dan
een moeielijk raadsel of een vulgair amusement. De tooverspreukige muziek
is voor haar adepten een duidelijk orakel, maar de leek verstaat hare
duisterheden slechts dan wanneer die hem in allerpersoonlijksten vorm
direct worden overgebracht.
Het nog niet verklaarde verschijnsel doet zich voor dat ook in de muziek
destillaten niet dezelfde waarde hebben als de origineele producten. Wanneer men muziek conserveert op een gramophoonplaat is zij gestereliseerd;
de radio,. die (voorloopig nog erg misteekende) foto's van concerten verspreidt, rooft enkele niet nauwkeurig aan te geven details. Deze praeparaten
zijn gegarandeerd antiseptisch, maar dan ook volkomen waardeloos. Het
schijnt, > dat ook het gehoor vitaminen behoeft welke door het proces van
opnemen en uitzenden gedood worden.
En de virtuoos is de eenige middelaar tusschen componist en toehoorder.
Om de sonates van Beethoven, de fuga's van Bach, de préludes van Debussy, de fantasieën van Chopin te hooren, heeft men nu eenmaal virtuozen
noodig. Er is nog andere muziek dan symphonieën en koorwerken wellicht vingen de componisten, genaamd de klassieken, meer eeuwigheid in
enkele strijkquartetten (alleen uitvoerbaar door virtuozen) dan in honderd
orkestpartituren. Het is waar, dat de virtuozen zich bijna altijd tollenaren
getoond hebben: maar al te vaak bleken zij ijdel, leeghoofdig, prat op succes
en doof voor belangen die boven hun persoonlijke niveau uit gingen. De
podiumhelden hebben de muziek gewis veel schade berokkend doch
moet daarom hun heele geslacht hangen?
De muziek is ons niet slechts overgebracht door Gregorius of de Kruisridders maar ook door poorters en minstreelen. Dit wordt op het oogenblik systematisch vergeten. De wereld is nimmer louter met kloosterlingen bevolkt geweest en de muzische kunsten bloeiden veelal rijker
in de burchten, dan in de kerken. De wereldlijke en de geestelijke kunst
hebben altijd en overal gunstig op elkander ingewerkt maar tegenwoordig
is dat anders geworden. De niet-kerkelijke muziek, de symphonie en het
lied, werd dermate omhangen met ethische, philosophische en theologische voorwendsels dat men niet meer wist of men nu eigenlijk naar een
kanselrede zat te luisteren of naar een sonate. Daartegenover verdween
de religieuze kunst volkomen en nu wellicht voorgoed van het tooneel.
De muziek, d.w.z.: de wereldlijke, of de absolute muziek, of korter: de
toonkunst, heeft zich na Beethoven ernstig gecompromitteerd met de heel of
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half religieuze ethiek. Een virtuoos als Josef Pembaur zoekt zijn roeping
niet in zijn beroep, in het pianospelen, maar in een soort wormstekig idealisme: „Wir reproduzierende Musiker fördern das Leben der Psyche am
meisten, indem wir das Wort Virtuose im geistigen Sinne fassen und
Schüler wie Zuhörende zur Tugend erwecken". Daarvoor placht men
vroeger nu juist naar de kerk te gaan.
Andere virtuozen (de meesten) houden zich ver van ethische bespiegelingen en dienen Mammon in .plaats van Caecilia. Men moet leven, nietwaar?
en als de menschen nu met geweld Beethoven willen hooren waarom zullen
zij dan Scarlatti of Ravel spelen?
Maar aldus deserteeren de strijdbaarste soldaten der muziek. Virtuoze
instrumentale techniek is nog slechts verzilverbaar in het amusementsbedrijf (denk aan Whiteman's band) , n de zin van het musiceeren dreigt
hoe langer hoe meer te loor te gaan. Herstel is slechts mogelijk wanneer
men weer leert beseffen, dat het muziekmaker slechts behoort te geschieden ten behoeve van de muziek, die in zich zelve klinkende werkelijkheid
is en geen wingewest van theologie of ethiek.
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J. GRESHOFF: LAUS CASTITATIS
AAN CHARLES-EDGAR DU PERRON

H

ET wordt een zonderlinge nacht
en t dooit.
Margot heeft meer dan ooit
een onbetamelijk plezier
in de illustratie van Le Rire;
ze lacht,
God beter het, ze lacht
en ze vergeet me hier.
Margot, Margot
al zijn ze zoo
vermakelijk
en instructief om aan te zien,
Margot, Margot
blijf zakelijk,
denk om de baas zijn klanten;
en bovendien
het leven heeft twee kanten.
Daar gaat het: kop of munt!
Margot, Margot, ik wéét het wel,
die kerel in 't buffet
wat is zijn haar gedund
en hoe beschadigd is zijn vel
die vent
heeft jou gekend
volgens de terminologie
van 't Oude Testament:
Margot, c'est Lui ...
Maar 't is niet net
al was het in j e vrijen tijd
op Zondag en uit nijd.
't Wordt nu toch kil
zoo laat op de' avend,
de soevereine wil
is schandelijk gehavend:
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ik ken mij zelf niet meer,
maar dat doet heelemaal geen zeer.
Ik denk zoo slordig aan je schort
en aan je haren
en aan de doktersweduwe die ik voor j aren
hartstochtelijk en obstinaat
maar zonder resultaat,
in eer en deugd dus, heb begeerd ...
De burger naast mij heeft met half geloken
oogen en fluisterend gesproken
van Malacrida en de Keyzer ...
Margot, dat gaat verkeerd:
er wordt
vanavond iets gebroken,
een hart van ijzer,
een bord
of een paar snaren.
Margot, Margot, ik heb vacantie en
ik ben
pas achttien jaar.
Zeg nu niet meer
meneer
maar
Jan;
je kent me immers langer dan
vandaag.
Vind je het gek dat ik het vraag?
In 't hoekje daar
zit Carolien,
ik had haar werkelijk nog niet gezien.
Moet ik bij haar
mijn liefdedorst gaan lessohen?
Margot, denk om 't gevaar
en God bewaar'
ons voor de adressen
uit de urinoir.
Margot, Margot, ik weet het zeker
er gaat een wonder
gebeuren
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want ik heb een droge keel
en onder
mijn schedel draaien stralende kleuren
vooral heel veel
geel.
Heil of venijn:
een beker
wijn!
Margaux,
Margot,
dat lust ik zoo
graag
en vandaag
in het bijzonder.
En geef Le Rire
maar
even hier
dan heb ik wat te doen
nu ik jou in het openbaar
geen zoen
mag geven op je vette haar.
Wat is het koud
geworden en wat raar.
Ben ik zoo jong en jij zoo oud
of omgekeerd?
Of zijn we, welbeschouwd,
beide zoo wonderlijk
goed gedresseerd
en elk afzonderlijk
getrouwd ... .
Het is weer 't oude lied:
als je wil en je kan en je mag dan niet ...
Kom, schenk nog maar eens in;
ik weet niet meer wie ik bemin:
Margot?
Margaux?
Ach, Lieve Heertje, mag dat alles nu maar zoo ...
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BERNARD VERHOEVEN: TWEE KATHOLIEKE EPISODEN IN ONZE LITTERATUUR
OE een traditie wordt verloren en heroverd, moedwillig verworpen en
H
weer hervat, vertrapt en met gebroken hart teruggeroepen: die lijn
is de navelstreng der Katholieke Letterkunde. Universeel.
De traditie is voor kunstenaars een riskante toevlucht. Ze is een redding,
maar vanzelf ook een begrenzing. Ze is een veilige ankerplaats voor avontuurlijke vaganten, die hun zwerftochten komen stil leggen aan den vasten
wal. Maar ze kan ook zijn een naaste gelegenheid voor de ondeugden van
den huiselijken haard, huisbakkenheid en zelfgenoegzaamheid.
Kunst is in wezen getemde hartstocht. Kunst is gekristalliseerde, onrust.
En hardvochtig waar is het woord van Jacques Maritain in zijn „Art et
Scolastique": dat de Godsdienst de kunst niet vergemakkelijkt, maar bemoeilijkt. Een kwatrijn van den gemartelden Godzoeker Jacob Israël de
Haan zegt het zoo bijtend:
Jeruzalem: Gods heemlen hoog geheven
Boven de dalen van de Heilge Stad.
Hoe zoude ik deze zaalge rust beleven
Wanneer ik niet al mijn schoone onrust had.

Eerst als de traditie een scheppende hartstocht wordt, ontstaat misschien
de kunst van de hoogste orde.
Maar ontveinzen wij ons niet, dat in de middelklasse der talenten de
traditie niet de oorspronkelijkste persoonlijkheden boetseert en bekennen
wij volmondig, dat een tragische onrust machtiger inspireert dan een gematigde rust en dat een angstkreet luider God kan uitroepen dan een
perfecte preek.
Eerbied voor de traditie! Bewondering voor de kunstenaars, die haar waardig dienen! Maar spaar de zwervende vogels, en veracht hén niet, die de
traditie dienen op hun wijs. Vorder van den kunstenaar niet, dat hij de
gekapte plantsoentjes en geharkte paadjes der hofjes ontziet.
Onlangs is Francois Mauriac, stoutmoedig romancier èn belijdend katholiek, in een voordracht „La responsabilité du romancier" hier te lande zijn
verontrust geweten komen opbiechten.
Wie als Mauriac iets heeft gevoeld van de duizelige aantrekkingskracht
af te dalen in de intiemste aandoeningen van het menschenhart, heeft in
zijn voordracht een nijpende gewetensangst hardop hooren getuigen.
Moet de kunstenaar zich in zijn meesterschap, om heel dit troebele binnenleven te ontleden, moedwillig verminken en het laatste woord ongezegd
laten? Amputeert hij zijn kunnen als menschenkenner, dan lijdt de kunstenaar in zijn verlangen naar volledigheid en eerlijkheid. Schrijdt hij door
tot het uiterste, zegt hij met het Fransche minnelied: „On ne partage pas
la rose", dan foltert hem de vrees, met zijn geheimste onthullingen argelooze lezers te hebben verontrust, geërgerd, verleid. De dramaturg gaat
evengoed als de romancier tusschen omheiningen.
Toen Van Deyssel zich het sterkst zijn Katholieke afkomst herinnerde, in
„Frank Rozelaar", schreef hij als een zielevader:
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, ,Kan i emand, wiens leven één, volstrekte Richting heeft, wel een Dramaschrijver zijn, het Drama begrepen op de wijze der Shakespeareanen?
het een of andere tooneel mogen schrijven, waarbij
Hoe zoudt ge
uw gedachte het grootste gevaar loopt, met welbehagen bij het verkeerde
te verwijlen".
Als een vaderlijk moralist begrensde Van Deyssel de kunst weer door andere
staketsels. Overigens niet om zelf binnen die tralies te gaan huizen!
Terwijl de oude Thijm de Katholieke romanticus was der negentiende eeuw,
een bouwmeester van de heilige linie, een minnaar van het Karolingisch
verleden en de groote voorvechter van de Katholieke ritus, heeft de jonge
Thijm, Lodewijk de Tachtiger, een spuwduivel van de Gothische Kathedraal op het altaar gezet.
Hoe heeft die diepe en harmonische geest, musicus, dichter en denker,
Alphons Diepenbrock, de eerste en eenige Katholieke Tachtiger in den
vollen zin van het woord, Thijm in eere hersteld en zijn verloren zoon in
het verre land een pas voor het buitenland gestuurd.
In zijn opstel „Dilettantisme" veroordeelt Diepenbrock evenzeer het
Drama der Shakespeareanen, maar tegelijk den magischen comediant, die
door duizend zielen wordt bewoond.
En het is of hij Van Deyssel, den dilettant, persoonlijk onder het mes heeft,
als hij de diagnose stelt:
„Zooals het drama ontstond uit den verbloeiden ritus bij de Grieken en de
Middeleeuwers, zoo ontstond uit de verbrokene eenheid van natuur en
genade, mèt het individualisme, de zielsveelvuldigheid, die een vermogen
is van dramatische natuur".
En dan is het, of hij bedekt-oolijk Van Deyssel zijn rood paspoort overhandigt, als hij vervolgt:
„Voor het overige moge een ieder voor zich zelf uitmaken, in hoeverre
hij instemt met Plato, die zegt in zijn Staat: „Wij willen iemand, die door
daemonische kracht in staat is alles te worden, met kransen eeren en zijn
hoofd met olijfolie besprenkelen, maar wij zullen hem verzoeken, bij een
anderen staat zijn intrek te nemen".
Ik noemde Diepenbrock den eersten en eenigen Katholieken Tachtiger.
Men kan mij toevoegen: Maar Frans Erens dan?
De rol van Erens is nooit actief geweest in het treurspel van Tachtig. Hij
heeft onbevangen langs de heidensche en tragische krachten heengeleefd.
Nooit verloren is hij ook nooit herwonnen. Zijn natuur was geen staal
voor het schild van Michael.
Zijn fijne, peinzende en subtiele natuur lokte geen conflicten uit, en dreef
niet op breuken aan. Hij vergenoegde zich er mede, het antiquarisch geweten van Tachtig te zijn, en nu en dan een wellevende, hoffelijk-overredende bewaarengel. Zijn teere wellevendheid, zijn altijd correcte manieren getuigden van een ruime tolerantie, die zelfs bij de Tachtigers een
onberispelijke verdraagzaamheid opwekte. Zijn historische kans, om met
Van Eeden in de goot te liggen, heeft hij echter vergooid.
Diepenbrock, ofschoon evenmin strijder, was meer dan Erens een diep
belever, een helderziend denker met den moed der gevolgtrekkingen.
Het is niet de gewoonte, den grooten componist bij de litteratuur in te
deelen. Ten onrechte: zijn proza is woordkunst van hooge orde. Maa
...

....
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daarbij is de voorbijgaande werkzaamheid van Diepenbrock een geestelijk
keerpunt.
De eerste volslagen breuk met Tachtig werd voltrokken door een Katholiek.
Dat maakt de litteraire bedrijvigheid van Diepenbrock tot een evenement.
Hier kerfde voor het eerst en het laatst een Katholiek moment hevig en
onmiddellijk in het levende vleesch van Tachtig.
De middeleeuwsche gemeenschapsziel riep Diepenbrock terug naar huis,
en als een bekeerling verliet hij het kamp van Tachtig om zich tot den heilige
traditie te bekennen.
Hij voegde zich, de moderne Gregoriaan, bevrijd van Nietzsche, wars van
Wagner, los zelfs van Beethoven, bij zijn geestverwanten: Thijm, Cuypers
en Derkinderen, de Katholieke romantici der ie eeuw.
Een getuiger „tenger van geestelijkheid", nam Diepenbrock de Katholiek
den kop bij den geestelijken omkeer van Tachtig.

Veel later eerst, toen de jongsten het woord namen, op eigen gezag en in
eigen kring, doorbraken de Katholieken opnieuw de peripherie der nationale
letterkunde.
Zóó oorverdoovend schetterden de klaroenen, dat de muren van geen
Jericho weerstand hielden. De gevestigde tijdschriften bezweken onder het
offensief.
Het Zuiden roerde zich. Brabant vierde bloedbroederschap met Vlaanderen.
Een dionysische zangwoede barstte los. Het was een wolkbreuk van stemmen, want iedere vogel waande zich nachtegaal.
Dirk Coster, de critische vogelaar, stond verbijsterd voor het panisch
orkest en redde . zich met de droogkomieke logica, dat zooveel talenten
onmogelijk tegelijk konden opstaan. De tijd heeft hem in 't gelijk gesteld
en de schifting tusschen ras en bastaard vergemakkelijkt.
En toch was die rumoerige lente, met veel grammophoon-getierelier, niet
doelloos.
Jozef, de jongste zoon van het huis, droeg zijn veelkleurigen rok als een
pauwestaart naar buiten.
Het wachtwoord kwam van Vlaanderen overgewaaid, en het luidde: de
aarde! Niet de wereld van gisteren, maar de nieuwgeboren springlevende
wereld van nu. Geen engelen: kaaiwerkers. Geen muzen: matrozenmeiden
desnoods. Geen maanlicht-effecten: geteerde scheepsrompen. Geen nachtegalen: sirenen en claxons. Geen romantiek: werkelijkheid. Naakt en ruig,
rauw en haveloos, maar: realiteit.
Wies Moens intoneerde hymnisch, Marnix Gijsen sloeg spits en nerveus
de maat en Paul van Ostaijen joeg er een jazzband doorheen.
Hun klanken sloegen aan en in, en menig gorgeltje trilde geestdriftig van
uitgekauwde echo's.
Maar het wilde vleesch woekerde langs de randen van een gulle en gezonde
weligheid. Dit overdadig epigonendom verduisterde niet de blakende opkomst.
Heel de beweging der jongeren, in haar opkomst, was een stormram tegen
de traditie.
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De gebonden versvorm, verstikt in zijn eigen zwoele geuren, in slaap gevallen door zijn eigen muziek, werd ontbonden in zijn elementen. En die
konden als kinderen. weer hun verrukkingen met primitieve naampjes
benoemen, lukraak en tuchteloos, maar hevig en spontaan. Het vrije vers
lichtte de traditie beentje.
De kijk op de wereld was anders geworden.
Het was of de aardbol een kwartslag was gekanteld, en een onbekend aangezicht bloot kwam.
De blik boorde zich vast in de realiteit, en de romantiek van het vermoeide
Europa scheepte zich in voor exotische landen, en leerde Hamlet banjospelen en charlestonnen.
De welgemanierde weemoed werd zich zelf begekkende speelschigheid.
De traditie kreeg allerlei gelaten en, in een lachspiegel weerkaatst, nog
allerlei grimassen bovendien.
In het hart werd de traditie getroffen door de tragiek, die zich bijtend in
Gerard Bruning openbaarde.
„De blijde zekerheid", waaraan C. R. de Klerk aan het begin der eeuw de
tekortkoming der Katholieke Letteren had toegeschreven, wankelde in dit
tiagisch levensbesef.
De blijde zekerheid was een schuldig geluk, die tragiek een gelukkige
schuld.
Het donkere verhaal van zijn leven, het scharlaken verhaal van zijn werk,
het witte verhaal van zijn dood is den jongeren schier een gewijde legende
geworden.
Niemand heeft als Gerard Bruning zoo hartstochtelijk bemind en met zoo
grimmige overtuiging getuchtigd. Hij was een dienaar van het absolute,
zonder compromissen en zonder deernis. Een late Karolinger, barbaarsch
en vurig, met de hevige vervoeringen van een minnaar.
„Nu wordt hier geen Kathedraal meer gebouwd en geen Kruistocht gewaagd", schreef Marsman. Dat is het hart van de vlam.
Zich beroepend op een traditie, oneindig schooner dan zij geworden of
verworden was, heeft Gerard Bruning een traditie aangerand.
Een zich herinnerende traditie schiep hem tot beeldenstormer en beul van
de Valbijl.
Zijn spitse aanvalskracht, zijn critische ontleedkracht voltooiden het beginsel, dat Pieter van der Meer had verkondigd, tot een volslagen kunst.
Hier klom de katholieke levenscritiek tot een eenzamen top met afgronden
rondom.
Dit is zeker: het kortstondige Savonarola-geluid uit den mond van Gerard
Bruning heeft de zelfgenoegzame zeepbellen van het litteraire Godsverlangen, dat de Litteratuur in die dagen koesterde, met apostolischen durf
verbrijzeld.
Zoo werd deze naakte, rauwe schreeuw van Godshonger even representatief voor heel onze nationale Letterkunde als de ritueele zwenking van
Alphons Diepenbrock.
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ERICH WICHMAN: QUATRIJNEN
I
OE gruw'lijk is uw schand', ons arme land,
uw vuilste honden vreten van uw schand'.
Heel zacht klaagt nog, wat eens uw strijdlied was ...
maar steeds dezèlfde zee beukt op hetzèlfde strand.
Hoor nu naar óns, neen, hoor de winden gaan,
de boomen zwatelen, de golven slaan.
Ook g ij kunt weer als boomen zijn en golven,
en rijpe aaren van het ruischend graan.
Hoor naar het lied van uwen eigen grond,
waar eens uw eigen stam zijn eigen grootheid vond.
In hoogsten nood zijt gij toen groot geworden ... .
wéér is het hoogste nood: N u ..is 't de stond'!
Een ànd're nood is hoogst. Nu is 't geen bloed, maar etter,
eerlooze wonden, geldgerinkel en geen zwaardgekletter.
Aan schimmeldraad en spinrag hangt gij boven d' afgrond ... .
dat houdt niet: strek uw handen uit, of val te pletter!

173

Zelfportret (églomisé, achterglas-schilderij 64 X 51 cm., Parijs 1926)

ERICH WICHMAN, * i 890. Werken: Nieuwe Richtingen in de Schilderkunst (19 i 4). -- De Tang en het Varken (19 i 7). — Erich Wichman tot 1920

Delict Matteotti" (1924). — Lenin stinkt (1924). — Fascisme"
in Nederland (1925). — Het witte Gevaar (1928). In voorbereiding: Het
Kreng en Quatrijnen. Bijdragen tegenwoordig vrijwel uitsluitend in het
(1920). —

„

fascistisch weekblad De Bezem.

„

II
vroege herfst blaast door het dunnend loover,
EEN
alweer een jaar is bijna zinloos over.
De schemer valt, 't al om ons heen vervalt,
wij werden zwakker, suffer, blinder, doover ...
Het jaar werd oud, wij werden een jaar ouder,
ellendig grauw en zinloos jaar, wie zoud' er
Nog weer een jaar als "dit willen doorleven?
Het jaar werd koud, en ook ons hart wordt kouder.
W ij tellen niet! Wij zijn de dorre bladen,
die in een drukke dwarreling hun val verraden.
Zij waaien nog wat rond, zij ritselen, en worden
mest, niet voor andre bladen, maar voor zaden.
Zaden, opgroeiend in de nieuwe tijden,
die onder sneeuw en ijs hun dag verbeiden.
Dan groen opgroeien op hun eigen dag,
die ook de dag zal zijn van ons, die schreiden ...
Wij sterven, en ons Land sterft om ons henen ... .
niets bleef, dan regen, dorre bladen, doode steenen,
de wind rukt àl de bladen van de boomen ... .
kilte en mist, ons eigen eenzaam weenen.
De herfst valt. En wij zijn het haast vergeten,
de avond valt. Wij hebben 't eens geweten.
Wij wisten eens van „lente" en van „morgen",
laat ook ons Land iets van Herleven weten!
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III

W

I J h a t e n u, Land steeds te bed gelegen,
gij moeder, suf en vies. Had liever koorts gekregen
ons, kinderen, getrapt. Te lui, sloot gij alleen
voor ons de deur, die leidt naar alle wegen.

De wegen, die daar buiten door de velden loopen,
voor regen, zon en wind en alle stormen open,
die sling'ren van de dorpen naar de stad,
waar spitse torens in den hemel doopen.
W ij h a t e n u, wij kind'ren! in uw kamerluchtje
verkwijnen wij, 't potdichte raampje laat geen zuchtje
van wind door, 't vuil gordijn geen straaltje zon ...
er klinkt geen enk'le klank, dan uw amechtig kuchje.
Geen geur van bloemen, die een frissche luim er
gebracht had, duldt uw broeyerige sluimer.
Wij stikten haast. Nu slaan wij 't raam kapot,
en komt er lucht. Wij ademen al ruimer ...
Zoo, tocht dat? Wij gaan u de wei in jagen,
als het niet anders kan, met knuppelslagen.
Daar moogt gij sterven of tot leven keeren,
w ij houden toch van u: wij zullen 't wagen!
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IV
„Zie ik ben niets, een vlekje
tusscnen Dollart en Schelde,
ik bid u, let er niet op."
Groeninx van Zoelen

N

EEN, gij behoeft volstrekt niet meer te waken,
niemand bemoeit zich meer met uwe zaken.
Men is u eigenlijk al lang vergeten ...
en gij wilt u h e e 1 g r a a g vergeten maken.
Gij hoeft niets meer te vreezen van „gevaren",
die zijn verdwenen, zoo zij er al waren.
Gij zijt, behalve vuil en veil, ook veilig
nog wel voor enkele van die schande-jaren.
Als gij maar waard'loos zijt, zal niemand u belagen,
dus blijft gij waardeloos om deernis vragen.
De ander voelt geen deernis, maar wel walging,
en gaat voorbij zonder iets weg te dragen.
Nu is het wel erg spijtig om te hooren,
maar gij zijt méér bedreigd, dan ooit te voren:
wat waardeloos is, wordt v e r t r a p t en w e g g e s m e t e n.
Al wordt het niet g e s t o 1 e n, het is méér verloren!
Daartegen helpt alleen maar d o e n, geen z e u r e n!
Anders moet er maar e r g e n s i e t s gebeuren,
Dan valt 't leelijke beeld „met leemen voeten" ... .
Treurt gij dan achteraf, zooals wij nu al treuren? ... .
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D. A. M. BINNENDIJK: REALITEIT, TECHNIEK,
KUNST
DE SPREKENDE FILM
Les êtres n'y apparaissent que comme
des concentrations mouvantes de lum1ères a figure humaine. Leur qualité
visuelle lz plus frappante, c'est qu'ils
,ie parlent pas, ils agissent; i 1 s n e
disent rien, 11 s exnriment.
Canudo: L'Usine aox Images.

E twee opvattingen ten aanzien van kunst, die in groote trekken de
scheiding bepalen tusschen aesthetica en anti-aesthetica, en welke de
diepste oorzaak zijn van eiken strijd op artistiek terrein, doen zich op het
oogenblik met heftigheid gelden ten opzichte van de nieuwste der kunsten:
de film. Het is eindelijk de „uitvinding" der „sprekende" film geworden,
die voor ieder niet alleen voor den aestheticus een definitieve uitspraak over de film, een erkenning of een afwijzing van de film als kunst,
noodzakelijk heeft gemaakt.
Tot nu toe waren er twee kampen: het kamp diergenen, welke in de film
louter een technisch spel konden huldigen en die aldus film, auto, en onderzeeër op één lijn moesten stellen, en het kamp van hen, die inzagen dat,
boven de techniek als hulpmiddel uit, een kunst was geboren van bewegend
licht en donker, een p 1 a s t i s c h e d y n a m i e k, welke zich niet liet
rangschikken in een der bestaande aesthetische disciplinen. Uit de eerste
groep kwam het denkbeeld der „sprekende" film op, en geen wonder:
is er voor den technicus wiens levensdoel het is om de natuur, de werkelijkheid, al nabootsend te vereenvoudigen, een kostbaarder en heuglijker
resultaat denkbaar dan een beeld sprekend te maken! Hiermede immers
wordt weer een schrede gedaan op den zoo geliefden weg, die leidt naar de
algeheele vervanging van den Schepper, één schrede wederom nader tot
het sublieme doel: het ei te fabriceeren zonder kip.
als algemeene ervaarbaarheid
De techniek verhoudt zich tot de realiteit
gelijk geëssentialiseerde herschepping tot schepping: de
begrepen
bewegingen en reacties der natuur worden op hun grondwettigste elementen onderzocht en door middel van werktuigen, en met gebruikmaking
van natuurlijke krachten veelal, vereenvoudigd herschapen. Er heerscht
dus bij den technicus nimmer de pretentie te scheppen uit eigen kracht,
doch bij hem zit de bedoeling voor, om het reëele leven te vergemakkelijken of de werkelijkheid bij wijze van vernufts-spel na te bootsen
op zoo onnaspeurbaar mogelijke manier. Deze laatste tendenz der techniek
heeft de kunst reeds ontelbare parten gespeeld. Want hoevele ,,kunsteuit hoofde van hun „technisch" gevoel en hun
naars" zijn er niet die
het hun hoogste roeping achten in de kunst de
„technische" mentaliteit
uitwendige werkelijkheid op het zorgvuldigst te benaderen. Alsof verf en
woord en steen ooit natuur zouden kunnen worden, behalve dan in den
secundairen zin: tot n i e u w e, a n d e r e natuur binnen de grenzen der
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eigen schepping. Zij, die deze a n d e r e natuur pretendeeren te scheppen
zijn niet alleen zuiverder kunstenaar, maar ook bescheidener mensch, dan
zij die zich beijveren de Natuur te evenaren: want voor het laatste is het
noodig zich God (of meer dan God) te wanen, en voor het eerste is het
voldoende om talent te hebben.
De werkelijkheid vindt in de techniek haar miskenning, in de kunst de
openbaring van haar wezen. Met de „sprekende" film denkt de techniek
wederom een vooruitgang te mogen boeken op den weg die voert tot liquidatie van de Hoogere Macht: de fotografie geeft in wit en zwart den natuurlijken vorm, en zou het dan niet een onschatbare progressie zijn aan deze
bovendien bewegende „afbeelding" een stem te verleenen waardoor
de waarde der werkelijkheid beperkter en de realiteit zelve voor een goed
deel overbodig wordt?!
De technicus lacht.
En de kunstenaar?
Hij glimlacht.
Hij glimlacht hierover, als over elke misvatting, die zichzelf wel zal wreken.
Hij gelooft in de, door hem zelf geschapen, werkelijkheid welke hij doet
opleven uit zijn beperkte middelen; hij beeldt niet de „werkelijkheid" af
in zijn steen: hij bezielt den steen; hij spreekt niet de „werkelijkheid" na
,,natuur
in het woord: hij maakt het woord levend; hij fotografeert niet de „natuurmet-stem-en-al " : hij schept leven en ziel in bewegende proporties van licht
en donker, van witten en zwarten. De kunstenaar kent zijn middelen, en
weet dat de middelen, die voor den technicus steeds arm zijn en gebrekkig,
in zijn handen geadeld worden en eigenmachtig, creatief worden en vooruitlichtend.
De sprekende film nu waarmerkt zich als de codificatie van de afwijzende
houding der velen tegenover de film als kunst. De eerste beginselen en
begrippen omtrent het wezen der kunst zijn in het loutere d e n k b e e l d
van de sprekende film reeds geminacht en onbruikbaar geoordeeld. Zoo
kunnen wij dus nog slechts verwachten, dat de sprekende film een onbedoelde bijdrage zal leveren tot de wederopleving en den herbloei der
dramatische kunst: het tooneel. Want dat alle oogen gesloten zouden blijven,
dit aan te nemen zou
en alle ooren doof, en alle hersenen beneveld
waarlijk een smadelijke bejegening beteekenen aan de primaire gevoelszuiverheid van het volk en de elementaire intelligentie van den mensch.
....
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RICHARD MINNE: TWEE FRAGMENTEN UIT
, , HEINEKE VOS"
INLEIDING
E herinnering aan Heineke Vos voert me naar het vóór-oorlogsche
Gent terug. 't Was rond de jaren negentienhonderd en acht of negen.
Iederen dag, met den valavond, deed ik mijn wandeling door de stad. Men
was ervan verzekerd steeds op dezelfde plaats dezelfde aangezichten te
ontmoeten. Men groette zich niet, weliswaar, maar meestal had men een
stillen glimlach voor elkander over. Aan de voorname kruispunten kon men
de straat nog rustig in diagonaal oversteken en zelfs, tusschenin het gerammel van twee huurkoetsen, en aangevangen diskussie ten einde voeren. De
verkeerspolitie was ons nog den baas niet. Op de drake van 't Belfort
tuurden we de tinten der ondergaande zon na en om ons hart werd het
week en onbestemd.
De Woensdagavonden brachten ons, wandelaars, zonder uitzondering, bij
het koncert op den Kouter samen. Rond de kiosk namen de muziekkenners
plaats: twee gepensionneerde staatsbedienden, een haarkapper, een contraintedrager en oen half dozijn kunstminnende arbeiders die het programma in hun dagblad volgden. Daaromheen, in ietwat wijder kring, stonden
de dilettanten geschaard, die met één oor naar de harmonie en met het
ander naar de overwegingen van hun buurman luisterden; terwijl aan den
buitenkant van het plein, onder de booroen, de vreemde studenten, de
winkeli'affers en de jongelingen met slappen hoed en lavalllère evolueerden.
Wie dat alles, van uit onze dagen, als een verkleurd prentje beziet vindt het
misschien tamelijk saai. En ik geef het u wel eenigszins toe. Men moet zich
een beetje geweld kunnen aandoen en het een en ander over boord durven
gooien, anders loopt men hinkend achterna en keert eiken honing in azijn.
Lieve hemel! was het toen niet de tijd, dat we Heyermans' Kamertjeszonde
lazen en ons spoedden om voor half-elf thuis te zijn uit vrees voor een
vaderlijke berisping? Ach ja, de verliefde jongetjes schreven nog wel sonnetten, maar het meerendeel toch waren geabonneerd op „La Vie Sportive".
En tegenover twee of drie die schuchter de politieke vergaderingen volgden
stonden er twintig die aan hun toekomst dachten en overdrager speelden
in de klas ...
Het was op een der vóórmelde koncerten dat ik toevallig Heineke Vos
leerde kennen. Naar het mij toescheen was hij eenige jaren ouder dan ik.
Niet in het minst opvallend gekleed, (de wijze van kleeding gold toen nog
als beginselverklaring), was ik hem reeds meer dan eens voorbijgewandeld
zonder bijzondere aandacht op hem te slaan. Ook zijn aangezicht verraadde
niets buitengewoons en zijn stem klonk bedéesd en zwak. Ik telde toen
zeventien jaren en hield slechts matig van de gewone stervelingen die geen
uiterlijk enthousiasme aan den dag legden. Ons gesprek *was van korten
duur en het afscheid, naar ik me duidelijk herinner, tamelijk hooghartig
van mijn kant.
De Woensdagavonden brachten ons weliswaar telkens weer samen, maar
verder dan tot een wederzijdsch „bonsoir" kwam het niet meer.
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De jaren gingen voorbij. 1914: met de koncerten was het uit en amen. Ik
verloor Heineke Vos gansch uit het oog, tot ik hem onverwachts, enkele
dagen na den wapenstilstand, terugzag. En in welk gezelschap! Hij maakte
deel uit van een bende die een kruidenierszaak leeghaalde. Ik ontwaarde
hem tusschen de brieschende massa. Zijn zakken zaten met solfertjes volgepropt en zijn hoed, die hij omgekeerd in de handen droeg, stroomde over
van gelei. In die dagen hebben we de gekste dingen gezien, maar hier, bij
dit spektakel, zonk de moed mij algelijk in de schoenen.
Hij kwam naar me toe met een dwazen, onstuimigen lach en bekeek me heel
lang. Toen werd hij plots weer ernstig en scheen zich te bedenken. Na zijn
hoed op den grond te hebben geplaatst haalde hij, ergens uit zijn armtierigen
jas, een bundel verfrommelde papieren te voorschijn, die hij me verdokenweg in de handen duwde. Dit alles zonder één woord. Werktuigelijk bedankte ik hem, maar hij was reeds weer tusschen de opstuwende menigte
verdwenen.
Vier en twintig uren later werd, naar ik uit de dagbladen vernam, zijn
lijk aan 't Patijntje uit de wateren der Leie opgevischt.

HEBBEN DE EUGENISTEN

....

?
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EBBEN de eugenisten er al aan • gedacht?: Indien men het aan de
kinderen overliet hun ouders te kiezen?
Ik weet heel goed, zei Heineke, dat den heer Vos nooit de eer ware te
beurt gevallen mijn vader te zijn.
Hij schraapte zijn keel en vervolgde:
Meneer Vos is wellicht een eerbiedwaardig man. In elk geval h b ik op
zijn publiek gedrag weinig aan te merken. Het schijnt me een dier eenvoudige zielen te zijn in wie de bezorgdheid om zijn spekslagerij, de genegenheid
tot zijn gade en den vaderlijken trots als 't ware een drieluik vormen dat
hij, lijk een plichtbewust museumbewaarder, des avonds zorgvuldig toesluit alvorens met gerust gemoed het wettelijk bed in te stappen. Deze
verdienste ken ik hem gaarne toe.
De eerste maanden van zijn huwelijk woonde hij met mijn moeder in een
dier straatjes die op de kaai uitgeven en op geen al te welluidenden klank
mogen bogen. 's Zaterdags verkocht men er pens, darmen en schellekes en
was er gerucht en krakeel tot rond middernacht. Zoodra den heer Vos
echter zijn nieuwe woning op den Markt betrokken had was hij als bij
looverslag den naam van het straatje vergeten. Lukte het soms dat het toch
ten berde kwam, dan sprak mijn vader van ,,ginder".
Mijn moeder is altijd zeer gelukkig geweest, dat ik „ginder" niet geboren
werd. Toen ik ter wereld kwam hadden wij pas sinds eenige weken onze
nieuwe woning betrokken en stond ik dus van meet af aan bij de welstel!_ende en eerbiedwaardige burgers ingeschreven. Waardoor ook mijn goede
manieren en moreele princiepen eens voor alles moesten vaststaan.
Uwen weg is gemaakt zei mijn vader.
Ik had dus slechts te wandelen.
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Dit doende maakte ik kennis met juffer Norma en broeder Ignatius wien ik
een eeuwige dankbaarheid bewaren zal. Zij leerden mij hoe men over het
levenspad dient te wandelen, liefst hard moet loopen om den eerste aan te
:komen en zijn hoedje afdoet voor de groote heeren.
Dikwijls nochtans heb ik hun raad in den wind geslagen en ben ik daardoor
met de gansche wereld in konflikt gekomen. Op een avond is het dan ook
bij tante Zalia verbannen.
losgebarsten en werd ik naar E
Wat een tocht! De boomen zwiepten en in de volgeregende wagensporen
scheen het laatste greintje hoon te verdrinken. Ik was mager en nietig, zoo
nietig zelfs, dat de ontketende natuur op mij geen acht sloeg, en daar waar
zij ieder sprietje knakte, mij spaarde. Met wat wanhoop en tranen de verovering uwer eerste onafhankelijkheid gepaard gaat, dat kan men in geen
boekje schrijven
aanlandde. En zie, ik had deze dagen niet
Het was donker toen ik te E
overleefd ware 't niet geweest dat er zich, van tijd tot tijd, daar ergens
achter in mijn hersens een zachte rustige film afrolde. Soms speelt die film
mij nog parten. Als ik ooit eens een jongetje heb, dan draai ik de film voor
hem weer af. En hij zal een man zien van rond de veertig die met zijn
ventje door de avondmeerschen dwaalt en cigaretten rookt. De man spreekt
zacht en over vage dingen. Zijn blik volgt den boog eener vallende ster en
bij het naar huiskomen plukt hij een jasmijnentros die over den blinden
muur hangt. Dan zucht hij misschien eventjes en het jongetje volgt hem
zwijgend met donkere, wijd-open oogen en een hart dat zijn eigen maat
niet kent.
....

...
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RICHARD MINNE, * 189r. Verzen: De Dichters van 't Fonteintje (1924, bloemlezing) —
In den Zoeten Inval (1926).
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Foto J. Mandel

J. J. VAN GEUNS. Werk: Het Uur der Sterren (1928). Bijdragen in
De Gids, Elsevier's, De Vrije Bladen.

J. J. VAN GEUNS: BIJ HET PORTRET VAN D'ANNUNZIO
VAN GERMAINE BROOKS, PARIJS

als achtergrond de zee gekozen,
2: IJeenheeft
smalle dam waarmee de golven spelen,
-

de kim vervloeiend in het eindelooze
daarvoor heft zich onsterf lij k Gabriele
zooals de schilderes hem heeft begrepen:
een wereldsch dichter of een eenzaam koning,
de knevel dun gelijk de wenkbrauwstrepen,
het voorhoofd van doorluchten droom de woning.
Opdat wij 't beeld te zuiverder ontvangen
is hem geen sieraad goud noch steen gegeven:
een donkre mantel is hem omgehangen
en slechts de hand verraadt het edel leven.
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J. J. VAN GEUNS: AVONDMAAL
R was ontsteltenis op hun gezichten
Etoen
zij te zamen waren. Niemand sprak.
Van buiten gleden in de kamer lichten
en vielen op het brood, toen Hij het brak.
Eerst toen sprak Hij en zeide hun te eten:
,,Dat gij tot mijn gedachtenis dit doet ....
Zij waren dichter om hem heen gezeten.
In 't midden stond de beker met zijn bloed.
Wie naast Hem waren legden hunne hoofden
tegen hem aan met oogen die verschrokken
wanneer het was of iemand buiten riep.
Maar één die 't allermeest in Hem geloofde
lag aan zijn borst met lange blonde lokken
en een gezicht zoo rustig of het sliep.
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J. C. BLOEM: DICKENS
N de publieke waardeering van groote schrijvers zijn dikwijls (hun
opgang daargelaten) drie perioden waar te nemen. Eerst een welhaast
onvoorwaardelijke aanvaarding, met al hun fouten incluis, ja vaak
en dit
is bedenkelijker deels om hun fouten. Dan komt een periode van denigratie, onbillijk vaak ten aanzien van hun werkelijke waarde, maar begrijpelijk niet alleen, doch zelfs heilzaam als verdelgingsmiddel van wat er
onzuiver in de aanvankelijke bewondering was. En ten slotte kom de
periode van definitieve waardeering (voor zoover dit ooit mogelijk is),
waarin de schrijver om zijn groote kwaliteiten bewonderd wordt, zonder
dat dit gepaard gaat met verdoezeling van zijn fouten. Deze waardeering
definitief te noemen is natuurlijk te veel gezegd, maar zij is in elk geval
zoo ver in de richting van het definitieve als op dit gebied mogelijk is.
Een schrijver, voor wien het hierboven geschrevene al heel duidelijk geldt,
is ongetwijfeld Charles Dickens. Een tijdperk van opgang, waarin hij zijn
naam verwierf, heeft hij haast niet gekend: zijn eerste boek maakte hem
bekend, zijn tweede beroemd. Die roem heeft hem eigenlijk zijn heele
leven niet verlaten, integendeel, hij steeg nog steeds. Na zijn dood kwam
de omkeer. De alom zegevierende realistische richting drong, zoo goed en
zoo kwaad als dat ging, ook in Engeland door en het kon niet anders, of de
appreciatie van Dickens moest daarmee in botsing komen. De critiek,
toen ter tijde op dezen schrijver geoefend, moge vaak onbillijk zijn geweest,
zij was dit zeker niet uitsluitend, en zij heeft evenzeer als de vroegere
bewondering bijgedragen tot de juistere waardeering, die het tegenwoordige
geslacht voor Dickens kan hebben.
Want Dickens heeft groote fouten. Dat heeft hij met meer groote schrijvers
gemeen, maar er zijn er toch niet veel, waarbij die fouten in die mate in
het oog vallen, zoo nadrukkelijk geaccentueerd zijn. Die fouten lagen ongetwijfeld in zijn tijd: onduldbare sentimentaliteit, weerzinwekkende burgerlijke braafheid, maar toch blijft het, althans gedeeltelijk, een raadsel,
hoe Dickens zoo weinig weerstand ertegen heeft kunnen bieden, integendeel zich er met graagte aan heeft overgegeven; en de grootste bewondering
kan dit niet bemantelen. Het pleit evenwel voor zijn groote gaven, dat de
bewondering bestand is tegen een kritiek, die een minder groot schrijver
zou afmaken.
En laat ons niet vergeten, dat Dickens, hij mag dan vaak zijn roerendste
tooneelen verknoeid hebben door uitbarstingen van valsch gevoel, niet
minder vaak gebeurtenissen heeft beschreven, zoo sober en poignant, dat
de beste realist hem dit niet zou verbeteren, en dan nog met dat bijzondere
erbij, waardoor hij in zijn beste oogenblikken het realisme achter zich laat,
en dat zijn bijzondere bekoring uitmaakt. Men denke eens aan Sir Leicester
Dedlock, de rigide Engelsche aristocraat, wiens hart alleen zwicht voor de
groote liefde voor zijn vrouw, op zijn ziekbed, na de beroerte, die hem heeft
getroffen, uitstarende in de sneeuw of zij niet terugkomt.
Geschreven ter begeleiding van een vertaling van „De Krekel bij den Haard" van
Dickens, welke eind 1928 zal verschijnen.
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Dit wat een tragische situatie betreft. Mei) kan zich bij het nemen van
voorbeelden uit Dickens niet genoeg beperken, of men loopt gevaar, in
het oneindige door te gaan. Maar wil men als tegenstelling een komische?
Heeft men ooit geweten, hoe grappig het is, wooman met twee o's te spellen,
voor men het uit den mond vernam van den. ouden Turveydrop? En zoo
iets is veel meer dan alleen maar komisch, het heele karakter van den man
ligt erin.
Ten slotte nog één voorbeeld van Dickens' onvergelijkelijke gave om menschen uit te beelden. Weinige gestalten zijn mij zoo bijgebleven als die
van Henrv Go wan (uit Little Dorrit), de dilettantische Schilder, die half
tot de wereld der aristocratie, half tot die der kunstenaars behoort en zich
nergens thuis voelt, daar hij de eengin om hun domme arrogantie, de anderen
om hun burgerlijkheid veracht. Van het eerste oogenblik af, dat hij optreedt,
als Clennam hem aan den oever van de rivier steentjes in het water ziet
schoppen met „an air of cruelty in it" is die teekening volmaakt.
Ik nam deze voorbeelden geheel willekeurig, maar toevallig geven zijn
gelegenheid tot een opmerking. Twee ervan betreffen personages, die tot
wat men noemt de hoogere standen behooren en zij toonen aan, hoe onhillijk het dezen schrijver vaak gemaakte verwijt is, dat hij eigenlijk alleen
de burgerij goed wist te teekenen, het volk minder en de aristocratie in het
geheel niet. Veel gerechtvaardiger lijkt mij de opmerking, dat hij zoo vaak
in het uitbeelden van vrouwen te kort schiet, dat zijn jonge meisjes dikwijls
wezenlooze engelen, zijn oudere vrouwen malle klappeeën zijn. 1\'Iaar ook
in dezen zijn er tal van voorbeelden, die het tegendeel bewijzen, aan te
voeren.
Want Dickens en niets is voor mij een zekerder teeken van zijn grootheid is ten slotte een wereld, evenzeer als een schrijver als Dostojefski
dat is. Evenzeer, maar haast ik mij erbij te voegen niet even groot. De
wereld van Dickens is tenslotte die, niet van een kleiner volk (tegenover
het vage gedweep met een mystiek Rusland, dat, hoewel het al wat aan het
luwen is, in zekere kringen nog steeds de rigueur is, behoeft men om
bij één grooten naam te blijven slechts dien van de Quincey te noemen
om het inane van die meening aan te toonen), maar van een kleinere
samenleving. Dickens was ten slotte een echte liberaal uit den bloeitijd van
het Engelsche liberalisme. En nu is er misschien geen geestesrichting, die
voor het thans levende geslacht minder bekoring heeft (en in mijn hart
kan ik het daarin geen ongelijk geven, hoewel men toch ook hierin moet
oppassen, niet te overdrijven men leze daarover maar eens na, wat de
jonge schrijver Michael Sadleir in zijn boeiende boek over Trollope heeft
gezegd), maar dit toont ten slotte niets anders aan dan deze waarheid, die
het leven iedereen, behalve den geboren drijver, leert: dat een mensch
altijd meer is dan zijn meeningen. Zoo voor iemand, dan geldt dit voor
Dickens. Men merkt de voorkeuren van den schrijver wel, maar zij kunnen
ons eigenlijk niet veel schelen. Een boek van Dickens en hierin steekt
hij zoo hemelhoog boven de moderne romanciers uit is niet de geschiedenis van een of twee of desnoods drie hoofdpersonen. Zijn hoofdpersonen zijn zelfs dikwijls de minst interessante figuren uit het boek,
kleurlooz : centra, waaromheen een bonte menigte graviteert. Maar als men
een boek van hem uit heeft, heeft men een nieuwe wereld ontdekt.
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En dit ligt allerminst aan de intrige, hoe uitvoerig en ingewikkeld die ook
mag zijn
en dikwijls is. De intrige bij Dickens is zelden sterk en dikwijls
bepaald zwak. Zoo bijvoorbeeld in Little Dorrit, een van zijn mooiste
boeken; Chesterton
een van de beste Dickens-kenners
spreekt van
de voor den 'lezer, en in de eerste plaats voor den schrijver, onbegrijpelijke
intrige van dit boek, en naar het mij schijnt volkomen terecht.
Waar het dan wel aan ligt? In de eerste plaats natuurlijk aan de eigenschappen, waarom hij, terecht, beroemd is; zijn diepe menschenkennis, zijn
onovertreffelijke humor, zijn stijl (laten wij toch vooral niet vergeten, dat
Dickens een zeer groot kunstenaar in de engere beteekenis. van het woord
was: een uitnemend stylist). Maar in laatste instantie aan iets, dat veel
moeilijker te omschrijven is
, moet ik het zijn levensgevoel noemen of
zijn scheppende verbeelding? Wanneer men een verhaaltje als „De Krekel
bij den Haard" leest, is men gauw geneigd te zeggen: dat had een Nederlandsch auteur uit dien tijd, mits een goede, zooals bijvoorbeeld Nicolaas
Beets, ook wel kunnen schrijven. En dit is bijna juist. Bijna. Want als
men leest van den krekel, dat „zijn schrille, scherpe, doordringende stem
weerklonk door het huis en scheen te tintelen in liet donker bt fiten als een ster",
of van de verschijning van den krekel als genius van den huiselijken haard,
dan voelt men daarin toch nog iets anders, onomwonden gezegd iets
grooters, dan zelfs bij een in zijn soort zoo voortreffelijk schrijver als Beets.
Natuurlijk openbaart dit grootere, deze weidsche achtergrond, zich bij
Dickens ook maar hij momenten. Maar in potentie is het toch altijd aanwezig, zooals men in een besloten binnenkamer den achtergrond van een
nachtelijken hemel kan voelen. En dit is ten slotte misschien datgene, wat
niet alleen, maar wel het beslissendst, zijn grootheid uitmaakt.

Mr. j. C. BLOEM. Het Verlangen

(1921,

herdruki). Bijdragen in De Gids.
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JAN ENGELMAN,* 1900. Verzen: Het Roosvenster (1927). Bijdragen:
De Gids, De Nieuwe Eeuw, De Gemeenschap, De Vrije Bladen. Redacteur De Gemeenschap.

JAN ENGELMAN: GOD, HET BROOD, DE VROUW
FRAGMENT

K ontwaakte in de eerste schemering van den dageraad, nacht aarzelde tusschen de gordijnen, maar in het bleeke vlak van hooge deuren en vensters,
wijd open, zag ik de vage omtrekken van de stad die tegen een vreemd,
geel licht zich langzaam ophief. Een zwaar onweer hing aan de lucht, links,
ver in het Westen. Een gerommel, traag begonnen, dreef over met echo's
lang en gedempt als het rollen van wagens in een heuvelkom. Het woei
geheimzinnig, een paar blaren, vroeg geel, ritselden van het balcon onwillig de kamer in en bleven liggen op de dierenhuid voor het bed. Uit
het park kroop een droge, bedorven geur sluipend opwaarts, in de verte
floot ontijdig een trein, er was een hond die met kort geblaf wakker schoot.
Dan over alles de breede stilte weer, een gelaten verwachting. Ik huiverde
en trok een laken over mijn naakt, vaa.1 lichaam, verstijfd in de eerste
koelte. Roerloos bleef ik liggen, langen tijd naar het mij toescheen, soms.
met een vage angst en gevoel van onveiligheid, dan in de aangename overgave aan gekoesterde herinnering en het onbestemde.
Tusschen waak en droom het peinzen begon.
Had ik schooner avond, schooner nacht gekend in dit snel bestaan? Naast
mij op het breede bed sluimerde Heleen, haar adem ging als een zee. In
het schuchter maanlicht weggeschonken, zij, die een jaar lang, tegen de
neiging van haar hart in, aan mijn onuitgesproken verlangen weerstand
bood. Zij was de vrouw van een rijk advocaat, een politicus, die haar schoon-.
heid aannam als een kostbaar middel om zijn ijdelheid te sieren. Reed hij
des namiddags met haar uit naai het Bosch en zag hij een stuurrad wenden
om de nabijheid van zijn wagen te zoeken, dan kuste hij lachend haar witte
hand en sprak liefkoozende namen die haar diep kwetsten. Zij zweeg, zij
zweeg altijd. Een vrouw, zoo hoog van hart als Heleen, zag geen reden in
gezelschap van andren te zoeken wat haar werd misgund door het leven
waarin zij door geboorte en traditie was geplaatst. Zij gevoelde schaamte
voor het spiegelglas waarin zij zich wat langer bekeek dan haar gewoonte
toestond en kende niet dan minachting voor de zwakke zusters die van het
eene armenpaar naar het andere snellen, om aan verveling en vernedering
te ontkomen en aan de onbestemde vrees voor het gloedloos ouder-worden.
Zij zou zich steeds dieper hebben bezonnen op den plicht dien zij eenmaal
had aanvaard en in steile eenzaamheid zijn vergrijsd, als niet de hartstocht
in haar was ontwaakt met een vernietigende en zaligende kracht, die de
hoogste spanning van haar sterke ziel eischte. Zij gaf toe, bijna uit zelfbehoud. Door geen moederschap werd hieraan iets ontroofd: haar geest
laaide helder en recht voor mij aan als een open vuur. Verzwegen was onze
liefde, maar mijn vrienden die mij in dien tijd zagen vroegen zich verwonderd af waaraan het te wijten was, dat ik er uitzag als een koortslijder
of als een ascetisch zwerver die naar een vreemd en ver land onderweg is.
Nimmer, inderdaad, heb ik in werkelijkheid of in de gedachte reizen gemaakt als toenmaals.
Wij zagen elkander het eerst op een liefdadigheidsfeest voor de gewonden
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van den oorlog, waar zij elkeen verbaasde door haar schoonheid en haar
ongenaakbaarheid. Ik gaf mijn laatste geld aan twee meisjes die anjelieren
verkochten; zij lachten te veel in verplichte beminnelijkheid, alles was
banaal als dit, en ik slenterde verder zonder doel, half besloten de
avondkoelte te zoeken, toen ik het boekenstalletje zag waarin zij zich met
geduld had laten plaatsen als verkoopster. Weinigen namen de met pracht
gebonden deelen in handen. Zij die ze waardeerden kenden de titels en
den inhoud, zij die waren uitgenoodigd om ze met goud te betalen waagden zich niet in de koelte van haar blik. Ik weet niet welk wonderlijk
toeval mij de hand deed uitstrekken naar een Edgar Allan Poe. Het boek
viel open bij Annabal Lee en terwijl ik mijn ooren zooveel mogelijk dichthield, om een oogenblik bevrijd te zijn van het overal aanwezig razen
der vele stemmen en het gesis van den neger-band, las ik de klare,
vertrouwde strofen. Op de verkoopster had ik niet gelet, zij wachtte tot ik
de bladzijde had uitgelezen, en opeens hoorde ik haar stem vlakbij.
Hoeveel is u dit kingdom by the sea wel waard, mijnheer?
Als een lichtstraal brak het geluid door mij heen. Ik herkende haar, want
ik had haar portret bewonderd tusschen de society-photo's van een magazine. Ik antwoordde onmiddellijk en overwoog de vermetelheid van mijn
gedachte eerst toen ik haar reeds had uitgesproken.
Met u als Annabel Lee, mevrouw, is geen prijs daarvoor te hoog.
Een oogenblik trok er iets van weerzin en fierheid om haar mond, maar
zij bedwong het spoedig. Het was ons geluk en ons noodlot dat haar oogen
niet ophielden te lachen. Ik sprak door met een geloof en een vurigheid
die niet uit mij zelf schenen te komen. Toen ik haar verliet was ik opgenomen in het andere land, het land der minnaars, en weer het land der
beminden, waar geen onderscheid bestaat tusschen schaamte en verrukking.
Wij hadden slechts weinig gelegenheid elkander te zien. Tusschen diepe
neerslachtigheid en onverklaarbare vreugde ging ons beider leven. Soms
bracht ik haar een bezoek en na de vernedering van de ontvangst deed een
vervoerend, licht gesprek, onuitputtelijk aan verrassingen, mij de ergernis
over het maecenasgebaar van haar echtgenoot spelend vergeten. Soms reed
zij alleen uit en in de tuinen der voorsteden, vergeten tusschen velen,
peilden wij elkander opnieuw, tot de onuitsprekelijke harmonie ontstond
waaraan schuld geen goddelijkheid ontneemt en waarvan het snelle eind
de schoonheid verhoogt. Wij voelden ons genezen, en waren bij het scheiden
dieper gewond.
Wanneer was het, was het gisteren, in dien zonnigen namiddag, dat zij
telefoneerde naar de stad waarvan de bekende pleinen en straten haar
ondragelijk zijn geworden? Ik vertelde haar dat ik een lange reis zou maken,
ik wist niet of het waar was, maar ik smeekte haar, wild als een onervaren
knaap, om mee te gaan en nimmer terug te keeren. Ik wist dat ontelbaren deze woorden spraken, toch waren zij nieuw. Zij wachtte tot een
kellner wijn had gebracht in het prieel, toen kuste zij mij plotseling en beet
mijn lippen stuk. Daarna stond zij op en ging naar de hal van het hotel.
Hij, wiens naam zij niet meer zonder weerzin kan uitspreken, verblijft
in de residentie voor de zitting van het parlement. Over een week begint
de zomerreis. Volkomen rustig aan het toestel, loog zij voor het eerst tegen
den bediende.
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Wij bleven in Trianon op het eiland, waar de rivier zich verbreedt. Wij
spraken weinig, over een beslagen glas heen keek zij mij peinzend aan en
zei met een halven lach, dat alleen domme traagheid den mensch belemmert
in het openbreken van nieuwe levensaderen en de verovering van geluk,
rechtmatig of onrechtmatig. Was het dézen nacht dat wij tezamen den prijs
betaalden van het koninkrijk? Zij ging, zij aarzelde niet op den drempel.
Het is zwakheid er niet in te gelooven als wij deden. Wij hebben het opgebouwd met teederheden, zóó verscheurend en koesterend, dat wij er aan
dachten te sterven. Wij hebben het in bezit genomen met een drang tot
vereenzelviging, zóó vurig en verstild, dat wij onze lichamen en onze namen
meenden te verwisselen en God smeekten ons alleen te laten op een wereld
die hij voor geen ander zou bestemmen.

Was het droom? Hoe snel varen wij door de afgelegen zee van den tijd?
In het aarzelend licht buig ik mij over haar heen. Zij beweegt zich, zij glimlacht in haar slaap. Zij voelt de omhelzingen nog die niet ophielden haar te
omhuiveren. De eeden hoort zij waarmee ik haar overstelpte en de dwaze,
innige namen, uitgesproken met woede. De onbedwongen tranen voelt zij.
Waarom laat zij mij alleen? Er bloeit iets om haar lippen dat geheimer
taal spreekt. Zij gaat door een streek waar ik haar niet volgen kan, verder
en verder. Zij lispelt klanken, zij beweegt zich op een rhythme waarvoor
ik geen orgaan bezit. Over haar hoofd hangen de sterren in trossen, het
mijne valt afgemat en leeg in het klamme kussen. Zij maakt zich los, zij
vaart over eindelooze stroomen.
Het rommelt opnieuw, dichter aan het raam. Het kwade uur ontwaakt,
langzaam en overwogen. Ik ben bevreesd voor het opkomend noodweer,
als toen ik kind was. Het halfduister vervaalt, zwart wordt de ruimte in
het kanteel van deur en venster. Een windstoot rukt aan de gordijnen, kort
en driftig. Een paars licht valt vlak en snel als een lemmet achter de boomtoppen en weerkaatst valsch op de kamerwanden. Dan breekt de stilte in
een lang geratel. Ik lig beeld-zwaar, zij sluimert voort. In mijn ooren suist
het bloed als een lamp, ik sluit mijn oogen, maar de onveiligheid groeit
om mij heen als een muur. Hoe lang? Er legt zich een hand op mijn voorhoofd die mij drukt als een alpzwaarte. Hoe lang? Ik duizel en val langzaam,
langzaam in een zwart ravijn. Opeens een gieren en kraken, een slag, een
orkaan, en een antwoord, dof en vernietigend, onder den grond. De deur
vliegt open, de spiegel wordt rood, ik hoor de lift naar boven suizen in de
trapkoker, jammerkreten klinken door het huis.
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JAN ENGELMAN: AMENOPHIS IV
EN boek vol strenge beelden. En de zware hiërarchie
IE: van
de gelaten, ondoordringbaar, overvloert het hart.
Maar hier dit pril gezicht, bloemschoon uit steen ontloken, zie
hoe het teeder en onstuimig doode wetten tart.
Dit is Amenophis: twee harde jongenshanden
biddend --- uit het wild azuur,
gesneden
zijn oog een vlaag van weerlicht dat de kimmen overmande,
zijn stem omspoeld van eeuwen in het snelle uur:
Mijn god is Aton, oorsprong van het leven,
des hemels eindloos dak en diepte die het land vervult,
zeeadem, woudgeur, en der bergen beven,
het eerste licht, het onuitsprekelijk geduld
dat heeft mij zelf gemaakt, de slaven aan mijn voeten,
de dieren en de bloemen en de zachte stoeten
van vrouwen, en haar weelden onverhuld.
In onze lendnen zwoegt hij als wij haar bevruchten,
de Maker, die de kindren hamert uit heur schoot,
de jonge borsten spant, het leven afrondt op de lippen
en zwijgend wegneemt voor wij 't duchten.
0 heimlijk vuur! 0 straalkracht koen en groot
die ons ontvlamt tot klaarheid van begrippen!
0 mond die jagers aanroept en de baan proeft van hun pijlen,
het zaad blaast in de veïe akkervoor,
die bollen wind stiert in 't vermoeide slaan der zeilen,
de visschen aanzuigt die hij voor het net verkoor!
Ik bid tot Aton, die met zacht gebaren van zijn handen
de zeeën heendrijft, die het veld verhoogt
tot ketens en verlaagt tot dalen,
die regens uitzendt en moerassen droogt,
die spelend zon en maan en sterren spande
en die den Nijl dwingt uit zijn palen
194

tot voeding van d'Egyptelanden.
Ik ben niet in mijn rijk,
ik ben, als gij, beschoren
zijn rijk te dragen in dit hart
en goed te zijn voor allen die hem hooren,
in Syrië, in Nubië, op Creta, Cyprus, hier, en tot gelijk
vereeren, nu en na de laatste smart ... .
Hij zweeg en sloot zijn smalle armen
om Nefretete, die hij bevend heeft gekust:
hier staat hij, uitgehouwen, met een groote rust,
maar in een weergaloos erbarmen.
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H. MARSMAN: PROVENCE
UNE CONFFSSION DE MIDI
„De wijsheid rent in den zonneschijn"
Erich Wichman

K ben op reis gegaan om de zon te zien, maar 's avonds, in een restaurant
aan de Seine, stond mijn verlangen plotseling op een tweesprong: ik
wilde naar zee, en ik wist al vooruit, dat wat het genot der Provence ook
worden zou, nooit de weemoed om een grijs, vlagend duister over klagende
golven, nooit het lange, vale schemeren over het water en de eenzame
schreeuw van een vogel uit het stroomende helm. Die kust zou het hemelsche heimwee in mij niet versterken. Maar deed Bretagne dat dan? Want
ik weifelde tusschen Provence en Bretagne, twee rotsige kusten met vliegende stormen, tusschen een westelijk, eeuwig water en een zuidelijk
meer, een oceaan en een zee .... Het werd killer aan den oever der Seine,
de zon daalde langzaam de trappen af van la Tour Eiffel. De koude besliste:
ik trok mijn jas aan, en slenterde naar la Gare de Lyon.
Tegenover mij in den coupé lag een prachtige schooier, die mij monsterde
met een romeinsche laatdunkendheid; daarna liet hij zijn oogleden dalen,
en deed of hij sliep. Wij wisselden later enkele woorden over herkomst en
reisdoel, en deelden brood en wijn; en wat verdiept sneller en krachtiger
een verhouding, dan het drinken uit eenzelfde flesch en het breken van
hetzelfde brood? Maar van slapen kwam nagenoeg niets: men kent ze, die
3e klasse-wagons van de P.L.M. De leeren zitting is beter dan onze gerichelde planken, maar zij helt achterwaarts, en in dien hoek raakt men,
slapend, stijf en gevoelig bekneld. Tegen den morgen was ik geradbraakt,
maar zeer goedsmoeds.
De zon kwam op, maar bleef nog onzichtbaar achter de alpen. De toppen der
Dauphiné zijn sneeuwwit: het licht stroomde helder en koel langs de flanken
der bergen, die, aan den overkant van het water vooral, sterke en sterkgeschakeerde schaduwen droegen: bruin, blauw en blauw-zwart; maar de Rhóne is
wit, de Rhóne stroomt jong en ontembaar naar zee. Zij is losgebroken uit de
zwarte rotsen van het duister, en snijdt striemend haar bed door het dal.
Het dal is zachtgroen, onbeschrijfelijk zachtgroen en teeder, en gesluierd
onder het droomende licht. Jonge oeverplanten stralen in den morgen; een
leege zwarte boot, wier roeier verdronk, is bovengedreven van de diepten
der Lethe, en in prille boomen wuift het suizen van een zachte stilte ... .
Maar de Rhóne is wit, de Rhóne stroomt jong en ontembaar naar zee.
Van den Gothardo sprongen de stroomende legers van haar golven naar het
westen, en plotseling noordwaarts bij Martigny; daarna volgde het breed
en tergend oponthoud in het Lac Léman, waarop men weer westwaarts
een uitweg zocht, en kort daarna, in woede en wanhoop, weer noordwaarts.
Bij Lyon vonden zij, tot een samenstroomend versmelten bereid, de
kohorten der S a^ one, en onmiddellijk volgde, loodrecht omlaag, sneller en
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breeder, langs Valence, langs Arles, de beslissende opmarsch naar zee.
En even ten zuiden van Arles breekt de Rhóne in drie, vier takken uiteen,
vormt delta naast delta, in een sidderend heimwee naar zee
Adieu,
Rhóne, witte stroom tusschen de vroege bergen, slagader van mijn eersten
morgen in Provence!
Wij naderen Avignon. De trein stopt. Ik stap uit, loop rechtstreeks van het
station naar de stad, en sta voor een moorschen muur.
....

Neen, ik zal niet delireeren over de hoekige, slapende straatjes in het walmende middaglicht; noch over de schilderachtige pleinen en tegen de onuitstaanbare amerikaansche toeristen; zelfs niet over Le Palais des Papes, dien
grootschen en tragischen bouwval van een verleden, dat duizendmaal
heiliger, geiler en veiler leefde dan wij; noch over den strijd, dien de pausen
met hun vijanden voerden., op hun beurt pausen of wereldlijken. Wel
staren nog door de duizendgatige muren dit paleis en de resten der burcht
aan den overkant van de rivier onverzwakt elkaar aan met duizend en
duizendvormige oogen vol grimmige gramschap en haat (zwart tegen zwart,
de dood in gevecht met den dood), maar ik ben alle ruïnes, ja soms alle
overblijfselen van het verleden gaan haten, zelfs al kunnen wij er ons nog
of weer in bewegen, omdat zij mij dadenloos en neerslachtig maken, en
afbreuk doen aan mijn vitaliteit.
Maar wat deed ik dan in die stad? en wat deed ik op de wegen daarbuiten,
op le Pont d'Avignon, die de oude stad over de Rhóne met Villeneuve
verbindt? Ik zag er de zon! Niet de gesluierde zon van den heldersten zomer,
hier, noch de klare en open zon van het land tusschen Seine en Marne, zelfs,
(waarover het licht, tusschen ijle boomen, soms plotseling zoo helder als
water en even ondoorgrondelijk wordt), maar in hard en verblindend schel
licht, vuur wit licht, een schroeiende, zengende zon, die teisterend brandt
over steden en bergen, die de wegen verpulvert en scheurt, de beken verdort, en de aarde geeselt. Wreed, bar en almachtig.
Toch was er teederheid (en de krachtige koelte van de rivier), teederheid,
die in de verten blauwde, trillend en vlietend boven den horizon, de
zwellende lijn der lieflijke bergen en het zilvergrijze rivierverschiet; en
teederheid in het trillen der lippen en wimpers van haar, die naast mij liep
door het licht.
Tegen den avond was ik in Arles. Doodmoe waschte ik mij in een donkere
kamer, waaruit het licht was geweerd, op een koel-steenen vloer. En ik
sliep een paar uur. Water en slaap namen het stof en een boden loomheid
weg uit mijn huid, en kort daarna zat ik onder de dichte platanen van een
klein plein. De avond schemerde al in de straatjes, waarop ik uitkeek, en
een aanvankelijke flets en kil maanlicht wies met de schemering. Ik zat
voor een café aan een wankele tafel, die door een geel-verlicht venster
beschenen werd. Door de kralen snoeren in de deur-opening, die telkens
ritselden, als iemand ze spleet, gonsden stemmen en een gramofoon. Af
en toe sloeg een volle lach hel en verliefd omhoog. Mannen rookten en
dronken aan de toonbank, en schertsten met een donkere vrouw. Buiten,
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over het plein, waar de duisternis groeide, vlekte het maanlicht haar tot
een pantherhuid. De duisternis en de stilte stegen, het maanlicht glom
geler en planzender; de nacht werd langzaam-aan koel.
Ik zat zwijgend voor het café. De vrouw, die ik in Avignon had ontmoet,
een dag die jaren geleden scheen, zat aan de andere zijde der tafel, trillend
verlicht door de maan en het venster. Ik weet niet, wat er in haar bewoog.
Wij keken elkander bijwijlen aan met een diepe, vertrouwde herinnering
en herkenning maar waaraan en vanwaar? Terwijl ik rookend in de
duisternis keek, en soms lang en nadenkend naar haar profiel, veranderden
en verschoven gevoelens en spanningen in mijn lichaam en hart met een
nimmer te voren zoo lijfelijk ondervonden waarneembaarheid. Ik voelde
de romeinsche geslotenheid van mijn trekken en mond zich verzachten
in sidderende bevrijdingen, en de hardheid van spieren en vliezen vervloeien in vochtige, buigzame soepelheid; en mijn hart werd los. Ik weet
niet, wat er in haar bewoog, maar nadat wij daar langen tijd zwijgend en
peinzend in de duisternis hadden gestaard, waren wij tegelijkertijd zwevend
aan ons lichaam ontstegen, en een stem zei, helder en woordelijk maar
waar kwam zij vandaan?
„Kinderen, dit is het paradijs".
—:

De arena lag leeg en koud in het maanlicht, een volmaakte vorm in den
nacht. Een gordel concentrisch stijgende ellipsen van geringe excentriciteit.
De cirkel is grieksch, de ellips romeinsch: kijk naar het amphitheater, naar
het corpus iuris, naar het imperium romanum, vooral. Dit ovaal verbindt
haar met de gothiek, en ik stond, dien avond in Arles, niet alleen op het
kruispunt van twee culturen: die der hiërarchisch-heerschende romeinen
(juristen en gladiatoren) en die der middeleeuwers, daarnaast (kruisvaarders, heiligen, en troubadours), maar tegelijk op het punt, waar ik geboren
zou zijn, als de tijd en mijn moedwil mij niet hadden vervreemd en onterfd
van mijn stam, mijn eeuwig erfdeel en mijn geboortegrond. Tusschen
de arena en de kathedraal.
De trek naar het overzeesch paradijs wordt in mij niet gewekt of gesterkt
door het contrasteeren daarmee van een duistere, aardsche werkelijkheid,
maar veelmeer door die vormen van menschelijk leven en scheppingsvermogen, en door sommige stukken natuur, die op aardsche, gebroken
wijze na- en voorspiegelingen zijn van den hemelschen Tuin. Daarom,
begreep ik later, gewaagde de stem, toen wij door de liefde werden bewogen, van den vooraardschen staat, daarom snik ik soms, plotseling en
bevrijdend om de contour van een vers, daarom zocht ik in de zon der
Provence een hel en hard paradijs. Daarom zwoer ik dien nacht in het leege
amphitheater, en later in de verblindende vensters der kathedraal, trouw
aan den grond en den geest mijner vaadren, romeinen voorzoover het de
krachtigste orde der wereld betreft, romanen in de bezorgdheid om hun
hemelsch heil.

Verder: Orange, Nímes, Le Pont du Gard, Les Baux. Daarna: Marseille,
Toulon, La Plage d'Hyères.
Ik sta op een berg, even ten oosten van Marseille, voor een monsterachtige
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kathedraal, maar het uitzicht is ruim en mooi. Rechts in de diepte der stad
met de havens, de duizend schepen, masten, pijpen, takels, kranen en
elevators, de dreunende, phosphoresceerende kracht van kaden en straten,
één ontzaglijk tentaculair cameleon. Gespleten door smalle, zwarte ravijnen,
verdedigd door korte en scherpe kerken en torens, en door de enorme,
slanke kanonnen der schoorsteenpijpen, loodrecht gericht op de lucht. Uit
de stations-overkappingen breken de lijnen in stralende waaiers uiteen.
Langs de kaden: trams,taxi's, karren, trams, taxi's en stapels, stapels kisten
en vaten; daartusschen de eilanden: vluchtheuvels, een kiosk, een cylinder
van duizendkleurige vroolijkheid. Op de daken, op grijze muurvlakten
staat het vuurwerk der reclames voor den avond gereed: draaiende zonnen,
zeesterren, kwallen, krimpend en zwellend als elastische borsten en harten,
, Manada, Old Rum", „Céleste, Parfum Exquis".
Langzaam draait een schip van de kade los, onder de snelle sneeuw van een
meeuwenvlucht; vlaggen en zeilen; tusschen gillende sirenen en d eeuwige
klaagtoon van een stormboei striemt het schuimende kruisnet der kleine
booten; plekken gestorte olie schitteren in de zon als tropische eilanden en
regenbogen, iriseerende werelddeelen van pauwblauw en pauwgoud. De
bergen ommuren de stad in een naar den einder afdalende wal, en in de
gebroken rotsige kustlijn ligt de Golfe du Lion. Schepen, vuurtorens,
forten, eilanden, schepen, een krachtige wind, een krachtige golfslag,
maar geen zee en geen meer. Toch kon ik geen der motorbootschippers
bewegen naar buiten te varen, 'naar ,,Le Ch áteau d' If ", zoo forsch ging het
water, en ik verdeed den verderen tijd met nietsdoen, drinkend en slenterend. Totdat het avond werd.
De zon daalde neer in het land. Blauwe en paarse schaduwen accentueerden
de contouren der bergen, en de zee mengde in voortdurend wisselende
doses alle kleuren der regenboog tot zilvergrijs, loodblauw, olijfgroen. Ik
lag aan het strand te Hyères en dacht aan de thuisreis (door de Alpen der
Dauphiné), en plotseling aan de zee met de duinen, en het landschap
daarachter, aan mijn eigen versomberde land. Ik weet niet waardoor;
waarom trok mij opeens onweerhoudbaar weg uit het helle landschap der
bergen en der vuurwitte zon, de trek naar laagvlakten en grijze rivieren,
naar een zeer grijze zee? Ik weet het niet. Noem het heimwee, als dat u
iets zegt: ik ben volkomen immuun voor de blaam en de hoon in dat woord,
als er één atoom van het heldere licht van Provence voortaan leeft in den
gang van mijn lichaam en woord.
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E. DU PERRON: GEBED BIJ DE HARDE DOOD
Heer! het wordt nu tijd, misschien, U aan te roepen.
O Men
weet niet goed ... De vrees voor 't einde blijft bestaan.
De Dood vergeet ons nooit. Men moet beproeven
een al te grote doodstrijd te ontgaan.
De Dood doet de arme mens naar vrome leugens zoeken.
Gij , Heer, Gij zetelt hoger dan de Dood daarboven,
dan 't zèlfde eind, altijd, van ieder lot.
De stervenden die roepen werden eerst geboren,
Gij waart steeds, onverstoorbaar, in Uw rol van God.
De Zoon des Mensen vond, tot hier, de liefste logen.
Zijn dood was hard; hij kon er iets voor krijgen:
hij werd Zoon Gods en Onze-Lieve-Heer.
Hij wist de Dood, zei men, zo stervend, te bestrijden,
hij overwon de Dood en wat niet meer?
Het blijft een aaklig iets, te hijgen en verstijven.
Het blijft een aaklig iets, naar 't eigen hart te luistren,
te weten dat men dood is, als het stil blijft staan.
Die spierknobbel met kleppen waardoor 't bloed moet spuiten,
die rustloos vijftig, zestig jaar kan slaan,
en soms opeens uiteenspat, als een vat in duigen.
't Is heus wat anders dan zich laten baren;
men meet de Dood soms na, bij vol verstand.
Tegen de vijf die suffend, zat van dagen,
gelijk een nachtkaars uitgaan, opgebrand,
zijn honderd die gefolterd in hun doodszweet baden.
De Dood is niets misschien, , het dood-gaan alles.
En zij die de englen zien, een glimlach op 't gelaat,
en zij die vol berusting in het niet-zijn vallen,
zij maken wat zij kunnen van hun poovre staat.
Het blijft de wrede strijd van duive tegen valk.
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Ik had een vriend, o Heer, wiens hart was uitgezwollen
tot bijna driemaal de omvang van een mensehart;
men heeft hem, toen hij sterven ging, bevochten,
hij wou zijn hoofd in twee slaan om de barst,
het trage barsten van dat hart niet meer te volgen.
Ik had een andre vriend die met verrotte longen
trotseren moest het vlijmen van de scherpste kou,
in een verlaten tuin waar ongestoord het domme
systeem zijn vreugde wurgde en niet verjagen zou
de dood die eens zijn moeder meegaf aan haar jongen.
Het is voorwaar geen wonder als de Rede
ons bij de doodsgedachte dringt naar zelfmoord.
Het mes van Jack the Ripper was een zegen.
0 onvoorziene dood die nauwliks stoort'.
De meesterlike moord zij groteliks geprezen.
Want zelfmoord, Heer, is moeilik, wil niet altijd slagen:
Cleopatra en de adder waren beiden sterk;
het gif van Mithradates deed hem angstig braken,
een slaaf, met beevrig zwaard, volbracht het werk.
Een zelfmoord is verzekerd tot de keus van 't wapen.
De Dood is vriendliker, wellicht, in de ongelukken
die dageliks de brave burger grieven:
de motorrijder die zich reed in stukken,
de machinist door twee lokomotieven
vermorzeld wijl hij even stond te dutten.
De metselaar die van de ladder stortte.
wiens hoofd werd op de keien tot een omelet,
en de arbeider in een machien getrokken
die, voordat men één wiel had stop gezet,
als nameloos gehakt alweer was uitgeworpen.
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De kleine meisjes die door de ijslaag schoten,
wier doodskreet tot een sliertje stoom bevroos,
en naar wier lijkjes niemand heeft gedoken,
het kind uit de achterbuurt dat achteloos
met kokend water, telkens weer, wordt overgoten.

Bepaald, de Dood is vriendliker voor de arme mensen,
zij sterven makkliker, zijn meer met hem vertrouwd.
Hij geeft ze lachjes, knipoogjes en wenken;
de vrees voor wat men dikwels ziet verflauwt.
De Dood lijkt haast een doel voor hen die dood zich werken.

De Dood is de gezel der lange wintermaanden,
plichtmatig, zoals zij, voor de armen op het land.
Zij zwoegen rustig voort, zij strooien nieuwe zaden,
en rustig, als een veldbloem door een kinderhand,
plukt hij een zwoeger weg van de omgeploegde aarde.

De dronken vagebond die lacht onder het kwijlen
en kwijlend lachend loopt onder een volle trein,
de blinde bedelaar, te oud om te overlijden,
die op een heldre nacht zijn nek breekt zonder pijn,
het is de moeite niet naar zo'n dood om te kijken.

De werklik harde dood daalt neer in verebedden,
en vlijt zich lang en zwaar tegen een zachte borst,
en kust een zachte mond om 't aadmen te beletten,
en knijpt een zachte keel die nauw en gloeiend wordt,
en luistert naar het hart dat zich nog blijft verzetten.

Een dood die tellen mag is wulps als een hetare,
doch traag en zeer ervaren als een succubus.
Hij snuift de droppen zweet in die op 't voorhoofd paarlen
en drinkt de laatste adem met een diepe kus.
Hij schat de patiënt altijd op juiste waarde.
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Hij is volmaakt beleefd en kondigt zijn bezoeken
soms weken lang vooruit zijn uitverkoornen aan,
die hem verkiezen, iedre fase liever proeven,
dan rap en onverhoeds het leven uit te gaan.
Hij geeft hun tijd, o Heer, U vlijtig aan te roepen.

Want, Heer, zij duchten U veel meer soms dan het sterven;
zij zeggen: „'t Sterve' is kort maar God is eindeloos!
Zij menen dat Gij veel, veel meer van hen zult vergen
dan zo een triest sinjeur als zo een trage dood.
Gij, Heer, Gij zijt in staat hen eeuwig te verderven!

Het is geen klein verschil. Een ziel van stoom kastijden
wanneer het lijf van vlees sinds eeuwen is verrot,
het is wat anders nog dan 't schenden van wat lijken,
het is het waarborgsmerk van een héél ware God.
Een werk zo groots, o Heer! geen Epos kan 't beschrijven.

Zij hebbe' elkaar vermoord om U, Heer, te verdienen,
het zondig vlees gekerfd, geradbraakt en verkoold.
Groot is, Goddank! de schaar der liefdevolle lieden
die zacht de poten breken van het schaap verdoold,
en lang voor 't stervensuur Uw paradijs verwierven.

Verwonder U dus niet wanneer zij daagliks janken:
zij die U vrezen 't zeerst, zijn ook Uw ware trouwen.
Tussen de man die meent alleen te mogen danken
en hij die U slechts roept in 't klamme doodsbenauwen,
tussen die schobbers, Heer, zijn duizend overgangen.

En als ik minder bid dan de echte katolieken
of de echte protestanten, die 't niet minder doen,
het is om van een schaars gebed tienvoudig te genieten
en uit bescheidenheid. Het afgeblaat sermoen,
ik ben er zeker van, is niet naar Uw believen.
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Ik heb U, Heer, naar 'k hoop, ditmaal met recht gebeden,
ik ben geen twijflaar, Heer, voorwaar geen twijfelaar!
De twijfel is te slim en hindert mijn geweten,
ik heb niets uit te staan met deze handelswaar,
als zij die koster zijn en die Urbanus heten.
Heb ik gezondigd tegen 't twede der geboden?
Ik riep U met in mij het schroeiendste venijn
dat ooit uit mensehart vervloeide in mensewoorden,
de vrees, de gróte vrees in 't afgeschuurd refrein:
De Dood, de Dood, de Dood, het dood-gaan, en de doden.
De Dood is altijd kort, duurt hoogstens één sekonde;
men is dood of niet dood, zoals Stendhal ons leert.
De foltering vooraf is langer aan de orde,
en iemand die, als Job, ontzaglik blasfemeert
kan zeggen: „God mijn Heer, dit is Uw grootste zonde!"
Maar als ik mij verstout U op de Dood te wijzen,
dan is het wijl ik denk dat Gij hem soms vergeet.
Zend mij een leugen, Heer, als ik met hem zal strijden,
een leugen, groot als de ernst die 'k in deez verzen deed..
Want de ironie, zegt men, schaadt aan de Poëzije.
*
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JO DE WIT: UIT „EEN KORT LEVEN"
AAR de glorie dier sportieve zomerdagen verhinderde niet, dat
IViM ar j anne aan slapeloosheid begon te lijden. Zij sliep snel in, vermoeid door veel lichaamsbeweging maar plots werd zij uit cie diepte
opgestooten, alsof een helle bel gerinkeld had bij haar oor; zij was overmatig
helder en zij voelde zich bijna hulpeloos. Er was een vreemde leegte om
haar, het was of alles wat aan den dag zekerheid verleende, verloren was
geraakt in die diepe grot van den slaap of zij naakt oprees, koud, moe,
en met een bitteren smaak op de lippen. Zij prevelde: , Wat is er toch?"
Haar verstand vond de dagzekerheden terug, maar haar gevoel vermocht
er zich niet aan te warmen. Zij lag neer, zij zag het gelaat van haar kleine
jongen oprijzen één oogenblik helder verlicht een stil en reeds gesloten
knapengezicht .... „Kan ik dit helpen?" prevelde zij ...
Zij sprak weer in den dagelijkschen trant: „Hij zal zijn weg wel maken, ik
ben niet bang hij is flink". Zij draaide zich om. „Mijn kennissen zijn
vervelend, zij zijn allemaal ver-velend". Zij schrok, want zij hoorde haar
eigen woorden. Mijn God, waar kwam dit vandaan?
Zij keek de leegte aan, de leegte dreigde. Maar zij wou de roepstem uit de
woestijn niet hooren. In het dagelijksche is men veiliger ...
In het daarop volgende najaar ging Berto naar school. Hij deed het plichtsgetrouw en ernstig. Aanvankelijk overweldigde hem het geroes en de veelvuldigheid die zulk een kleine gemeenschap kenmerkt.
Hij had de grootste moeite de gewone omgangstaal der kinderen te leeren,
Hun vlotte, losse gezegdetjes, het vuurwerk van hun kleine woordjes, de
levensreeheid die uit hun zinnen sprak, hun kennis der concrete feiten
verbijsterden hem in den beginne. Maar langzamerhand begon hij zich te
amuseeren. Het leeren kostte hem geen moeite hij kon wel luisteren en
tegelijk over veel dingen peinzen. Het leeren lezen schonk hem groot genot.
Het verloste hem uit zijn eenzaamheid. Nu gaven de boeken antwoord op
de vragen die op zijn lippen honderd maal gestorven waren, en hij verbaasde zijn ouders met het vuur waarmee hij las, beginnend met het allereenvoudigste, de woorden proevend, de zinsbouw navoelend, de beteekenis
der dingen keurend. Zij beseften niet, dat zijn eenzaamheid hem had doen
hongeren en dat er in zijn jonge hersenen gapende leegten waren, die hij
instinctief kende. Verwondering maakte zijn oogen groot, hij kon met zijn
jong verstand nog geen verband leggen en hij had van klein kind af verleerd vragen te formuleeren. In den omheinden tuin van zijn binnenste
werden nu de levensverschijnselen tot beelden die plechtig omhoog stonden.
Op zekeren dag ontdekte Marianne dat zij het uiterlijk van haar zoon nog
altijd geïdealiseerd had. Iets van het mooie babytje was zij in hem blijven
zien. Maar haar oogen gingen open. Hij was nu tien jaar zij zag dat hij
eer leelijk was. Maar zij zag niet wat anderen zien konden, dat hij een warme
kracht in zich had, een verborgen persoonlijkheid, een geheime vitaliteit
die zijn handen eerbiedig en doelbewust maakten. Hij verzorgde zijn
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planten. Hij had een herbarium, hij zaaide, hij plantte, hij stekte, bond en
rangschikte. Zij had kunnen houden van de zorg zijner oogen over de
vlinderlichte lathyrus, de donkere violen, de onstuimige Oost-Indische kers.
Maar zij keek naar de lijnen van zijn hoofd, de houding van zijn lichaam
en wendde toen haar oogen af. „Hij wordt nog eens een geleerde", dacht zij.
„Berto ?"
„Ja, moeder?"
„Je staat nog altijd een beetje scheef met je eene been, je rechterenkel wijkt
naar buiten ik zou toch graag nog eens een orthopaedist raadplegen".
„W àt voor een vent?"
„Maar Berto!"
je wordt er misselijk
,,Ach, U altijd: goed zitten, zoo loopen, zoo staan
van wat kan me m'n been schelen als ik met mijn bloemen bezig ben?"
Marianne zuchtte. „Het is mijn aesthetische zin", zei zij.
„Kijk dan ook eens naar de bloemen", zei hij, „daaraan hoef je je niet te
ergeren".
Zij huiverde om zijn mannelijke woorden en glimlachte. Zij bleef bij hem
zitten en sprak over den orthopaedist niet meer. Toch zei ze nog: „Denk
aan je piano Bert, je hebt nog niet gestudeerd".
„Ik heb het vanmorgen vroeg gedaan; je sliep nog moeder" .... .
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A. M. HAMMACHER: OUDE EN NIEUWE EENHEID
E tijdelijke eenheid van beeldhouwkunst, (glas-)schilderkunst en bouwkunst heeft in Europa slechts kortstondig geleefd, maar wat in die
tijdsdeelen werd geschapen, heeft gereikt tot in dezen tijd, over de zeer
langzame ontbinding der eenheidskrachten, over den rijken bloei der renaissancekunst heen. Ze heeft de harten geraakt van de romantici in het begin
der vorige eeuw, ze heeft de archeologen gedreven, op hunne wijze, tot
verzamelarbeid, ze heeft eindelijk, in het laatste kwart der I9de eeuw, na
het hoogtepunt van het impressionisme, bezielenden steun gegeven aan de
dorstigen naar eenheid. Zoo diep is zij onder de tijdsomstandigheden van
de jaren en de eeuwen gelegen, dat haar worsteling naar vorm-wording
eeuwen verborgen kan blijven in de kernen van menschelijke geesten, als
vuur in de aarde. Zoo langzaam is haar groei, dat haar geschiedenis met
andere maat gemeten moet worden, dan de gebruikelijke historische verdeeling der eeuwen in perioden van opgang, bloei en verval. Het einde van
wat men gemakshalve doch ten onrechte als het afgesloten geheel der
Middeleeuwen heeft genoemd, was geen wezenlijk einde, al was de vormwording, de manifestatie op die bijzondere, toen mogelijke wijze ten
einde. Zoomin was de korte en zwakke eenheidsschemering in het begin
der vorige eeuw alleen maar een kleine echo van een groot verleden, zwak
van vormende vermogens, vaag en zwevend van verlangen en droomen.
Die schemering was het aangloeien van het nooit gedoofde, maar diepe
kernvuur van den geest. Wat in de tegenwoordige jaren weer is aangevangen, is evenmin een korte mode; maar omdat de golf beweging zooveel
grooter is, de stroom dieper gaat, is de vordering schijnbaar gering, het
pogen schijnbaar zonder onstuimigheid. De kunst, die deel heeft aan het
kernvuur van den eenheidsdrang, heeft deze langzaamheid der diepe
strooming, deze ver-affe vurigheid der verborgenheid, die van den afstand
der dagelijksche activiteit gezien koel en schier zonder beweging lijkt,
met het langzaam vorderen van het denken gemeen. Weinig is daar tegenover eclatanter, verrassender en opwindender, dan de snelle coloristischtechnische vorderingen en veranderingen der schilderkunst van bijkans de
geheele vorige eeuw. Zij wisselt snel en ademloos van aspect, zij lijkt in het
visueele plan de ontzaglijke technische ontwikkeling van het leven in tempo
te evenaren. De niet gedoofde eenheidsdrang, met de spaarzaamheid, de
soberheid en de kleine voortgangen der vormen, naar aard en wezen
tegenover deze in andere ruimte- en tijdsmaten levende krachten te onderkennen, is de hooge plicht der tot onderscheiden geroepen critiek, zoo in
haar tijdelijke als in de meer duurzame vormen.
De oude eenheid speelt daarbij echter velen parten. Zij is als een compleet
afgesloten geheel beschouwd, dat wel niet kon worden nagebootst, maar
toch naar samenstel van krachten werd terug gevraagd. De bouwkunst.
dier oude eenheid leefde, innerlijk en uiterlijk, van een hiërarchische orde
eensdeels de kerkelijke voorschriften, anderdeels de wettelijke, strenge
ambachtelijke voorschriften, wat het maatschappelijk leven betrof. In die
bindende voorschriften was de beveiliging der bouwkunst en de andere
kunsten gelegen. Op deze kerkelijke en maatschappelijke organische grondslagen bloeide de vormende eenheidsdrift.
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Ordenen en vormen zijn twee. Vormen geschiedt op een grondslag van
voorhanden orde. Vormen is voortbrengen, van natuur veranderen, vervoeren naar ander plan, van voorhanden waarden. Zonder die eerste r
natuurlijke orde is de tweede orde van het hoogere vormen ondenkbaar..
Zonder organische grondslagen van ambachtelijke orde was het vormend
bouwen van kathedralen een onmogelijkheid geweest.
De zware moeiten der kunstenaars van deze en de vorige eeuw, die zich
offerden aan de drift der eenheid, vinden in het ontbreken dier innerlijke en
uiterlijke organische orde hun tragische verklaring. De Gothische herleving na het midden der vorige eeuw heeft waarlijk niet gefaald uit gebrek
aan mannen met toereikende begaafdheid, uit gemis aan overtuigingskracht en diepe geestdrift van hare aanvoerders. Zij beschikte echter niet
over geregelde en geoefende troepen.
Hoe kon en kan, bij het volkomen ontbreken van de beveiligende organische
grondslagen, bij het volledig verval der oude innerlijke en uiterlijke gebondenheid, bij het door industrie en machine aan inhoud berooide ambacht, ooit de vormende eenheidsdrift van enkelen tot een centrale ordening
der kunsten komen? Hoe kan, waar wij geestelijk leven in een lokaal, waar
de zaken van alle geliquideerde geestelijke nalatenschappen worden verdeeld en geveild, aan een kathedralenbouw worden gedacht, die van een
oude eenheid leefde, thans verdeeld en verkocht aan lieden, die nooit
leerden hoe alle verleden eens toekomstig leven was?
Zoomin als het individu zijn verleden leven opnieuw kan leven, anders
dan in droom en herinnering, zoomin kan een menschengemeenschap naar
orde noch vorm tot een verleden eenheid terugkeeren, die voor haar
bloei nu alle organische steun, alle beveiligende levensomstandigheden
zou moeten derven.
Langzaam aan verstelligen zich de inzichten omtrent mogelijke nieuwe
vormende eenheidsdrift. De vervoering en gloed van droom en herinnering,
verwekt door de Romaansche, Gothische, Egyptische en Byzantijnsche
ontdekkingen is stiller, bezonkener, verklaarder geworden. Een kunstenaar als
Derkinderen was reeds uit de diepten der herinnering verder ziende dan
de aanhangers der Gothische herleving als Alberdinck Thijm, De Stuers
en Cuypers, toen hij zich het beeld der oude eenheid niet meer als laatste
ideale vorm doch als manifestatie van beginselen, als openbaring van algemeene richtlijnen voor den geest bewust werd. Nog kon hij het oude maatschappelijk en kerkelijk samenstel bij gebrek aan een nieuw reguleerend
organisme niet geheel prijsgeven, maar zijn werk en zijn geest, zoo deze
niet ontvolkt waren van historische beelden, waren toch los van de idolen
kracht van het verleden. Dit was de levende winst, het begin van de nieuwe
monumentale Daad.
Droomende en denkende over nieuwe eenheid is de Europeesche vorm der
oude eenheid niet alleen in haar bloei, doch niet minder en als zoodanig
te weinig overwogen, ook in haar verval een voorbeeld.
Men heeft het verval der ambachten, het isoleeren der kunsten in hare
verhoudingen tot de bouwkunst, het geleidelijk groeien der technische
werkzaamheid (industrie, machine), in het algemeen aangegeven in het
conflict van de oude collectieve gebondenheid met de nieuwe individueele
vrijheid, waarmee dan nog in geen opzicht eenigszins is verklaard, waarom
,
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een machtige en zeldzaam grootsche opstuwing van monumentale krachten
in de 12de en 13 de eeuw reeds zoo spoedig haar greep op de menschen
moest verliezen, tot aan eene vervreemding
toe.
g Want is het
niet' een vraag
voor ons allen, te klemmender hoe indringender onze bewondering is,
welke vermogens die oude eenheidsvormen ontbeerden om zoo spoedig
reeds aan vasthoudende kracht te verliezen op de menschelijke geesten.
In vele bouwmeesters der uiterst linksche richtingen leeft thans de overtuiging sterk, dat niet meer gerekend kan worden op een mogelijk innerlijk
en maatschappelijk herstel van de oude ambachten. Het tractaat der
architecten van een congres in Zwitserland in den zomer van 1928 (o.a.
geteekend door Berlage, le Corbusier, Rietveld, enz.) is op dat punt zeer
belangrijk. Zij verliezen zich niet in vage bespiegeling, doch zien- hun
technische vraagstukken goed onder de oogen. De industrieele productie,
met hare technische vorderingen (waaraan echter grenzen zijn), is in de
levensorganisatie een feit, dat voor de bouwkunst van dwingende kracht is
geworden; zoo ook de veranderende inzichten ten opzichte van hygiëne,
verkeer, stedebouw enz.
De oude voorwaarden voor kathedralenbouw raken, uit dit gezichtspunt
beschouwd, hoe langer hoe sterker op den achtergrond. Toch blijven de
kunsten zoeken naar een regeling der verhoudingen, naar een inzicht in
hunne betrekkingen; toch wordt de individualiteit hoe langer zoo sterker
begrepen als een instrument der algemeenheid, als gericht door een Ideedrang zonder ophouden. Het is in de geesten, in de betrekkingen van onze
bewustheid en onbewustheid, dat dit proces zich afspeelt. Het bewustzijn
der individualiteit is niet meer te verdringen, hoogstens onder tijdelijke
suggestie van sectarische geloofsbewegingen te verdooven. De drift naar
nieuwe eenheid neemt dit individueel bewustzijn in zich op maar ontkent
het niet. Doordat het in algemeene plaats- en verbandbepalingen ruimer,
breeder en organischer zich in het levensgeheel voelt gedragen en verbonden, heeft het mogelijkheden van verdieping, die te voren niet bestonden.
De nieuwe drift naar eenheid in de geesten kan alleen daarom reeds
nimmer op de oude grondslagen vormend zich oprichten, omdat ze niet
alleen andere maatschappelijke verhoudingen, maar ook geestelijk ontwikkelder bewustzijnen in zich opgenomen zal hebben.
Het is daarbij de vraag of de oude drang naar zichtbaarheid (als weleer in
de kathedralen) van die niet uiterlijk bestaande maar innerlijk als algemeene kerndrift begrepen eenheid zich ook niet verdiepen zal tot een zooveel mogelijk van het zichtbare terughouden van die openbaringen, welke
onzichtbaar, in geestelijke spanning, verkregen, zooveel zuiverder manifestatie kunnen zijn van den innerlijken aanleg des levens. Zou dit zoo zijn,
dan is de gedachte niet onmogelijk aan een onderling verband, eene verhouding der kunsten tegenover elkander, gedragen door dezelfde innerlijke
richtlijnen en driften der ideeën naar eenheid, zonder nochtans dien eenheidsdrang onmiddellijk te verzichtbaren in eene wettelijk geregelde en
gezien het oude voorbeeld snel onbevredigende bouwende samenwerking.
In afzonderlijke maar naar den geest niet geïsoleerde manifestaties is
zulk een geheel denkbaar; de bouwende samenwerking is dan in wezen
niet minder aanwezig, als de gelocaliseerde krachten, ieder naar zijn aard,
ieder naar zijn vorm, getuigenis zijn van den drang naar eenheid. En zoo
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gezien kan ook de vraag naar het snel in aantrekkingskracht verliezen
der oude, t- vlug tot een dogma verworden eenheid, kort na haar hoogste vormende openbaringen, eene gedeeltelijke verheldering vinden.
Na deze opperste monumentale stuwing was ook een terugkeer, een tijdelijk verzinken van de eenheidsdriften naar de natuurlijke onbewustheid
onvermijdelijk, wijl alle vormen een scheppend uitleven beteekent van
toch nooit geheel verklaarde en slechts in aanleg aanwezige beginselen.
Maar alle verzinken, gelijk droom en herinnering bewijzen, is betrekkelijk
en tijdelijk. Slaap is geen dood en met nieuwe potentie voorzien komt de
weerkeer.
Het voortbrengend uitleven der reeds in de i ede en 13de eeuwsche kunst
in kiem aanwezige individualiteit, na de monumentale stuwing, heeft voor
eene monumentale herleving niet uitsluitend moeiten doch zeker ook
winsten gebracht van ongekende nieuwe mogelijkheden van vruchtbarende
eenheid. Op haar beurt treedt de individualiteit terug, in de wereld van
het betrekkelijke gehoorzamende aan den eeuwigen drang in de geesten
naar het absolute van eenheid en harmonie.

A. M. HAMMACHER, ` 1897. Bibliografie van werk en leven van Floris Verster (1928)
— Eenige Treden. van Portretkunst, (1928). Bijdragen in de Nieuwe Rotterd. Courant,
De Gids en Elsevier's.
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Zelfportret

GASTON BURSSENS, * 1896. Bundels: Verzen (1918). — De Yadef luit
(bewerkingen van Chinese Lyriek i9i9). — Liederen uit de Stad en uit de
Cel (1920). — Piano (1925). — Enzovoort, 1927. Bijdragen in Ruimte,
Vlaamsche Arbeid, Avontuur.

GASTON BURSSENS: KORTE ZWERFTOCHT
N dezen zomeravond valt de regen koud
in dezen zomeravond
staat het ruiterstandbeeld in den regen koud
één glimmende schim van schimmel en van ruiter
van ruiter en van ros fosforescent van groene schimmel
op grond van donkere boomen aan den zoom van 't bosch
In dezen zomeravond valt de regen koud
en waar gij ook uw stappen zet
al op de stoepen van een duister huis
daarin wellicht geen wezen woont
schuift van uw lijf uw schaduw weg in 't schuwe licht.
Keert gij nu huiswaarts
gij zet uw tred in 't zog van 't schip
de schim van 't schip dat om uw schaduw zeilt
thans zeilt de tram het ruiterstandbeeld om
en waar zoo juist het ruiterstandbeeld glom
glijdt een oneindigheid aan 't einde van uw zwerven
in 't zwaluwzwenken om de koele kom.
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GASTON BURSSENS: AMAZONE
de zomerweide drijft geur van drogend hooi
OVER
ons trouwe schouwers eenzaam toewaarts
langs den weg staan blakende papavers passieloos
en bloeien anemonen hun laatsten stond
van eenzaamheid.
Zag ik hun laatsten stond?
den laatsten stond van laaiende papavers
in 't aanschijn van het drogend hooi
alover de zomerweide waart ook de geur van 't hooi
den weg langs waar een amazone rijdt
ons trouwe schouwers toewaarts
een rit van. eenzaamheid.
Als onder paardenhoeven thans lillende papavers
hun stengels niet bestendig weten
bloeien hun laatsten stond de anemonen
en glijdt de anemonenblik der amazone
het oogenblik der eenzaamheid van beiden voorbij.

<<lll^
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GASTON BURSSENS: JODELENDE TYROLERS
VOOR Dr. A. CLAUS

LS de Tyrolers jodelen
Ahet
halali het halalo
niet als de foxtrot Alleluia
maar als het halali
maar als het halalo
maar als het halali op den bergtop
maar als het halalo in het dal
jodelende echo van alp tot alp
niet als de foxtrot Alleluia
op den bergtop
in het dal
overal in het dal
waar meiden zijn
overal waar tyroolsche meiden zijn
daalt geen avondrust
daalt in het dal geen avondrust
Jodelende echo van alp tot alp
avond van jodelende alpen
daalt in het dal geen avondrust
al klept het Angelus
een klokje 't Angelus
klepelklaar het Angelus
in het dal
overal
waar tyroolsche meiden zijn
meiden zijn
en jodelende Tyrolers.
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VICTOR E. VAN VRIESLAND: HET WOORD IN DE
POËZIE VAN PAUL VALERY
R zit iets ontoereikends in, woorden te spreken over het woord van
E
een Dichter. Want dit dichterwoord alleen is in staat, zichzelf uit te
drukken. Naakt en vlekkeloos en onmetelijk eenzaam wordt het geboren,
en alle spreken erover is maar een vaag en hachelijk overleg. Het is een
wonder, en de voorbereiding op dit wonder moet sprakeloos zijn: een zwijgend tegemoetgaan en een samentreffen.
Maar het zou een slecht wonder zijn, dat ons zoo weinig vervult, dat het
ons niet dwingt tot belijden en tot het afleggen van rekenschap; een slecht
wonder ook, dat hier niet tegen bestand zou zijn. De poëzie van Valéry
dwingt ons tot getuigenis en rekenschap, hoe ontoereikend deze ook zijn
mogen. Doordat zij de persoonlijke aangelegenheden van het gemoed te
buiten gaat ter wille van een algemeener gebied, is het mogelijk dat in de
verscheidenheid der hier bijeengebrachte belijdenissen, zoo al niet zij zelve,
toch hare werking voelbaar wordt.
Ik heb mij wel eens afgevraagd, welk verband er zou kunnen bestaan tusschen de woorden, zooals ze, onwillekeurig vaak, in het dagelijksche leven
gezegd worden, en het willekeurig tot wonder geworden en wonderdoend
woord uit de poëzie van Valéry. Ik ben geneigd te gelooven, dat het een
soort van verband is, als wel bij den mensch moet bestaan tusschen enkele
vertrouwelijke inwendige lichaamsverrichtingen gelijk hartslag en ademhaling, en het karakter. Ook daar blijft de aard dezer betrekking ons verborgen.
Het woord verkrijgt bij Valéry een geheimzinnig eigen leven, een dwingend,
onafhankelijk en onaantastbaar bestaan. Schijnbaar vrij, is het in het
verborgen aan ongekende wetten gebonden, maar die het zich zelf schept.
Het lijkt ons zoo eigen en ingeschapen als ons bloed, en is nochtans een
bron van voortdurende verwondering. Het is onmiddellijk en toch bezonnen.
De rede leeft in en door het woord en komt in het woord tot bewustzijn
van zich. Maar bij Valéry ontworstelt het woord zich aan die functioneele
symboliek en wordt magisch sacramentaal. Zeker, ook in deze poëzie vervult het woord nog een taak als uitdrukking en vorm van de idee, als vertolker van voorstelbaarheden. Maar daarenboven heeft het de kracht van
eene bezwering, zonder langer zinnebeeld te zijn van hetgeen, dat het
benoemt. Het zelfstandig bestaande ding, hetzij voorstelling of begrip,
eenmaal binnen deze verzen gebannen, verliest zijne autonomie en krijgt,
met wijziging van zijne toevallige afzonderlijkheid, en dwars daar doorheen,
de kracht van een oorspronkelijken voorvorm der verbeelding.
Geschieven voor den bundel „Hommage des Ecrivains étrangers à Paul Valéry".
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De koppeling der woorden naast elkaar lijkt bij Valéry, opperv]akkig gezien, geheel voorbewust en werktuigelijk tot stand gekomen, maar dit is
slechts schijn. De groepeering van woorden tot eene levende, wisselende
eenheid, ontstaat bij hem klaarblijkelijk vanuit een onderlingen geestelijken
samenhang van bepaalde reeksen gedachten en gevoelens, die zich aan
overeenkomstige zintuigelijke gewaarwordingen hechten, welken samenhang de lezer als zoo logisch en noodzakelijk ondergaat, dat het hem moeite
kost, te beseffen dat een Dichter moest ingrijpen om hem innerlijk verstaanbaar te maken. En zoodoende uit en ondanks natuur kunst schiep.
Het spreekt vanzelf, dat de absolute poëzie, in welker richting Valéry zich
beweegt, zich van de overdrachtelijke onderscheidt doordien men, wat
elders in de eerste plaats als uitdrukkingsmiddel van iets anders zou ervaren worden, bij haar om zichzelfswil aantreft. Dit bepaalt den vorm
zijner verzen.
Hiermede is tevens de noodzakelijkheid aangegeven, om den vorm bij
Valéry als beeld te leeren beschouwen, en daarbij te bedenken, dat wie den
zin van dit beeld in gedachten-inhouden of gevoelsbewegingen tracht te
zoeken, meer dan in de verbeelding zelf, eene dwaling begaat.
Verdeeling; maat, tegenmaat, evenmaat; herhaling, en tijdsduur; de tellen
stilte die een vers somwijlen voorafgaan of volgen en die dan de rust beduiden binnen de kringwijdte zijner werking al deze dingen die we altijd
als de beweging van het gedicht hebben gevoeld, hebben we hier als een
veel wezenlijker iets, en gedeeltelijk als het gedicht zelf te beschouwen.
We hebben voorts te trachten, daarbij onze gewoonte te herzien, den inhoud van de woordenreeksen, bij het lezen van verzen, in de eerste plaats
te waardeeren, of hun welluidendheid, of de kracht waarmede ze gezichtsbeelden oproepen, of hun welsprekende overtuigingskracht als voertuig
van aandoeningen.
Tegenóver deze negatieve aanwijzing is het echter niet mogelijk te zeggen,
hoe men de gedichten van Valéry dan wèl kan benaderen. Want dit zal
slechts geschieden kunnen door hen, die eene zelfde ontvankelijkheid als
hij hebben voor zekere geheime woord-samenhangen, die we overigens niet
klaar kunnen aanwijzen noch omschrijven.
Ik schreef hierboven, dat wat men als de beweging van een gedicht pleegt
te beschouwen, bij Valéry veeleer als een deel van het gedicht zelf behoort
te worden opgevat. Ik wil nog even hierop terugkomen en trachten dit nader
te verklaren. Want het is mij niet mogelijk, een onderwerp als dit anders
dan tastend en zoekend te behandelen, met de voortdurende kans op misverstand en onduidelijkheid, zoowel voor mijzelf als voor den lezer.
Zich onttrekkend aan de dienstbaarheid der uitbeelding en daarmede aan
de plicht tot overwegende werking van klank en toonhoogte, vindt het
aldus vrijer en eigenrechtiger geworden woord, in de poëzie van Valéry,
zijne levenskracht op een plan, waar zijne beteekenis als uitdrukkingsmiddel verbleekt tegenover zijne waarde als formule, plechtige of feestelijke handeling, oefening, roep, dans, figuur.
Dat plan is het plan van de stilte; van de tusschentijden die de woorden
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scheiden en tevens verbinden. Hier valt de nadruk op eene rust achter en_
om het woord, hier is het woord een geluid uit stilte naar stilte, de w etmatige vernieler van het tijdsbesef, den duur uiteenbrekend tot eene vergankelijke veelvuldigheid die ten doel heeft haar natuurlijke begren zing
weder op te heffen in de eenheid waaruit zij voortkwam.
Wat we gewoon zijn, rhythme te noemen, is dan ook bij Valéry, niet ten
volle, en ook niet steeds, maar toch in aanleg en mogelijkheid minder
eene hoedanigheid dan wel een bestanddeel zijner gedichten.
Geen gedachtengang, maar veeleer gedachtenverbindingen. Geen voorstellingen, maar veeleer verhouding en voeging van voorstellingen,
droomende aaneenschakeling van evenredigheden. Geen uitdrukking maar
veeleer oproeping van emotie.
Hier is het woord niet expressie van leven, het is ontdekker van leven
Sleutel tot gemeenschap met een zijn, van welks bestaan we ons eerst
bewust worden door de gelijkheid van het ik en het niet-ik.
Deze vers-woorden zijn met eene kracht geladen, die de dingen buiten
ons niet meer roept maar oproept, schept, en die tevens beantwoordt aan
een met die dingen overeenkomstig beginsel in ons. Ze vormen eene brug
van de ziel naar de wereld. Ze zijn op het midden van die brug, een overgang verbeeldend, en wij, aan welken oever staan we?
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VICTOR E. VAN VRIESLAND: DRIE KWATRIJNEN

m

RETROSPECTIEF

EEN niet dat gij omtrent mijn lotsbestel
aen doorslag hebt gegeven: gij hield wel

elk van mijn uren in uw smalle handen,
maar in mijn eigen bloed droeg ik mijn hel.
PATHEI MATHOS

Ons ongeluk was mij een tastbaar teeken:
gij waart door God gezonden, mij te breken.
Nu boet ik dat ik u niet heb herkend
-en stervend nog zal ;.k u heiligspreken.
UITEINDELIJK

Nu zijt ge ver: ik zal u niet meer zien
,dan in mijn barre stervensuur misschien.
Staat gij dan eens nog over mij gebogen,
dan is weer alles goed gelijk voordien.

VICTOR E. VAN VRIESLAND,* 1892. Roman: Het Afscheid van de Wereld in drie dagen
(I926) -- Tooneel: Der Verlorene Sohn (1925) — Essay's: De Cultureele Noodtoestand van
het Joodsche Volk (i9 i 5) — Herman Hana geschetst in zijn beteekenis als schakel naar een
nieuwen tijd (1920) — In voorbereiding: Voorwaardelijk Uitzicht (verzen) — Bijdragen in
De Gids, De Nieuwe Gids, Groot Nederland en De Vrije Bladen.
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(Vlaamsch Volkstooneel)

DE DRIE CHEMISTEN UIT „TIJL" (REGIE JOH. DE MEESTER Jr.)

JOH. DE MEESTER Jr. * 1897. Leider Vlaamsch Volkstooneel te Brussel.
Bijdragen in verschillende Vlaamsche en Noord-Nederlandsche periodieken.

JOH. DE MEESTER Jr.: OVER VOLKSTOONEEI
E kracht van het nieuwe tooneel, dat zich in Vlaanderen bezig is te ontwikkelen, ligt
D voornamelijk
in de maatschappelijke rol die het te vervullen heeft, in zijn partijdige
subjectiviteit, in zijn populair karakter en zijn afkeer van individualisme, intellectualisme en artisticiteit, en in zijn practische organisatie, die het in bijzonder contact brengt
met publiek, met die wondere gemeenschap: het Vlaamsche volk.
Ik geloof niet in toekomst-tooneel.
Vanaf het oogenblik, dat een schrijver of regisseur de hedendaagsche realiteit loslaat en gaat
werken voor een gedroomde toekomst, wordt zijn kunst even waardeloos, als die van den
passeïst, die nog steeds in het verleden leeft. Tooneel moet actueel zijn: „the brief chronicles
of the time".
Hoe komt het, dat Schnitzler, Shaw en Pirandello ons niet meer boeien, zelfs niet daar,
waar zij boven hun individualisme zijn uitgegroeid tot: ,,chronicles of the time?" Omdat een
oude courant slechts mettertijd weer belangwekkend kan worden; het ochtendblad van
eergisteren interesseert niemand.
Waarom is het werk van puristen en neo-plasticisten on-tooneelmatig? Omdat zij reeds een
harmonie (meenen te) hebben gevonden, op een oogenblik dat de wereld in volle disharmonie verkeert. De beeldende kunstenaar kan in zichzelf het universum vinden en in de harmonische rust van zijn atelier zoeken naar een bovenmenschelijke schoonheid. De tooneelkunstenaar, die nooit individueel maar steeds collectief werkt, weet dat het aardsch paradijs
verder af is dan ooit en dat kunst ontstaat uit het dualisme van God en duivel.
Wij vragen een tooneel-kunst, die voluit staat in het leven van vandaag. Het is mogelijk
dat we eens zullen komen tot een tooneel van alle tijden. Waarschijnlijk zal elke spontane,
zuivere kunst zich op den duur verdiepen en eenige blijvende waarde krijgen. Maar 't is
nu nog niet het oogenblik, een klassiek theater te bouwen. Het tooneel is nog in een periode
van woningnood. Het gebouw dat wij vragen zij desnoods een voorloopige improvisatie,
als het ons voor vandaag maar dienstig kan zijn.
Een dergelijk gebouw kan nooit de verwezenlijking zijn der droomen van een enkelen, zelfs
niet van een universeel zienden kunstenaar. Het wordt gebouwd met het goedkoopste, het
dichtst bij de hand liggend materiaal, door ombouw van een markthal of cirkus. Het groeit
uit het bestaande en zijn vorm wordt grootendeels bepaald door de omstandigheden.
Ook in dit nieuwe theater zal de meest begaafde persoonlijkheid weer de leidende positie
innemen, maar slechts indien hij zijn vereenzaming wil opgeven, indien hij zich onderdeel
wil voelen, niet van een abstract universum, maar van een reëele maatschappij. Hamlet
blijft de meest actueele tooneel-figuur, maar wij zien in hem niet meer den eenzamen
geestes-aristocraat, maar den man, die onmiddellijk en intens reageert op het onzuivere in
zijn omgeving. Die de oude wereld veroordeelt, zelf nog te zwak is om als nieuwe leider op
te treden, maar den weg bereidt voor Fortinbras. Het nieuwe tooneel staat onder de vlag
van Fortinbras, de harmonische vereeniging van idealisme en werkelijkheidszin. Het is
onze werkelijkheidszin, die ons op dit oogenblik doet voelen, dat geen tooneelkunst waarde
kan hebben, die niet leeft, voor en door de groote massa. Hoe komen wij tot een universeel
volkstooneel?
Allereerst moeten wij trachten de juiste verhouding te bepalen tusschen tooneel en realiteit.
De kunst zal altijd blijven een hoogere vorm, een synthetische weergave van het leven. Maar
de onderlinge verhouding van kunst en leven wordt door onzen mechanischen tijd gedemocratiseerd; er is meer contact tusschen beiden en daardoor meer wisselwerking. De
werkelijkheid wordt, onbewust, kunstvoller; de kunst zoekt, bewust, nieuw leven te putten
uit de realiteit.
De constructeur wordt, door de wetten der mechanica en de eischen van zijn clientèle, gebracht tot steeds zuiverder, doelmatiger vormen, die soms al het rhythmische evenwicht
hebben van een kunstwerk. De architect bouwt, uit artistieke overweging, zuiver constructief en bant alle decoratieve fantazie.
De fotografen beginnen interessante resultaten te verkrijgen nu zij hun artisticiteit opgeven
en naar nieuwe technische mogelijkheden zoeken; jonge componisten schrijven voor Pleyola
(niet om pianistische moeilijkheden uit den weg te gaan, maar) hopende tot een absolute,
sentiment-boze muziek te komen, onafhankelijk van persoonlijke interpretatie.
En welke andere gevolgtrekking kan men maken uit de schijnbaar nuchtere, maar in waarheid zwaar-levende, dynamische gedichten van Cendrars, dan dat ook voor hem de exacte
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namen van de dingen, constructief gerangschikt, meer suggestieve kracht hebben, d an hun
dichterlijke omschrijving?
En het Toon eel?
Wij hebben, eenige jaren geleden, te Amsterdam een interessante, retrospectieve tentoonstelling gehad, van het Europeesche en Amerikaansche Théátre d'Art, het stijltooneel uit
de welvarende jaren voor den oorlog, toen, uit esthetische overwegingen, het realisme verworpen was. Futurisme en expressionisme waren op deze tentoonstelling geweerd. En
terecht.
Want het zijn Marinetti en de Sturm-kunstenaars, die het eerst gebroken hebben met het
esthetisme van Gordon Craig en die, met hun onbeholpen experimenten, den weg geopend
hebben naar het nieuwe volkstooneel. In het wolken-theater van Marinetti, waarin jachtvliegtuigen, proefbalonnen en gekleurde gaswolken de acteurs zouden vervangen; in de
toen blijkbaar zoo bizarre Zondagochtendvertooningen van de Sturm-groep, die het psychologisch drama verwierp en experimenteerde met absolute klanken en kleuren, en, kort
daarna, in de politiek-revolutionaire opvoeringen van de Tribune, ligt reeds het realiteitsbesef, dat onze moderne wereld aanvaardt in zijn consequenties en voor deze geheel n'euwe
wereld een nieuwen kunstvorm zoekt. Naarmate het besef sterker wordt, naarmate de nieuwe
wereld zijn schijn van het technisch phenomeen verliest, gaat het tooneel zich steeds meer
afwenden van de kunst, om onder invloed van de realiteit te komen. Dadaïsme en surréalisme wijzen ons nieuwe mogelijkheden, maar blijven te cerebraal en te abstract.

Zoekende naar een tooneel dat direct op de zintuigen zou werken, zonder transmissie door
de hersenen, vinden wij het cirkus en de revue, twee vormen van tooneel, die vroeger in het
geheel niet als kunst werden beschouwd. Wij trachten gedialogeerde levensbeschouwing te
vervangen door gedramatiseerde levens-beleving en ontdekken den clown. Wij gaan inzien,
dat de groteske clown door contrastwerking, drager kan worden van een universeele gedachte; de clown heeft nog de vitaliteit, die de raisonneur lang verloren heeft.
Gelijktijdig met de comedie, ondergaat het drama een grondige wijziging. Het woord vermindert in waarde tegenover de geste, nu het onvruchtbare sentiment het aflegt tegenover
de positieve daad. Waar men vroeger ontroering of stemming trachtte te wekken, wordt nu
gestreefd naar spanning. Het zijn de acrobaten, de boksers en de neger-dansers die ons
leeren, dat een dergelijke hoog-spanning alleen te bereiken is door rhythmisch en acrobatisch geschoolde acteurs. Het rhythme gaat overheerschen, een nieuw rhythme, ontleend
aan het moderne leven en aan de machine. Het drama wordt een geheel van dynamische
actie, gestuwd door •rhythme. Het gestyleerde tooneel zoekt naar eenheid van stijl; wij
zoeken naar eenheid van rhythme.
De muziek gaat een grootere plaats innemen en ook een geheel andere. Zij staat niet meer
buiten het drama, maar wordt er een deel van; zij is niet meer illustratief, maar stuwend
deel van de actie. Het is de rhythmiek, die een nieuwe, zuiver lyrische en zeer tooneelmatige
oplossing geeft voor rei- en koor-zegging. De geheele dictie moet trouwens herzien worden;
de invloed van stylisten en declamatoren moet geannuleerd worden, de verzen-zegging
getoetst aan de lessen van Cendrars en Strawinsky.
Dan begint ons positivisme eischen te stellen. Het publiek, gewend aan dramatische realiteiten als auto-racen en vlieg-demonstraties, vraagt op het tooneel reëele dramatiek. En het
zoeken naar een absoluut tooneel, dat zijn eigen reëele leven heeft, begint. Het illuziewekkende voetlicht verdwijnt; het proscenium wordt grooter. Tenslotte beseffen wij, dat,
waar geen beeld gegeven wordt, ook geen lijst van noode is. Manteau d'harlequin en voorgordijn verdwijnen; het tooneel in de vrije ruimte ontstaat. De acteur hoeft niet meer
realistisch na te bootsen; zijn spel wordt zelf een realiteit, ontstaan uit het leven, maar volstrekt geen uiterlijke afbeelding ervan. De rol van het decor verandert volkomen. Plaatsaanduiding wordt overbodig, nu het gebeuren zich niet meer hier of ginder afspeelt, maar
daadwerkelijk op het tooneel zelf. De decoratieve taak van het decor vervalt eveneens, door
de heftige reactie tegen het Caligarisme. Het decor wordt, evenals de muziek, onderdeel
van de regie-constructie en heeft nog maar één taak: de speelmogelijkheden van den
acteur te vergrooten. Zoo wordt de acteur weer meester in zijn eigen huis.
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