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OK deze nieuwe jaargang van Erts wil nosh kan iets meer zijn
dan een verzameling werkstukken onzer levende litteratuur in een
toevallig verband. De redactie heeft slechts gemeend, dat een geforceerde zelfkeur niet in het belang was zoomin van schrijver als van lezer:
reden waarom zij dit jaar meer dan vroeger als „redactie" is opgetreden
en derhalve voor het hier volgende grootere verantwoordelijkheid draagt.
Mede daarom heeft zij gemeend, hare samenstelling dit jaar niet te
verzwijgen, terwijl zij de onderling verdeelde werkzaamheden bij de
samenstelling met een inleidend essay commentari&rde. Op het gevaar
af, schoolsche en juist voor den tegenwoordigen stand onzer letterkunde
innerlijk niet gewettigde scheidingen te waken, hoopt zij anderzijds, dat
het inlichtend karakter dezer inleidingen de bruikbaarheid van het
boek ten goede moge komen.
Van den eisch tot volledigheid binnen den kring der door haar aangezochten heeft zij dit jaar geheel afgezien. Men trekke derhalve uit het
niet compareeren van eenige figuren geen onjuiste conclusie. Waar meer
op het werk dan op den werker de aandacht is gevallen, acht zij het
verschijnen ook in dezen vorm ten voile verantwoord.
Erts is geen klapper op onze litteratuur. Het is slechts een greep. Een
te straffe en een te losse hand waren de moeilijkheden, waartusschen
de redactie getracht heeft, het midden te houden.
Tenslotte: dat wij den naam „almanak" lieten vervallen, is slechts een
halve schrede. Indien het modern lezend publiek van Nederland zulks
blijkt te vragen, zal het Jaarboek Erts in de toekomst een alzijdiger
spiegel van modern leven kunnen geven, waarin zelfs het woord „letterkundig" een storende beperking zou zijn.
In een algemeen jaarboek voor hedendaagsche kunst vindt de opzet van
clit boek zijn ideaal belichaamd.

DE REDACTIE

ALGEMEENE INLEIDING

LOU LICHTVELD: NAAR EEN NEDERLANDSCHEUROPEESCHE LITERATUUR
EN samenvattend beeld der hedendaagsche letteren in Nederland
is niet goed mogelijk voordat wij in staat zijn tot een eenigszins
nauwkeurige plaatsbepaling van de Noord-nederlandsche taalnationaliteit temidden van het steeds verschuivende vlakkenstelsel der groote
Europeesche literatuurgroepen, en temidden van de parabolische ontwikkelingsbanen welke men de moderne literatuurstroomingen noemt.
Sinds er een literatuur in de Nederlandsche taal bestaan heeft, was
daarmede nog geen Nederlandsche letterkunde. En hoe vanzelfsprekend
deze vooropstelling ook klinken moge, zij schijnt nog steeds geen aanleiding gegeven te hebben aan onze vele literatuur-historici, om te onderzoeken op welk moment onze literaire zelfstandigheid dan wel begonnen
is. Zoodat de sceptieus nog altijd, ongestoord door geschiedkundige
argumentaties, de meening toegedaan kan zijn, dat dit moment nog
niet is aangebroken.
Onze middeleeuwsche letterkunde, die de bloeitijd van de Nederlandsche
romantiek alleen maar oppervlakkig heeft beinvloed, en die ook thans
nog geen actieve waarde heeft gekregen — zelf s niet voor de jongere
Katholieke schrijvers, bij wie men dit het allereerste zou verwachten, —
deze compilatie-literatuur Wier selectieve schoonheid wij alleen passief
kunnen ondergaan, is slechts een toevallig in het Nederlandsch geschreven onderdeel van een algemeen West-europeesch literatuur-genre,
dat ontstaan is uit het contact van een godsdienstige latijnsche schrijfkunst (zie Naar auteurs van Lactantius tot aan Jacobus de Voragine)
en het Germaansch-frankische gemoedsleven. De latijnsche catholiciteit
werkte mannelijk-gestaltegevend; de ethnografisehe dispositie van Westeuropa werd de ontwikkelingskrachtige moederbodem.
En zoomin als de Nederlanden ethnologisch, of zelfs maar staatkundig
toen een eenheid vormden, zoomin kon zich in dit algemeen proces een
specifieke Nederlandsche fase afteekenen. Later, in de puberteitsjaren
van ons nationaal bewustzijn, bij de verbitterde strijd om de waardelooze caramel van indiVidualiteit en de tooverbal van godsdienstvrijheid,
had die nationale literatuur misschien eerst kunnen ontstaan. Maar zij
kwam niet, evenmin als ooit een Joodsche literatuur had kunnen groeien:
kleine volkeren met een groote expansie-drang, waarvan kolonisatietalent een der banaalste uitingen is, benarde volkeren, zonder ruimtebewustzijn, zooals Frobenius het teekenend zegt, vinden nooit tijd
tot stille zelfbespiegeling waaruit een literatuur geboren wordt, die
hetzij pottisch hetzij filosofisch georienteerd, een lange pauze maakt
bij de idealen, alvorens zich uitsluitend met de „feitelijkheden" te occu
peeren.
En wat zien wij toch, onmiddellijk bij de eerste decennien reeds van de
Republiek? Vondel n'en deplaise zijn vormenkracht, zijn meesterlijke
Pleiade-navolging, zijn opvoeren, zij aan zij met Hooft, van onze taal9

virtuositeit, toch enkel de verheerlijker van een daadwerkelijkheid, die
idealen politiek, en scheppingen symbool deed zijn. En toen reeds, voor
hem reeds, bij van der Noot, bij Coornhert en Visscher is het bedriegelijk
spel begonnen, dat ons tot op den dag van heden virtuositeit met uitingskracht doet verwarren, en woordkunst als een superieure vormgeving
der taal doet aanzien. Bij Spieghel, Hooft, de Rederijkerij, zoo goed als
bij Bilderdijk, de zwartetijdsche Beets, Potgieter en zooveel anderen,
en evengoed als op hun beurt bij van Deyssel, Ary Prins en weer vandaag
bij Marsman, als godbetert bij de inferioriteit van Charles van Iersel,
overal vindt ge het misverstand dat een jongleeren met de taal gelijkstaat
met het geven van een nieuwe vormkracht aan die taal, en dat het
zonderling gebruik van de syntaxis bijgeval het helpen scheppen van
een nationale Nederlandsche letterkunde zijn kan.
Inplaats van idealen actueele daden. Hangt hiermee ook niet sarnen
onze onmacht tot zuivere fictie, tot de in uiterste chaos teruggrijpende
scheppingsdaad? Wij hebben groote schilders, groote mannen in de
wetenschap gehad. Maar waar is onze eerste romancier en onze eerste
filosoof?
Wij hebben een taal met zooveel mogelijkheden en zoo groote rijkdom
als welke andere taal, en wij hebben van ouder op ouder een aanmerkelijke virtuositeit in het bespelen van dit apparaat geerfd. Maar wij
kunnen niet anders dan spelen en jongleeren, en nooit heeft een noordnederlander intuitief de taal als massa-taal, als uitdrukking van 't geheele volkswezen definitief vervormd of beinvloed, tenzij misschien de
man die eens de grootste en de meest nederlandsehe onzer schrijvers
had kunnen zijn: Bredero! Hoe Nederland voortdurend onder invloed
van naburige literatuurgebieden en van nabije stroomingen in zijn
productie heeft geprofiteerd, en in zijn zelfbestemming heeft geleden,
behoeft hier geen nadere toelichting. Frankrijk in de middeleeuwen en
in de renaissance-tijd, Duitschland in den begintijd van onze romantiek,
en Engeland daarna, tot midden in de Tachtiger-beweging, deze alien,
met vleugen van Spaansche en Italiaansche inmenging, hebben onze
literaire onzelfstandigheid van her naar der geslingerd, en het ontstaan
geschonken aan beroemdheden als Huighens, van Effen, Multatuli,
van Eeden, om maar enkele van de besten te noemen.
En nu vandaag, sedert de wereldoorlog, een enorme cultureele ausgleich
in Europa, en zelfs buiten ons werelddeel plaats heeft, nu ondanks alle
taalverschillen het internationalisme in de literatuur hand over hand
toeneemt, nu is het heen en weer slingeren naar Fransche, Duitsche of
Engelsche orientatie in Holland opgehouden; het heeft plaats gemaakt
voor een ronddraaien in alle richtingen tegelijk. Orientalisme, russendom, amerikanisme, negroisatie, met daartusschen het krampachtige
semietisme van sommige ouderen. En of er bij al dit ronddraaien ooit
een eigen weg zal zijn te onderkennen, betwijfel ik ten zeerste.
Maar het is noodeloos en zelfs gevaarlijk het hoofd te willen bieden aan
een cultureele noodwendigheid, welke misschien veeleer door climatologisehe en geografische invloeden wordt bepaald, dan door de aanleg
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van afzonderlijke personen. De cultuur is een plant die buiten ons,
door ons heen groeit, naar den aard van haar eigen organisme. Er is
klaarblijkelijk een imperatief die van de Nederlandsche letteren deze
afhankelijkheid eischt, en die haar ware roeping wellicht eerst voor een
veel latere tijd bestemd heeft. De algemeene internationalisatie der
Europeesche literaturen schijnt in deze richting te wijzen, en bij het opheffen van de nationale litaratuurverschillen, bij de vergemakkelijking
van een ausgleich, schijnen de kansen van onze Nederlandsche letterkunde (die dan alleen nog maar een „Nederlandsche" door haar taal
zal kunnen zijn) te zullen stijgen.
Elke poging om nationalisme te forceeren loopt daarom ook falikant
uit. De boerenromans van Herman de Man of van Coolen, negentig
procent van de hollandsche-binnenhuis-romannetjes van onze schrijvende dames zijn volkomen waardeloos als bijdragen tot een nieuwe
en eigentijdsche literatuur, en zij zijn op de Europeesche boekenmarkt
van een doorslaande inferioriteit. Het zal velen moeite kosten in te zien
hoe noodzakelijk het is afstand te doen van dit zoogenaamd eigen genre,
en nog meer moeite zal het hen kosten om zich daadwerkelijk ervan los
te maken. Want dit bekrompen, tusschen zelfgenoegzaamheid en chauvinisme ingedijkte genretje is het eenige geredde Staatsschuldbriefje uit
heel de prachtige brand van onze zoogenaamde „nationale herleving"
ten tijde der Romantiek. De amortisatie hiervan ten bate van een waarachtiger kunst, die niet „hollandsch", alien maar „schoon" behoeft
te zijn, de inflatie van dit mooie begrip „vaderlandsch" dat heel gemoedelijk werd vastgeknoopt aan bepaalde literaire onderwerpen wat
de inhoud, en aan een bepaalde woordkunst en gekunstel wat de vorm
betreft, dit alles zal niet zoo gemakkelijk doordringen tot het bewustzijn
van onze geregelde boekenproducenten. Het is een strijd die eerder bij
enkele jongeren wordt uitgestreden, en die, juist omdat zij een strijd is,
nog zooveel misverstand onvermijdelijk maakt.
Nog steeds zijn er velen, die ongestoord gelooven in het bestaan en in de
wenschelijkheid van een nationale literatuur. Zij richten daarbij hun
aandacht uitsluitend op de herkomst van het literaire onderwerp, zonder
te bedenken, dat de letterkunde alleen nationaal is, en dit zijn kan,
krachtens haar taal als uitdrukking van een volksbewustzijn. Elke
Hollandsche roman zal ophouden echt „Hollandsch" te zijn, wanneer
zij in het Chineesch vertaald, met verdoezeling van alle locale kleur,
niets van de typische ideologie van den Hollander, zoo deze bestaat,
heeft kunnen overhouden. En ik geloof niet dat dit laatste zoo licht
met een van de befaamde „echt-hollandsche" romans het geval zal zijn.
Ook literair is Nederland voornamelijk een transito-land. Het is een
stapelplaats van Europeesche waarden, geen productie-land. Maar in
een betere positie nog dan Scandinavia, niet gehinderd door een moordende taalverdeeldheid gelijk Zwitserland en Belgie, in een gunstiger
staatkundige en sociale ordening dan de kleinere Slavische en Balkanstaten, kan Nederland van alle Europeesche landen een der beste stapelplaatsen worden van de nieuwe continentale cultuur. En in dezen zin
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d oen zich vooral op het gebied der poezie en op dat der essay-kunst
reeds vele gunstig te duiden symptomen voor.
De Europeesche literatuur begint, afgezien van alle heterochthone invloeden een merkwaardige synthese te vormen, waarin de elementen
van Fransche psychologische analyse en Fransch realisme, Engelsche
preciseering en conciesheid, Duitsche metafysiek welke zich speciaal uit
in de metafoor, en laatstelijk de Russische natuurobsessie (continentaal
engte-bewustheid als tegenstelling bijvoorbeeld van het littoraal ruimtebewustzijn der oude Chineezen) zich nog als gescheiden of nog niet
geheel versmolten doen herkennen in het conglomeraat van poetische,
romaneske of essayistische waarden. Een deel van de tekortkomingen
die op de rekening der literatuur van ons taalgebied worden geschoven,
zijn zeker tekorten van deze algemeene Europeesche letteren. Onze
cultuur verkeert nu eenmaal in het seniliteitsstadium van mechanistische
intellectualisatie. Vandaar haar paederastie met de puberteitscultuur
van Negerrassen, wier idealen de confrontatie met 's levens feitelijkheden nog niet behoefden te doorstaan. Vandaar het overdreven exotisme van deze literatuur als eene extremiteit, en tegenover dit
snobisme: de blinde zelfaanbidding der overrijpe decadenten als ander
uiterste.
Het tekort aan idealen, aan hooger bewustzijn, aan op de toekomst
speculeerende vitaliteit is in Holland dan ook het gevolg van een algemeener verbreid tekort. Ons groot gevaar is alleen het farizeisme der
formalisten die, als onlogische controvers van een gezonde redeneering,
met het badwater gelooven het kind te redden. Sommigen denken dat
door formeele perfectie alvast de gunstige voorwaarden worden geschapen
voor de blijde inkomst van eventueele gewichtige ideologieen. Zij vergeten het gevaar voor zelfgenoegzaamheid bij virtuozen, en het nog
grootere gevaar, dat de vele vingeroefeningen de echte muzikaliteit
versmoren. Onderlinge verheerlijking en overschatting eenerzijds, blinde
bewondering voor het klatergoud van vreemdelingen anderzijds, vormen
nog steeds de Scylla en Charybdis waartusschen wij dit alles moeten
loodsen. Zelfvertrouwen en nederige leerzaamheid, zijn dat de geschatte
deugden in de literaire bent?
In confrontatie met wat de Europeesche literatuur ons biedt, blijkt
Nederlands productie somtijds onderschat, maar vaker nog te waardevol
beoordeeld.
Vast staat dat onze poezie de meeste vergelijkingen gerustelijk kan doorstaan. Sinds Tachtig heeft de dichtkunst hier formeel slechts winst
geboekt, terwijl haar poetische waarde, in de beste gevallen, in de sterkste
concentratie die subjectivisme en autopsie vermogen te geven, aan
wezig is. Het verwijt van eenzijdigheid, door gebrek aan objectiviteit,
aan groote vorm en compositorische waarde, aan epiek, is een verwijtdat indirect terug valt op heel de poetische productie van ons continent.
Met de Westersche „jongelingen-cultuur" die met de late middeleeuwen
stierf, kwam ook het epos om, en trad het ouderdomsverschijnsel der
zelfbestaring daarvoor in de plaats. Tasso, Shelley, Byron, Goethe, onze
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Mei van Gorter, redden maar schrale vonken van 't Homerisch vuur
of zelfs van de gloed van Beowulf en Tristan.
Onze ingedijktheid, geestelijk en lichamelijk, die ik daar straks als een
der oorzaken van onze kommerlijke creativiteit beschouwde, is mogelijk
toch de zelfbeschouwende poezie ten voordeel geweest. De kleur van
Hollands landschap, die slechts bewonderd kan worden door hem die
uiterst fijne nuanceeringen, honderden schakeeringen van een schijnbaar
eender grijs kan onderscheiden, deze kleur is ook de halftint onzer poezie.
Subjectiviteit, vernauwing van haar bewustzijnskring, introspectie en
centripetaliteit geven haar een typisch vrouwelijk karakter, dat wij ook
in onze romankunst terug zullen vinden, en dat haar blijkbaar machteloos
doet zijn tot het produceeren van ook maar de geringste epiek. Begaafde critici en dichters gaan soms zelfs zoo ver te denken, dat alle
poezie die geen lyriek is, min of meer uit de vorm geschoten proza zijn
moet. En deze misvatting op haar beurt heeft weer in de hand gewerkt,
dat woordkunst en in lange perioden uitgeloopen verzen hier voor vormvast proza, voor verhalend Nederlandsch bij uitstek worden aangezien.
Daar het proza de uitingsvorm der objectieve schepping bij voorkeur
is geworden, moest hier het proza altijd schaarscher zijn; en daar een
schromelijke misvatting woordkunst en proza reeds sinds jaar en dag
hier heeft gelijkgesteld, is bij dit weinige zoo weinig werkelijk proza
te vinden.
Voor mij is proza de zuivere, in het volksbewustzijn als noodwendigheid
ontstane taal. Het wezenskenmerk van het proza is, dat deze taal intact en in haar voile lexicale en syntactische rijkdom wordt gebruikt.
De prozaschrijver filtreert de taal van het yolk, zuivert haar van alle
vreemde, onbruikbare of bedorven bestanddeelen, maar hij maakt
geen nieuwe taal, hij maakt geen sterkere concentratie die de aard der
taal-stof doet veranderen. Hij streeft slechts naar een gaaf en zuiver
beeld van taal die leeft in het verkeer van mensch tot mensch, van ziel
tot ziel, met al haar directheid, heel haar nuchterheid en haar utiliteitswaarde. Het proza is de ideale vorm van taal-waarin-wij-met-elkaarverkeeren; en heel de rest is woordkunst.
Zoo bezien valt het ook aanstonds op, hoe arm wij zijn aan ware prozakunst. Zoowat geen enkele roman, die niet geinfecteerd is door een ontijdige woordkunst; hoe dikwijls worden niet ideeen-arme essays terwille van hun woordgekunstel overschat; hoe is het weinige tooneel dat
hier wordt voortgebracht niet goeddeeis topzwaar door een kwasidiepzinnig woordgebral, dat op het Leidscheplein reeds sinds de dagen
van Jan Vos tot nu toe opgeld doet!
Niet een van ons die hier zijn Mea culpa niet aan toe moet voegen. En
is het niet redelijk, dat, voor de Marsman-concentratie of het Kuyleexperiment op taalgebied, een nuchtere exercitie valt te leeren van
van Schendel, van A. Roland Hoist en Nijhoff, die de besten zijn der
weinigen die deze eeuw behoorlijk Hollandsch proza schreven?
Iets anders is het, wie met of zonder woordkunst hier belangrijke dingen
heeft gezegd.
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Zeker niet onze algemeen erkende romanciers, die hun gebrek aan creatief
vermogen zonder moeite hebben gecamoufleerd door hun oppervlakkige
copieerlust des dagelijkschen levens, welke sedert Wolff en Deken tot
de alleen-zaligmakende romankunst is geproelameerd. En dat vanaf
dit tweetal procentsgewijze zooveel vrouwen zich met dit banale realisme,
dat zelfs in onze sehilderkunst niet zulk een graad van platte kunsteloosheid heeft bereikt, hebben geoccupeerd, vindt zijn oorzaak hierin, dat
dit copieeren typisch vrouwelijk is. Gestalte-geven is een mannelijke
functie, en in een literatuur zooals de fransche, die in hoofdzaak gestaltegevend, creatief is, vindt men altijd betrekkelijk weinig vrouwen,
en dan nog dikwijls slechts van het slag van George Sand, in actieve
medewerking. Daarentegen ligt ontwikkeling van een gegeven, het op-.
kweeken van de gestalte, sneer in het speciale vermogen van de vrouw.
En zoo kon Nederlands romankunst dan ook vele schrijfsters tegenoverhet geringe aantal dichteressen stellen.
Maar waar vindt ge een groote roman-figuur? En waar vindt ge in Holland iemand die — natuurlijk weer niet in formeel opzicht, maar als
gestalte-gever — in de schaduw staan kan van Max Brod of Neumann,
van Mauriac of Green, van Unamuno of Deledda, om van Russen en
Amerikanen maar te zwijgen?
Hier wordt slechts een gegeven altijd weer herkauwd, een bittertafeltheologie steeds weer becritiseerd, een burgermansmoraal steeds weer
gecommentarieerd, met zooveel net gecopieerd gesprek, met zooveel
receptmatige psychologie, met zooveel natuurbeschrijving en overdaad
van attributieven. De vondst, de ontdekking, de creatie zijn zoek, en
schijnen altijd uit te zullen blijven. Zelfs in hun onderwerp zijn onze
romanciers beperkt gebleven tot een even vruchtelooze als eenzijdige
beschouwing van hun calvinistisch schuldvraagstuk, hun gepieker om
de levensbestemming, die ,maakt dat men de heele rommelzooi van al
deze dagelijks aangroeiende romans veroordeelt met dit eerie vonnis:
zooveel drukte om een ongeslaagde coitus ! Want daar komt al het gejammer en het lang relaas van al de heeren en dames Hollandsche leesbibliotheek-fournisseurs dan toch op neer.
Omdat de novelle uiteraard korter, direct gestaltegevend en typeerend
zijn moet, is dit een genre dat in Holland haast geheel en al verwaarloosd wordt. Van de filmische montage-kunst der Engelsche en Amerikaansche short-stories hebben nog maar weinig schrijvers bij ons iets
geleerd. Hier komen ook formeele tekorten aan het licht, die de waanwijze psycholoogjes niet konden verbeteren, te zeer werden zij in beslag
genomen door het toepassen van wat half-begrepen psycho-analyse op
hun oude roman-recepten.
De meest simplistische onder deze lieden denken alle gevaar te bezweren
door het schrijven van een deels gefingeerd dialect, en een deels geforceerd
hoog-hollandsch. Deze scribenten geven wat oppervlakkige schilderijen
van boeren, burgers en buitenlui, meestal in zoetsappige, dooreenvloeiende
pastelkleuren, en wat oppervlakkige, intelligentielooze boeren-psychologie. Zij meenen daarmede een typisch-vaderlandsche kunst te creeeren.
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De meest perfiede onder deze romanciers gaan voort hun Woutertje
Pieterse's te democratiseeren, under hooge protectie van hun politieke
partij. Zij behooren tot het talrijke geslacht van menschen die hun
onmacht direct in klinkende munt mogen omzetten, omdat de eerste
de beste volgende generatie zich niet eens hun naam meet zal herinneren.
De hoogmoedigsten onder deze schrijvers maken hun topzwaar eposvan-dit-of-dat in een onleesbare gekunsteidheid, die daardoor niemand
deert. Zij zijn verweesde utopisten die het contact met de demonische
werkelijkheid verloren.
Wij hebben de afdwalingen van al deze reputaties onder het oog te zien,
om niet in hun fouten te vervallen. Voor het ontstaan van een volwaardige romankunst in Holland moet vooralsnog aan twee eischen
voldaan worden. De eene is de formeele eisch van het proza, de andere is
de ideologische eisch van het gestalte-geven.
Wat hier over de romankunst gezegd werd, zou ook op onze tooneelliteratuur van toepassing kunnen zijn, ware het niet dat de Nederlandsche tooneelstukken tot de grootste zeldzaamheden van onze letterkunde behoorden. De oorzaken hiervan liggen niet uitsluitend op literair
gebied. Het is dan ook waarschijnlijk, dat wij slechts een tijdelijke paralyse
van dit genre doormaken, want in de loop der geschiedenis heeft de
dramatische kunst nooit tot de slechtste of de armelijkste soort in onze
letterkunde behoord.
Groote Europeesche voorbeelden op dit gebied zijn er ook niet, en het
rnoderne sociale drama moet nog geboren worden, en zal zeker niet
komen, voordat de moderne sociale begrippen staatkundig zijn gestabiliseerd.
Daar is dan nog tenslotte het essay, het genre dat zich op de weligste
bloei in het licht te overschouwen vlakland onzer natie verheugt. Het
essay is momenteel het teeken van onze macht en onze onmacht. onze
macht om te analyseeren, ons didactisch vermogen, onze behoefte aan
ketterjagerij, orthodoxie en sectarisme; onze rubriceeringsdrang, de
noodzaak om in te dijken en droog te leggen komt er nogmaals en het
duidelijkst in tot uiting. Maar ook onze onmacht tot synthese, onze
geringe perspicaciteit, onze aard die noch het verblijf op wereldvervreemde toppen, noch de angstige wandeling langs diepe ravijnen, noch
de teruggetrokkenheid in kille grotten kent, doch alien maar het rustige
flaneeren langs welgeordende etalages, en het redekavelen over de prijswaardigheid van onze elders geproduceerde markt-artikelen.
Het essay wordt hier met zekere virtuositeit, maar ook met zekere
gemakkelijkheid geschreven, die het dikwijls tot een soort van nieuwe
rederijkerij maakt; de rederijkerij waaraan een klein land altijd behoefte
schijnt te hebben. Tusschen de zedepreek op Dostojefsky-teksten,
en de vruchtelooze dogmatiek van elke jongeren vindt ge nooit de breedere
synthese a la Sainte-Beuve, noch de algemeene orientatie van Unamuno.
Slechts voor een klein gedeelte heeft het essay dan ook zijn dienst gedaan, om ons deze tijd en onze eigen staat en taak bewust te maken,
slapende intuition te wekken, kleine varianten te ordenen in het groot
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verband. Want nog steeds is er onder onze essayisten geen Frobenius,
geen Spengler, geen Wells, geen Croce-in-aanleg, en wordt er aan eendagscritiek zooveel nuttige kracht verspild, die onttrokken wordt aan 't
creatieve werk.
Eenmaal bewust van onze beperking en van ons vermogen, bewust ook
dat onze jeugd in staat is de loop der dingen te dwingen, en dat ook het
literaire Paideuma in staat is tot regeneratie, zetten wij ons op onze
beurt rustig voor onze tafels en werken.
Dit laatste is tenslotte het capitale punt. Genoeg theoretische en ethische
bekommernis; genoeg steriele angst en vruchtelooze critiek; bedankt geleerde essays ! Waar de hedendaagsche Nederlandsche letterkunde behoefte aan heeft om te komen tot volwaardigheid, om te staan op het
Europeesch niveau, is arbeid, Arbeid, ARBEID. Bewuste en doelbewuste productie reguleert zichzelve. Wij hebben te probeeren en nogmaals
te probeeren tot het lukt. En temidden der probeersels, wie weet wanneer het meesterwerk ontstaat?
Op zekeren dag zal een nieuw geslacht komen, dat ook wij op onze
beurt niet meer verstaan, en het zal voortaan spreken over een Nederlandsch-Europeesche letterkunde. Zij die dan de gang van zaken zullen
narekenen, zullen in deze tijd, in deze kleine literaire beweging en in
ons poover werk, 't moment moeten herkennen waarop, inzake deze
literatuur, het verbindingstedicen tusschen Nederlandsch en Europeesch
geschreven werd. Dit is onze trots.
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POEZIE

D. A. M. BINNENDIJK: POEZIE

I

W

AT is poezie?
Het werd een, op oude onderscheidingen gebaseerde, gewoonte de
poezie te definieeren als het tegengestelde van proza. De „oratio prorsa",
de doorloopende rede, die slechts werd be-paald door het einde van den
regel, vormde zich als een aparte kategorie tegenover de „oratio proversa", de rede, die zieh op zeker moment omwendde. En deze omwending vond haar natuurlijke oorzaak in een stelliger en vaster rhythme,
dat de woorden niet volgde, als in het „proza", maar de woorden dwong:
het rhythme werd de primaire functie der zoogenaamde poezie, en langzamerhand kreeg het inzicht in dit wezen der poezie de overhand bij het
wetenschappelijk definieeren dezer twee, inderdaad ook in wezen verschillende, letterkundige verschijnselen.
Er leeft in goed proza, en dat is feitelijk alleen proza te noemen, ongetwijfeld rhythme; elke bezielde uiting fundeert, als uiting, haar levende
kracht op eenig rhythme. Maar het essentieele onderscheid tusschen de
twee rhythmen, die van het proza en die der poezie, moet men zoeken
in de waarde van het rhythme bij den eenen en bij den anderen uitingsvorm.
Het proza deelt mee. Iemand, die jets te zeggen heeft, doet dit automatisch in den vorm van het proza, in den gewonen volzin. Primair
aanwezig mogen wij dus achten: de behoefte aan het deelgenoot maken
van meerdere menschen met datgene wat in de ziel van den eenling om
steun of gemeensehap vraagt. Deze eerste grond van het proza ik
geef het grif toe — ging natuurlijk verloren, zoodra de „kunst" zich
van de proza-uiting meester maakte. Maar ook de prozakunst, hoezeer
vervreemd van haar oorspronkelijke drijfveeren, behield onbewust het
contact met deze, haar eerste aanleiding.
De poezie hiertegenover was oorspronkelijk louter methode. Terwille
van geheugen en van de lichamelijke lust in regelmaat maakte men
naast het dagelijksch proza gebruik van den bijzonderen vorm der door
het rhythme bewogen volzinnen. De grond dezer neiging was dus een
behoefte aan vaster uitdrukkingsvormen en geordender klankwaarden.
Primair beyond zich onder elke wending, onder elke woordverbinding
het rhythme. Het rhythme vormde, het rhythme dwong, bande de
reeksen klanken in haar sterke greep.
Genoemde eerstaanwezigheid heeft zich nimmer verloochend. Het proza
heeft zich later dan de poezie tot een kunstvorm verheven, en door
een omschrijfbare rhythmiek naast de poezie geplaatst in een rangorde.
De poezie bleef echter waakzaam en verdedigde de speciale rechten, die
haar van oudsher toekwamen, met vuur en oordeel.
Zij dreef zelfs de erkenning door dat de poezie louter rhythme is, en
encanailleerde zich dusdoende argeloos met de muziek. Doch beter het
persoonlijk accent en de eigenaard overdrew en, zelfs naar een verkeerde
zijde, dan het eigen karakter weerloos prijsgeven aan een, op andere
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voedingsbodem en uit andere telers, gerijpten vrucht die niet de mindere
maar wel de wezenlijk verschillende is.
De Poezie, als abstractie begrepen, verheelt zich niet langer het diepgaand verschil in aanleg en karakter van proza en poezie. Waarschijnlijk
tot beider heil.
II
Een opstel te schrijven over „den stand der poezie" in Noord- en Z uidNederland, ligt geenszins in mijn bedoeling, maar wel lijkt het mij nuttig
om, ter directe inleiding en orientatie tot het in Erts geboden materiaal,
een enkele opmerking aan de poezie te doen voorafgaan.
Deze aanteekening kan zich dan gevoeglijk — na de drie jaargangen
van Erts die al het een en ander hebben gedaan in deze richting —
beperken tot het vaststellen van simpele feiten, die, gelukkig voor onze
dichtkunst, van veelal verheugenden aard zijn. Zoo zien wij hoe Roland
Hoist, zij het dan in „bewerkingen", nog voluit de dichter is gebleven
van grooten adem en trotsche, duistere bewogenheid; hoe Bloem, van
wien wij sinds 1926 geen poezie meer lazen, piotseling te voorschijn
treedt met twee mannelijke verzen, die — evenals drie jaar geleden —
een vaster en krachtiger toon doen klinken dan die wij van hem kenden;
hoe Nijhoff een prachtig sonnet van heldere droefgeestigheid schreef,
dat weer het beste voor de toekomst van dezen uitermate knappen en
door-en-door „poetischen" dichter doet hopen.
Naast de vreugde over de aanwezigheid dezer drie tamelijk zwijgzame
figuren uit de aan de onze voorafgaande periode, verrast ons Buning
met zijn kloek Gijsbrecht-gedicht, dat, evenals „Het Vaste Licht," den
statigen en angelieken zwier van Vondel's edelste verzen bezit; en dit
zegt nu juist niets ten nadeele van Buning, maar het pleit onopzettelijk
weer eens voor de levenskrachtige bezieling, die er uitgaat van onzen
grootsten, ongekenden, zeventiend' eeuwer. Deze poezie van Buning
wortelt even goed in ons gehoor als het de poezie van Vondel nog steeds
zal blijken te doen.
Daar dit woord-vooraf allerminst mag ontaarden in een voorbarig en
eigendunkelijk critisch requisitoir, rest mij nog slechts de taak, te constateeren, dat de Nederlandsche moderne dichtkunst niet dood is, dat
zij — hoewei vlagen van tijdelijken inkeer en stilzwijgendheid vertoonend
— nog hoegenaamd geen neiging vertoont den aftocht te laten blazen
door het tegenwoordig geslacht. Zeker: zij is over de groeistuipen heen,
zij heeft blijkbaar ook het stadium der fantastische ondernemingslust
achter den rug, — maar treedt in elk leven niet een tijdperk op, waarin
langzaam de eens verkregen, onverwerkte indrukken zich gaan ordenen;
waarin den kansen op verdieping van destijds roekeloos veroverde waarden slechts tijd en rust moet worden gelaten, om eens — wellicht na vele
jaren — een nieuwen, anderen bloei dan die der jeugd te kunnen waarborgen?
Erts geeft van het leven der litteratuur uiteraard slechts een summier
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en snelvergaand beeld. Maar Erts is zich dan ook van deze bescheiden
functie wel bewust en pretendeert niet to geven wat zij, krachtens haar
opzet, niet kan. Zoo zal zij nimmer een bloemlezing zijn, maar slechts
een blik in de gebeurtenissen. En die gebeurtenissen zijn elk jaar anders;
en elk jaar blijft het mogelijk, dat er een juweel wordt ontdekt tusschen al
het meer of minder kostbaar gruis.
Elk jaar onttrekken wij en onttrekken zichzelf enkele vroegere medewerkers aan het boek. Wie zegt, of zij er een volgende maal niet weer in
terug zullen keeren? Juist door de continuiteit der uitgave schakelen
wij — binnen de betrekkelijkheid van een werk als dit is — zoo min
mogelijk de kans op definitieve fouten uit.
Men neme dus deze verzameling poezie voor wat zij is: een greep.
1k hoop, dat deze greep zal worden gedaan in een steeds edeler stof,
edel van bewerking, maar voor alles bezittend een edel, zuiver en moedig
innerlijk leven dat den klank als vanzelf heeft gevonden in het woord:
dat oppermachtig instrument.
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WILLEM TEN BERGE: HET VISIOEN IN DE
MAAN
TK zie de schoone, ik zie de blonde maan
lboven het rijzig bosch ten zuivren hemel staan,
ik zie de klaarte van haar licht gezicht
weerspiegeld in het donker water,
dat aan mijn voeten diep en rustig ligt;
zoo diep en rustig als mijn eigen bloed,
dat luistert naar het rijzen en het dalen
van den vervoerden zang der nachtegalen.
Ik weet niet meer vanwaar ik ben gekomen,
ik lig, gesneuveld, onder hooge boomen
en blindt mijn oogen in het vochtig mos,
en zie rondom een ander, hemelsch bosch,
een andre maan schiet uit een krans van licht,
waarin verschijnt een engelschoon en lieflijk aangezicht
en nachtegalen slaan weer de zuivre wijs
van 't schoonste lied uit 't , oude Paradijs.
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WILLEM TEN BERGE: DE OLIEJAS VAN SINT
MARTIJN
E rook van mijn pijp waait u it het raam,
.11..!de rook van mijn pijp waait naar de regen,
Sint Martijn wees den dichter genegen,
Sint Martijn geef den dichter een oliejas,
een oliejas aan het meisje dat zijn verzen las,
dat droomde dat 'k een Maltezer Ridder was.
Of hebt gij maar een oliejas, goede Martijn,
dan zal 'k met dat meisje die oliejas deelen,
een arm in een mouw, in de ander een vrouw,
wie zou in zoo'n oliejas zich vervelen?
0 de regen kan mij niet schelen,
regen kiets maar op mijn oliejas,
ik wou dat er eeuwig zoo'n regen was,
en een oliejas om samen to deelen,
ik wou dat 'k een Maltezer Ridder was . . .
(waar is het handje dat ik zou streelen?)
De rook van mijn pijp waait uit het raam,
de rook van mijn pijp waait naar de regen,
ik bid om een meisje en een oliejas,
ik wou dat 'k een Maltezer Ridder was,

Sint Martijn wees den dichter genegen.
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J. C. BLOEM: HERINNERING

A L de vergetenen, de niet-beminden,
..aLAls regendroppels langs ons heengegaan,
Uiteengedrevenen naar alle winden
Zij waren bijna niets in ons bestaan.
Maar soms stijgt uit den ondergrond der baren
De schelp van een gelaat en 't vale Wier
Van onvergankelijke, doode haren
Voor een weerlichtend oogenblik naar hier.
Waarom is het, dat uit het graf der jaren
Deze Mile als Lazarus zijn wade rift,
Terwijl in ons zoo ongetelde scharen
Te ruste zijn in aller eeuwigheid?
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J. C. BLOEM: EERSTE LENTEDAG

W

EER de lente. De verbijsterde oogen,
Falende in het winters-bleek gezicht,
Zien de huizen en de bruggebogen
Op en neer gaan in het wankel licht;
Zien en zien niet door de duizelingen
Van de weer oneindige rivier;
Zon en water kruisep daar hun klingen
En het hart is bonzend en niet hier.
Weer een lente en de haar bitter-eigen
Zilte geur, die langs de kaden glijdt.
Is 't het tij, dat stroomopwaarts komt stijgen
—Ofdezluchtvanwiged?
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J. W. F. WERUMEUS BUNING: AAN DR. WILLEM
ROYAARDS BIJ ZIJN BEELTENIS ALS GIJSBRECHT VAN AEMSTEL

A LS Gijsbrecht zelf die 't schild tot 't uiterst uur hanteert
.11.En voerde 't zwaard voor God, tot Gabriel het keerde,
En streed zijn harden strijd, totdat de strijd hem leerde,
Dat er geen strijden baat, waar God het anders keert,
Zoo heeft hij 't klein geweld der kleinen gebraveerd,
En om het groote doel al 't andere veracht,
En in des levens gloed het leven niet geacht,
En slechts een licht gezien, waar vuur hem heeft verteerd.
Royaards, die Aemstel's schild, versplinterd en verhouwen,
Zoo hoog gehangen hebt, voor het uw hand ontviel,
Men zag in Nederland het licht dat er op viel
En in dat eigen licht blijft uwe naam behouen,
Een strijder stoer en stug, een sterk, weerbarstig man,
Gijsbrecht in vleesch en bloed; wees eeuwig Gijsbrecht dan.
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J. W. F. WERUMEUS BUNING: HET VASTE
LICHT
EN kring van engelen kwam zingen
LiBoven het woest en schitterend licht,
Hun wiekslag en hun zachte zingen
Bande de woede van dat licht,
De glans die in hun oogen brandde
Verwon de onrust van dat licht,
Hun spel en 't spel van hunne handen
Beval en temde 't vliegend licht.
De snelle engelen wier muziek
Het vliegend licht deed staan en beven
En aarzelen onder hunne wiek
Hebben hun stemmen nog verheven
En alien glans gewekt die sliep;
Al 't licht lag aan hun voeten. samen.
Toen was het dat zij afscheid namen
En ieder d'eigen sterren riep.
Zoo scheidden zij op hunne ege n
En maakte elk zijn plaats be end;
Het duizelige firmament
Nog ademloos van die gezangen
Zag zich in zijn gesternten handen
Als een volmaakte harmonie
En ging zich fonkelend bewegen,
Nog bevend van die melodie.
De engelen in elkanders oogen
Zagen dat nieuw heelal bewogen,
Een oogenblik, een blik van God,
De sterren vonden hunne wegen
Terwijl die kracht hen nog deed beven.
De hemel vond zijn wet geschreven.
Tot aan het einde van het leven
Beweegt het licht naar dit gebod.
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GASTON BURSSENS: VERGEEFSE VERLEIDING

nIT is de laatste hartstocht van de herfst

1.,z(5 hij zich uitvlamt in de vlammen van de blaren
die wuiven — wellicht zoals wij afscheid wuiven —
en rijzen
dan eerst rijzen om in eigen gloed
in eigen vloed en gloed
nog eenmaal
zich nog eenmaal uit to viamm en
Aan de vijverkant zijn eenden eender stil
omdat de stappen die wij stappen doelloos zijn
en onze schaduw niet de vlam kan doyen
die om de vijver slaat
Bit is de laatste hartstocht van ons alien
stil als eenden liggen wij aan de kant
omdat de vlam niet onze schaduw doet ontvlammen
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JAN R. TH. CAMPERT: EEN HOVENIER .. .
1 ANDSCHAP, verwilderd onder zon en wind,
ladat door een woekerkruid werd aangevreten,
gedoemd om sneller nog to zijn vergeten
dan wien geen sterveling ooit heeft bemind.
Een looden lucht des daags, en in den nacht
het smachtend jammeren der dieren
langs de verzande bedding der rivieren —
o hart, mijn hart, en wat hebt gij verwacht? —
— Een hovenier, een hoeder van 't gewas,
van boomen, bloemen en het lage gras,
die zonder hem zouden zijn omgekomen.
Een hand die leidt, een mond, die woorden spreekt,
waarin een late deernis openbreekt
als water, klaar en stroomende vernomen.
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JAN R. TH. CAMPERT: INTERIEUR
EN harde wind rukt aan gesloten ramen,
Lmaar in 't vertrek heerscht het bemind beraad
van stilte en licht rond twee voor wie tezamen
het leven zoo vertrouwd en vriendlijk gaat.
Zwijgen; en den vertraagden regelmaat
der uren; even zal een hand bewegen;
een woord valt als een lang-verwacht verraad;
oogen stralen andere oogen tegen.
Angst en vreezen raken nu vergeten
tuimlend in de schachten van den tijd
en mijn mond spreekt een beminden naam.
Vrede verworven om 't volstrekte weten
van een volkomene saamhoorigheid
Ik lees een boek. De wind rukt aan het raam.

30

ANTHONIE DONKER: DE UITVERKORENE
l'it TANMORGEN was het gras weer hooger en
V Het fijne vlierblad groener na den regen.
Geluk is onbestemd, niet te veroov'ren,
IJier dan licht, lichter dan voorjaarsregen.
Het is, als men haast alles heeft verloren,
Een koele vrede waar de ziel in zweeft.
Wie onbezonnen werd, wordt uitverkoren.
Hij wandelt in het morgenlicht en leeft,
En denkt: God heeft aan mij toch niet misdreven,
Hij laat zijn rijkdom bloeien en vergaan
En hij gaf elk een kleinen kans om even
Zuiver te bloeien als de blauwe enziaan.
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ANTHONIE DONKER: EEN NECROLOGIE
LIEBZUCHTIG, roekeloos en ontevreden
Ilheeft hij zijn leven waardeloos verdaan.
Door een blinde koorts werd hij voortgedreven
in een ontuchtig, ordeloos bestaan.
Hoevele vrouwen heeft hij nagejaagd?
Hoevele heeft hij van zich afgestooten?
Waarom? Hij heeft het zich niet afgevraagd,
zag evenmin de wanhoop in de groote
oogen van wie hij schaamteloos verliet.
Zijn hart was duister, in den grond verdorven.
Vijanden dichtten een boosaardig lied,
toen zij het hoorden dat hij was gestorven —
Maar niemand hunner:zag dien laatsten avond
de kleine eng'len aan zijn doodsbed staan.
En uit een laag en liederlijk bestaan
tilden zij dan de ziel zoo diep gehavend
en namen haar met zachte handen aan.
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A. DEN DOOLAARD: TIR-NAN 'OG
IE heeft het diepste in haar gekend?
Eens heeft zij naast de zee gestaan
De golven rolden dreunend aan
Haar lippen beefden in den wind.

W

De zee, die hen gedragen had
Beet koud om haar ontbloote leen
Een hart is dood, een hart is heen
En elke hartklop schijnt verraad,
En elke roode kus daarna
Verraad aan de herinnering
Van 't licht dat boven beiden hing
Waarin een hand naast de andere slaapt.
Maar onvermoeibaar brandt de zon
En ook het grievendst leed vergaat
In lachen, dat haar wild gelaat
En haar verdoofde leden won.
Maar lachen is het leven niet,
En 't hart vergeet zijn liefde niet
En onder dans en dronken lied
Zoeken twee oogen 't rood verschiet,
Oogen die hard en teeder zijn,
Oogen die nog in 't smal gelaat
Vergiffenis smeeken om 't verraad
Dat zij voor andren streelend zijn.
En onweerhoudbaar roept de zee,
De zee van hem, van haar, van mij,
Maar wie durft staren zooals wij
Naar 't eiland aan de verre ree?

En elke stukgebeten mond
Gilt in den wind, wat Been meer weet:
Het schip ligt dag en nacht gereed
Dat daar den weg been vond.
0 hart, o stukgeslagen boot,
Kies zee! wat geeft de ondergang?
Der golven schaterende zang
Draagt ons voorbij den dood.
Maar stukgeslagen op de kust
Verrotten en verkommren wij,
Ruggelings vluchtend voor 't getij
Op 't land, dat onze oogen schond.
Wie heeft het diepste in haar gekend?
Eens maakte liefde haar oogen groot,
Maar 't diepste van elk menschenhart
Dat eenmaal raadloos werd gewond
Behoort de zee, de wind, den dood.
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ANTON VAN DUINKERKEN: SINTE JEHANNE.
D'ARC
„De lieve Heer, die schuldig staat
aan het drama van Jeanne d'Arcs
leven, is geen aanbiddelike godheid, maar een sadistiese demon,
een verraderlike intrigant, een
trouweloos tiran"
A. M. de Jong in „Nu"

Sinte Jehanne d'Arc spreekt in den hemel
tot den Vader:
EEF mij het vuur weerom
V'en 't gapende gemeen,
de geile schennis Uwer engelse soldaten,
en gans het laf en dom
en geesteloos bedrijf van wie aan mijn geween
hun overwinning maten.
Ik wist mij maar Uw kind
en vroeg geen recht
dan 't enig recht, dat ik U moest bereiden;
dies waart Gij welgezind
en gaaft voor Frankrijk's koning, Uwen knecht,
mij vrijgeleide.
'k Erkende nimmer goed
dan Uw bevel
en voor mijn ziel de kracht, dit te verdragen;
geen troost heeft mijn gemoed
omlaag aanvaard dan voor Uw Goddeliken wil
te mogen wagen.
Thans echter smeek ik U
om recht en wraak:
Gij zaagt Uw Zoon gehoond voor dertig zilverlingen,
drie pagina's van „Nu"
bieden vandaag voor eendre Judas-taak
dezelfde dingen.
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Gun niet het dubble deel
voor minder kwaad,
laat Querido geen zestig pop betalen
omdat een veel
minder oorspronkelike geest dan Judas al diens haat
in 't hollands wou vertalen
Ik vraag voor deze man
geen andre pijn
dan een geringe Judas-loon-verlaging,
daar hij niet scherper kan
voelen dat er nog goddelike wetten zijn
dan door zo'n plaging.
Cochon had niet veel geest
en droeg terecht
zijn naam, maar nooit heb 'k tegen hem gebeden;
beminde ik Frankrijk meest
steeds had ik liefde voor mijn vijand in 't gevecht
doch, Heer, verhoor mij heden:
Geef mij het vuur weerom
en 't gapende gemeen.
de geile schennis Uwer engelse soldaten,
liever dan 't laf en dom
geveinsde medelij van wie om mijn gemeen
zegt U to haten.

86

JAN H. EEKHOUT: UITTOCHT DER SOLDATEN
Naar Li-Tai-Po

ERFST nadert. Roept den vijand uit de bergen
Ten rauwen rooftocht door dit bloeiend land.
H
Wij rukken zingend voorwaarts naar de grenzen.
De vrouwen knielen aan der wegen rand.
De streek wordt woest en naakt en martlend eenzaam.
Het laatste dorp ligt mijlen, mijlen ver.
De dag verbrandt tot asch. Snel valt de avond.
Peinzende zoeken wij naar maan en ster.
Al trager schuift de tijd. Reeds lang gestorven
Is in ons 't lied waarmee de marsch begon.
In 't noorden wordt een Witte storm ontbonden.
Ons strakke monden bidden om de zon.
De scherpe sneeuw bevriest op de kurassen
Tot ijskristal. Geen bergwand biedt ons schuil.
Wij bukken dieper over onze paarden
En hooren huivrend naar het zwart gehuil.
Maar nu slaat, ergens uit een jongen krijger,
De helle wijs los van een kinderlied,
En plotseling weet ik duizend stemmen stijgen
Pal door den storm. Een God zelfs stuit ze niet.
Wij zingen, zingen —. En de nacht breekt open.
Een lieflijk land bloost in den dageraad.
Hoe heerlijk blonden er ons trouwe dorpen:
Kinderen spelen in het stof der straat,
En vroolijk kaavlend treden prille vrouwen
Ter gaarde in. De vrucht is berstensrijp.
Een heldre gong ronkt waar de korens gouden.
Een leeuwerik juicht. 't Geluk ligt hier to grijp
Gij dierbren, alle, die wij achterlieten,
Ai, staak Uw zuchten; nutloos is Uw smart.
Eens komt de stonde dat wij wederkeeren.
Zorgt dat gij ons begroet met zonnig hart!
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H. VAN ELRO: TWIJFEL

W

IE roept? Een vogel in den nacht?
Een droom, die met het licht vergaat?
wij weten niet. Ons is geen macht
gegeven over God. Elk staat
alleen. Wie roept? Is dit de stem
der aarde of van Hem?
Wij weten niet; maar in Zijn bloed
is ook de verste twijfel uitgeboet.

H. VAN ELRO: INKEER
y NIEL in den avond als het licht vergaat
Ilen al aard's vreugde ons verlaat;
dit is het uur, waarop uit nacht en eenzaamheid
ontkiemt het eerste hemelzaad.
Zie, wat de felle dag to dragen gaf,
valt als een poover windsel van ons af!

H. VAN ELRO: EINDE
EEN weg voert aan Uw Hof voorbij:
wie dwaalt, dwaalt immer naderbij.
de ruimte sterft, de tijd heeft uit,
aan 't Eind zijn geen dan ik en Gij.
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JAN ENGELMAN: HERO'S EPITAPHE
Naar Shakespeare

ERECHTIGHEID, vergeef de dwazen
die — van het snelle woord misleid —
verguisden wat hier dient beschreid:
haar schaduwlooze maagdlijkheid.
Vergeef, wanneer het blinde razen,
Dood zelf, dien laster heeft gespaard
vO6r dit zoet lichaam, opgebaard,
van alle onheil werd bedaard.
In uwen glimlach zij genazen,
o Nachtgodin, — laat hen begaan,
de rouwklok om dees Schoonheid slaan
die nimmer, nimmer kan vergaan
in pace.
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J. J. VAN GEUNS: SLOT

'

AS niet de stilte doodelijk gezonken
w Over het slot en 't ijzren hek waarvan
Sinds lang 't verguldsel niet meer heeft geblonken
Der letters die hij niet ontcijfren kan.
t

Zij zijn zoo zonderling dooreengewonden
Onder de kroon met parelen en kruis . . .
Maar niet dit alles hield hem hier gebonden
Zoodat hij zelfs den weg vergat naar huis
En wachtte tot het hek van zelf zijn deuren
Zou oopnen naar het stille tuin-tertas .. .
Maar aan der bloemen wonderlijke geuren
Wist hij wel dat dit slot betooverd was.
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J. J. VAN GEUNS: NA DEN SLAG

MOEN, in een nanacht, moesten zij het vinden,
1 Het zwijgend einde van den strijd, de macht
Der duisternis, het leger der beminden,
Bleek in de koele omhulling van den nacht.
Zooals zij lagen, ëen met opgetrokken
Knieen, een ander met zijn armen wijd,
Een ander weer wien overvloed van lokken
Werd uit de omknelling van den helm bevrijd:
Was het alsof de nacht dit al versteende
Tot een noodzaklijkheid die ongewild
Maar eeuwig was, gelijk zich daaromheen de
Sterren groepeerden in de groote stilt'
Des hemels en tot beelden zich vereenden:
Een Jager en zijn honden en zijn schild . . .
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J. J. VAN GEUNS: HET ROTSEN BEELD VAN

RAMSES II
IJ zien het rotsen beeld des Konings tronen
Hoog en wijd-zichtbaar over 't waaiend zand.
Zijn hoofd is overdekt met de twee kronen
Van Boven en Benede'-Egypteland:

W

De open kroon van 't Bovenrijk ombiligend
De spitse kroon van het Benedenrijk,
Zoo van zijn macht over Al 't land getuigend
Zoover 't de Nij1 bevruchtte met zijn slijk.
Daaronder is de doek die op zijn schouders
Aan beide zijden neerhangt als een sleep.
Hij staart rechtuit. Zijn handen zijn de houders
Van den gekromden Schepter en de Zweep.
Zoo leven voor de laatre dynastieen
De sterkte van het Negentiend Geslacht
En in het onverwoestbaar steen der knieen
De honderd jaar die Hij op aard volbracht.
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CHR. DE GRAAFF: TWEE MENSCHEN
ORDT al geschonken en ontroofd
In 't vluchtig en verrukt verbond
Van handen om een bonzend hoofd
En lippen aan gewelfden mond.
't

Oogen, in hunkering verzacht,
Verduistren weer tot spieglend ijs.
In liefde en lust van eene nacht
Bloeit en verwelkt het paradijs.
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CHR. DE GRAAFF: KWATRIJNEN

Q

LAAPZWARE roos en lieflijke jasmijn,
OBloemen en bloed kruiden uw kostbren wijn.
Een teug nog, gastheer, stamel ik. Maar hij:
Reeds werkt in u mijn doodlijk medicijn.
Of ge ook uw haren elken nacht ontbindt,
Ik heb den val der golven meer bemind.
Heugt mij de smaak niet langer van uw mond,
Mijn lippen zijn nog zout van zee en wind.
Moeiten des daags en veler nachten strijd,
't Wordt al verleden en vergetelheid.
En geen verlies, dat niet voor duizend jaren
Aldus door duizend and'ren wend beschreid.
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A. W. GRAULS: DE PROFUNDIS

A AN den kerstboom hangt een fluitje,
nLeen versuikerd varkenssnuitje,
voor Helene een mirliton,
voor Papa een bombardon.
Valt de sneeuw in dichte vlokken,
dragen dames lichte rokken.
't Kindje Jezus wordt verwacht:
Stille, stilste, heilige nacht
dreunt de T. S. F. uit Londen.
Gasper heeft de ster gevonden.
Balthasar en Melchior
schenken wijn (merk Cote d'Or).
Gloria! De lampen gloeien.
In het bosch jasmijnen bloeien.
Naar Golgotha gaat een man,
die zijn lot niet dragen kan.
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J. GRESHOFF: CHROMO'S
Château de Gistoux, Zomer '28

I
EN dag vol zon en een kasteel
Met zomersch park en toebehooren:
Een koekoek, zwanen, kikkerkoren,
De speelsche zefier in 't struweel...
De brave tuinman draagt klassiek
Zijn bruinverbrande panama;
En 't grauwe muschje treedt zijn ga
Herhaaldelijk en in 't publiek.
De boterbiommen in de wei
Staan argeloos brutaal to bloeien,
Twee nuttelooze vlinders stoeien
En ergeren de bruine bij.
Wij zitten stil en worden moe
Van al die geur, dien klank, dat licht,
En uw gezicht en mijn gezicht
Gaan 's avonds als de bloemen toe.
Het zuiver en volmaakt plezier
Waarvan wij ongeloovig lazen,
Werd voor ons kinderlijk verbazen
Tot werkelijkheid, vandaag en hier.
En later vindt de gramophoon
Met een versleten melodie:
„Oh, mon amour! Oh, mon amie!"
Tot goed besluit, den juisten toon.
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II
Wij zijn nog altijd, God zij dank,
Precies hetzelfde als in de jaren
Dat wij verliefd en achttien waren
Een schaamtloos vrijden op een bank.
Que voulez-vows? Zoo'n blank kasteel
Met tuin en zomeroverdaad,
Brengt ons in onzen waren staat:
Naief, banaal sentimenteel.
En al het andere is maar kaf.
Ondanks den schijn zijn we in den kern
Niet zeer beschaafd en niet modern;
We zijn alleen, te dikwijis, laf.
Als wij gewoon zijn, bete en waar,
Dan trilt in ons door een romance:
„Amour, angoisse et inconstance . . ."
Een diepverborgen strakke snaar.
Wij hebben waarlijk nu geen tijd
Om ons te pijnigen met „morgen"; —
Heb lief en laat fiolen zorgen
En lach om de bestendigheid!
Dit gaat voorbij, die dag, dat lied,
De liefde en alle dure eeden . . .
De som van deze vluchtigheden.
Dat is geluk, en anders niet.
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A. ROLAND HOLST: DE TWEEDE KOMST
Naar W. B. Yeats: „The Second
Coming"

nMGAAND en omgaand in de steeds wijder kringloop
Vhoort nu de valk niet meer de valkenier;
't valt Al uiteen; het midden houdt geen stand;
barre anarchie, het bloedverduisterd tij,
wordt op de wereld losgejaagd; alom
gaat onschuld's plechtigheid in de golven onder;
de besten zijn onovertuigd; de slechtsten
zijn vol hartstochtelijke hevigheid.
Een openbaring moet ophanden zijn;
de Tweede Komst moet wel ophanden zijn.
De Tweede Komst! Aanstonds met deze woorden
verstoort een machtig beeld uit Spiritus Mundi
mijn blik: ergens in het woestijnzand gaat
'n gedaante, een leeuwenlijf met menschenhoofd,
zijn trage dijen roeren, wijl rondom
tuimlen schaduwen van de gebelgde vooglen
der woestijn; weer valt het donker; maar nu weet ik,
dat twintig eeuwen steenen slaap tot spookdroom
werden gekweld door een schommelende wieg;
en welk rauw beest, nu zijn uur ten laatste sloeg,
sleept zich naar Bethlehem om to worden geboren?
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A. ROLAND HOLST: EEN DURE EED
Naar W. B. Yeats: „A deepsworn vow"

A NDREN, daar gij niet hebt gehouden
.ni..Bien duren eed, konden met mij zijn;
toch, altijd als 'k den Dood kijk in 't gelaat,
als ik de hoogten der Slaap opklauter,
of als ik opgewonden raak van wijn,
plotsling, ontmoet mij uw gelaat.

MATHIAS KEMP: DE HEMEL DAUWT .. .

A

L de zeven zuivre kleuren
van prillen zomeruchtend
wentelen rond mijn leden.
Zoet karmijn om mijn handen,
week smaragd langs mijn voorhoofd,
rond mijn schouders nevelen snel
gulden geel en laaiend paars,
purper stroomt voor mijn oogen,
mijn neus tipt in hel azuur,
tegen mijn borst woelt oranje.
De hemel dauwt over de aarde
in de zalige momenten
dat wij slapen niet meer
en nog niet zijn ontwaakt;
niet wakker kunnen worden,
insluimeren evenmin . . . .
Al de zeven kleuren
van diepen zomeruchtend,
stormend door rijpe zeepbel . . .
Ons toekome Uw rijk!
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PIERRE KEMP: WIE WIEGT ME WEG?
R zijn avonden, dat God niets zegt
./en ik door geenen Vader
wordt in een magnifieke wieg gelegd
maar als die menschen komen nader,
die met de gezichten als patenen,
wie wiegt me dan weg! Wie wiegt me dan weg?

PIERRE KEMP: ORGEL
NDER het orgel worden de haren
kf van het kind beroemd.
De tonen zijn over het kind gevaren
en hebben het tot iets benoemd.
Een huiver schiet over zijn kinderborst.
Zijn oogen doen pijn van den dorst
achter zijn tanden.
Het weet niet eens, waarom het zijn handen
zoo heftig openvouwt
tot een springende bloem,
want het orgel heeft het dien roem
to plotseling toevertrouwd.
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H. W. J. M. KEULS: GEDICHTEN
I
E vijvers lagen al bevrozen,
-1VDe dagen werden ruw en kil;
Nog prijken in het park de rozen,
Een bloeien, dat niet einden wil.
Zij mochten al hun glans behouden,
Wat ook condom verwelkt en dort;
Zij branden door de prille koude,
Alsof het nimmer winter wordt.
0 kracht uit aardes hart gekomen,
Die knop na knop ontluiken doet,
En tusschen bladerlooze boomen
Den droom der rozen nog behoedt!
Een heimwee drijft van kille wegen
Naar deze plek, die gloeit en geurt,
En drinkt den onverwachten zegen
En weet niet meer, waarom het treurt.
En geen ontberen is volkomen,
En geen geluk geheel vergaan,
Zoolang tusschen de dorre boomen
De rozen nog to bloeien staan.
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II

A lleen dit beminnen,
1-1Alleen dit vergaan,
Een vluchtig bezinnen,
Een nauw'lijks verstaan;
Ontvangen en geven,
De lust van een uur,
Groeit uit tot een leven,
Tot mateloos vuur!
1k stuwde de stroomen,
Ik voedde de kracht,
Die mij heeft genomen
En duizelend bracht,
Waar vormen verschroeien,
De stilte ontvlood,
En alle ontbloeien
zich stort in den dood.
Gloed zonder ontspannen;
Elk hart naar dit land
Gelokt of verbannen
Wordt vlam in den brand:
Een tasten, een reiken
In dronken geweld,
Verliezen, bezwijken
Van pijnen bekneld!
En geen, die zijn zinnen,
Zijn hart kan verstaan,
Alleen dit beminnen,
Alleen dit vergaan.
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III

goo vaak kwam ik vergeefs tot u, o zee,
ZaAlsof mijn eigen hart uw troost weerstond,
Of het verkoos, hoe ook gekweld, gewond,
Zijn onrust boven uw bewogen vree.
Wanneer ik dacht, dat ik uw stem vers tond,
Uw ruischen trok al mijn verlangen me e,
Dan heimelijk ontsteeg aan donk'ren gr and
Een and're zang bezwaard van vreugd en wee.
De zee is eenzaam, eenzaam is het hart,
Dat lucht en golven aanroept om bevrijden
En dorstend blijft in zijne pijn benard.
De golven ruischen en het hart ruischt mee,
Maar immer blijven zee en hart gescheiden,
Want eenzaam is het hart en is de zee.
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HALBO C. KOOL: DELIRIUM
GEEF mij de koppen van die flesschen
ik wil branden
de toonbank is een ijskam van verlangen
dit glas valt stuk
meteen
en met hun zessen
zie ik
ik zie
Wat druipt er langs mijn handen?
Het schreit!
zie ik maar drie
de wanden
zijn gaten in de eeuwigheid.
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HALBO C. KOOL: WEERZIEN

D

LADEREN woeien langs onze wangen,
.1.3voorbij mijner armen fluisternis
over ons dwingende verlangen
verder en weg in de duisternis:
zij schenen verrukt, hun tocht gewis.
Bladeren waaien langs mijne handen,
nu ik dit schrijf overdag en alleen
in hetzelfde park, op de bank van voorheen;
en nu zie ik: over de landen
waaien ze verder, nergens heen.
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MARTIN LEOPOLD: HET KLEINE MEISJE
I.I. was nog wit en stil genoeg van binnen
LdOm te begrijpen, dat een hyacint
Niet bloeit om eigen geuren te beminnen
Maar omdat zij de geuren zoo bemint.
Denk nu niet dat haar nog zoo jong geluk
Zonder een komst van weemoed is gebleven:
De kleine handen wilden 66k het leven
Begrijpen — en de bloemen gingen stuk.
Zij moist nog niet, dat handen dingen deden
Die ze niet wilde dat werden verricht.
Ze was uit haar geluk teruggegleden,
En toen zij zag hoezeer de bloemen leden,
Ging als een deur haar kleine lachen dicht.
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MARTIN LEOPOLD: ANNIE
][3- wandelt elke morgen in de hooge
LiTuinen, achter de geurende jasmijn.
Niemand vergeeft het haar simpel te zijn,
Pijn te hebben en veel te groote oogen.

Soms zit ze bij de vijver in het gras,
En zingt om nog dichter bij God te komen
Dan zij, tusschen de bloemen en de boomen
Vlak bij de kleine waterplek, al was.
God speelt wel eens in haar met eeuwigheid.
Dan is het of aarzelend en heel even
— En waarom niet? zij moet ook verder 'even! —
In haar hart zacht een ander meisje schreit.
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MARTIN LEOPOLD: LATER
E nacht werpt een wit licht over uw haar,
_LIDat niet meer donker is nu en veel zachter.
Uw stem klinkt helder, en wordt onverwachter
Als wij verwonderd overbuigen naar
Een ster, die zichzelf spiegelt in het water
En even siddert als wij verder gaan.
Wij weten ons niet ver van God vandaan,
En zijn zeker hem te ontmoeten, later.
Nu nog niet, want de nacht en uw zacht haar
Zijn te verrukkelijk om stuk te breken.
Wie Bens verschrikt naar een ster heeft gekeken
Vindt God en wordt zijn doel van zelf gewaar.
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H. MARSMAN: DE BRUID
TK dacht,
ldat ik geboren was voor verdriet.
en nu ben ik opeens een lied
aan 't worden, fluisterend in het ijle morgenriet.
nu smelt ik weg, en voel mij openstroomen
naar alle verten van den horizon,
maar ik weet niet
meer waar mijn loop begon.
de schaduwen van blinkend-witte wolken
bespelen mij en overzeilen mij;
en scholen zilvren visschen bevolken
mijne diept'- en bliksemend voel ik ze mij
doorschichten, en mijne wateren alom doorkruisen
en in mijn lisschen vluchten
zij zijn mijn kindren en mijn liefste droomen .. .
ik ben nu volgegoten met geluk.
de tranen die ik schreide en de zuchten
zie ik vervluchtigen tot regenbogen
die van mijn oogen springen naar de zon.
waar zijn de bergen van den horizon?
ik zie ze niet.....
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RICHARD MINNE: ONOPLETTENDHEID GESTRAFT

n

tak die uitgebloed,
Wdie zwart en zonder goed,
zoo verre van den stare,
vOOr 't venster wiegen kwam,
welk woord had gij te spreken?
Van al het hemellicht
dat mij werd toegericht
hebt ge iedren straal bestreken,
en 'k heb, vergeef me, uw taal
gehoord noch afgekeken.
Waarom ik hier nu zit
en zweetend, zwart op wit,
dat 't kruimelt en dat 't kriept,
de reke die ge schiept
tot een taai vers te breken.

RICHARD MINNE: MOE
E zonne zinkt.
l'Een sterre zoekt.
Een zon die hinkt
wordt opgedoekt.
't Moet wel, 't is wet.
Maar vO6r te gaan,
heeft ze in een raam,
de zon, Naar ziel
te koop gezet.
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M. NIJHOFF: AAN EEN GRAF
X TLIEGEN en vlinders, kinderen en bijen,
V Al wat als stipjes vonkt door de natuur,
Warm, blij en snel, — moedertje, schoot van vuur,
Daar hield je van, en zie, die bleven bij je.
Want als ik hier de diepe stilte intuur,
Stijgt het zoo glinstrend op, dat ik moet schreien,
En duizend lachjes, liedjes, mijmerijen
Tintelen uit het gras naar het azuur.
'k Sta aan je graf als jij eens aan mijn wieg.
Moeder, vrees niet dat ik om dit verzonken
Handjevol asch mij om het vuur bedrieg:
Ik ween, als jij toen, om de vrije vonken,
De bij, het kind, de vlinder en de vlieg,
Die in het licht van puur geluk verblonken.

62

FRANCOIS PAUWELS: DE TOREN

W

AAR eeuwen stierven bleef de toren recht
met zijn omspoelden buik en karteltinnen,
hij is een drinkebroer wiens heete zinnen
zich vieren in krakeel en zwaardgevecht,
en hoe 't gemeene yolk den kost moet winnen
deert noch den ridder, noch zijn wapenknecht,
een overschuimde kruik, een blonde vlecht
en schaamle spelers die een lied beginnen .. .
Nu glanst een zwarte vleugel in den toren,
de doode wachters, blank-geharnast, hooren
't verliefde spel der jonge, blonde vrouw,
zij luistren, roerloos, met gebogen hoofden
en wat de droomen van hun jeugd beloofden
herleeft, als bloemen in den morgendauw .. .
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FRANCOIS PAUWELS: HET SCHELPENHUIS
ET aller stranden kleurige tropheeen
heeft men, in schelp naast schelp, mijn steen bezet,
ik heb de gratie van een pronk-salet,
maar in mijn hart de diepe stem der zeeen,

M

wie 't oor leent aan mijn wand ontwaart armeeen
die voorwaarts ruischen met een eendren tred
en 't masker van een teer getint palet
omhult een klacht van namelooze weeen.
Ten avond koozen in een bleeke maan
gelieven op mijn bank . . . . ik zie het aan
met droomen in mijn perlemoeren oogen,
dan roer ik zacht de snaren van mijn veel
en met de stem van 't zomersche struweel
zing ik den lof der allerzoetste logen . . .
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E. DU PERRON: D RIE SONNETTEN
I HET KIND DAT WIJ WAREN

W

IJ leven 't heerlikst in ons verst verleden:
de rand van het domein van ons geheugen;
de leugen van de kindertijd, de leugen
van wat wij zouden doen en nimmer deden.
Kindertijd, op een eiland of in steden,
van wie reeds deugen wilden of niet-deugen;
zuiverste bron van weemoed en verheugen,
verwondering en teerste vriendlikheden.
Het is het liefst portret aan onze wanders:
dit kind, in diepe schoot of brede handen,
met reeds die donkre blik van vreemd wantrouwen.
't Eenzame kleine kind, zelf lang verdwenen,
dat wij zo fel en reedloos soms bewenen,
tussen de dode heren en mevrouwen.

II EEN GROTE STILTE

E stilte zwelt uit de ingeslapen nacht
I./en zuigt ons gans en onweerstaanbaar binnen.
Een hoornstoot gilde, alsof een Wilde Jacht,
losbarstend als een onweer, zou beginners —

•

En toen niets meer. De ondragelike vracht
van to veel jaren, 't koele en donkre linnen
van de eeuwge Stilte op onze wankle wacht.
De Vijand zal ons altijd overwinnen !
Wij kruisen de armen op onze enge borst,
zwelgend het duister met de dikke dorst
van wie om water kreunde eer hij verstomde.
En deze vracht, dit groot benauwen wordt
voorsmaak van het gebeente dat verdort,
onder het marmer, in de rechte tombe.
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III LEVEN IS GOED .. .
Leven is goed, ofschoon het dooden maakt.
(M. Nijhoff)

T

EVEN is goed, — en zijn wij tachtig jaar,
Li wij doen geen afstand van ons duur verleden.
Koel is de schaduw van het leed geleden,
en zacht de glimlach om het oud misbaar.

Dan eerst zij onze hemel glad en klaar:
achterom kijkend, niet vooruit, als heden;
ruggelings reizend, met onwilge schreden,
naar welke Zuidpool of welke Evenaar?
wij gaan, wij gaan — maar met de minste spoed.
Profetedromen, stelsels en gebeden
waaiend om ons als wind om zullen doet.
Strijdend voor 't Leven, listig en verwoed,
als onze vaadren met de draken streden,
zullen wij gaan. Maar langzaam. Voet voor voet.
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JOHN RAVENSWOOD: OP DE GALEIEN
U ik gebrandmerkt ben en kaalgeschoren
N
En op de ruwe roeibank vastgeklonken:
In zeven jaar geen wijn meer heb gedronken,
En mijn galei voor eeuwig zal behooren;
Tusschen mijn schurftige huid en maagre schonken
Liggen mijn spieren week en weggeslonken:
Denkt gij den eed te houden, mij gezworen,
V6Or zeven jaar, mij eeuwig te behooren?
Als wij voor 't Hof kunsten vertoonen mogen,
En dan een smartlijk troeblen van uw oogen
Bewijzen wil dat gij nog weet hoe 't was,
Dan zal ik niets verraden, onbewogen.
Maar zult gij fluisteren met den markies
Naast u, — wat zijn ze weerzinwekkend, vies! —
Dan val ik op mijn bank uiteen tot asch.
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JOHN RAVENSWOOD: LA VOYAGEUSE
TN Singapoer is zij aan boord gekomen
AVlak vOOr 't vertrek, met dertig stuks bagage,
De eerste nacht doorspookte ze al de droomen
Van een matroos, gemonsterd onder gage.
Hij stond des morgens 't wandeldek to wasschen
Nog half versuft, toen zij hem kwam verrassen
En raaklings langs hem in pyama ging
Die strak en soepel om haar heupen sloot,
Of in een ochtendkleed dat open hing
Haar opperst schoon mild aan zijn blikken bood.
Een steelsche glimlach heeft hem dol gemaakt.
Hij staat in 't donker op de hondewacht
En ziet haar vOOr zich, wit en naakt,
Verlokkend in den nacht.
Ze is in Calcutta weer van boord gegaan.
Hij moest als wachtsman bij de gangway staan.
Over haar schouder wapperde haar sjaal
In de rukwinden als een smalle vlag.
't Was 't allerlaatste wat hij van haar zag,
Al heeft hij dag en nacht en nog een nacht gedwaald,
Door de concessies waar zij wonen mag.
Hij wierp zijn waardloos boeltje op de steenen,
Hij had het leven zijn gelag betaald,
Is in de Chinese Town spoorloos verdwenen
En eindelijk uit den Ganges opgehaald.
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J. C. VAN SCHAGEN: OSMOSE

W

AT suist het bloed in den grooten nacht?
wildernis,
wildernis,
en een woord, dat voor altijd verloren is
en een kind, dat daarbuiten wacht —
Wat klopt het bloed in den grooten nacht?
grondeloos,
grondeloos,
en een lokken, donker en eindeloos
en het water, dat wast in de schacht —
Wat moet het bloed in den grooten nacht?
blindelings,
blindelings,
en passeerend, duister en rakelings,
het zwarte zwalpen, ter Macht —
Wat weet het bloed in den grooten nacht?
heimelijk,
heimelijk,
en achter verre pijnen uiteindelijk
een kind in droom — het lacht.
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HENDRIK DE VRIES: HET RUSTHUIS
LIEIMLIJK, achter haag en boomenrij,
1 1Kruipt het stervend leven hier voorbij:
Vroom, in zoet gedroom, en zorgenvrij
Door de vree van 't laatste herfstgetij,
Of ten eind verkwist in klein beklag
En verdwaasd getwist van dag aan dag.
Maar allengs, weerstrevend of gedwee,
Drijft het op de stroom der diepte mee: —
Waar geen bee vol deemoed meer vermag,
Noch de starre waan van 't bang ontzag,
Waar de lach bezweek en ook 't geween,
Blijft elk wezen met zichzelf alleen.
Wie zoo zwaar gebogen zwijgend gaan
Einden dra dit schimmig nabestaan: —
Geesten van vergeten vreugd' en wee
Op een eiland, stil in woeste zee —
Spoken van wat waarheid was of scheen,
Eenmaal, ver in 't onbestemd Voorheen.
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HENDRIK DE VRIES: NOCTURNE

W

ANNEER ik zoek met een licht
Waar hij 't laatste gewandeld heeft,
Komt altijd weer zijn gezicht
Naar mijn lantaarn toegezweefd; —
Zacht gebogen, zijn oogen dicht,
En bloed op de mond gekleefd,
Gaat het mee, tot het zwicht achter 't hek
Langs de berm die de poel omgeeft,
Waar nieuw onkruid, slicht over de plek
Van de misdaad, zijn sterbloei weeft.
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THEUN DE VRIES: ZELFPORTRET
heb ik begeerd to Leven in het kalme Licht
van een aangebeden allengs niet meer wereldsch
M ENIGMAAL
aangezicht.
Maar de wilde toomelooze erfschap van een rustloos bloed
liet die droom niet langer toeven dan de storm het rozen doet.
Met geen aardsche zekerheid geboren dan die van den dood,
en de hemelsche verloren — o geheim van wijn en brood ! —
haat ik alien die de tijd mij tot gezel en meester koos,
ga ik eigen duistre wegen, zonder ster en vredeloos.
Vrouwen die ik nooit zal kennen, welker schoonheid lang
ontsliep
of die eenmaal zullen bloeien lang nadat mijn bloed hen riep,
landen, steden, horizonnen die ik nimmer heb aanschouwd —
die begeer ik in mijn droomen, vruchteloos, maar blind en
stout.
Vreemd zie ik mij wakend handlen, onverklaarbaar en
verdeeld,
en ik spreek als tot een ander met mijn eigen spiegelbeeld.
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THEUN DE VRIES: MINNEBRIEF
IJN liefde is donker, heeft van storm en donder
de kracht, de snelheid en vernietiging
M
en brengt zichzelve woedend om en onder,
of bloeit met bloesems zwaar en giftig rood,
bedwelmend, een gewas van zoele nachten
vol slaap en zacht verderf dat langzaam doodt. —
Hoe hebt gij zwijgende Uw kuische leven
zoo zonder vrees aan dat van mij gevoegd
en aan mijn mond gerust zonder to beven?
En waarom maant uw stem in mij zoo teeder
boven 't geweld van mijn onrustig bloed;
en waarom keer ik altijd tot U weder? —
Gij die het woordeloos vergeven zijt:
vergeef ook 't machtloos dwalen en begeeren
als ik nu, moe, mij zelf niet kan verweren
tegen mijn opstand en mijn eenzaamheid;
en laat geen droefenis uw goedheid deren
wanneer mijn hart in wrok en euvel schreit.
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THEUN DE VRIES: EPITAAPH
ARMENKERKHOF

TK weet niet wie het was dien eersten nacht;
lmoeder ontnam mij 't geld. — Sinds volgden velen.
Bij iedre stadslantaren hield ik wacht,
vertwijfeld om het eender lustloos spelen.
Toen mij de zachte blonde slaper nam
wist ik voor 't eerst wat of ik had verloren.
Hij keerde niet; maar altijd bleef ik hooren,
bij andren, of zijn lange tred niet kwam.
Ik luisterde, ik wachtte. Jaren, jaren.
Veel kwamen weer. Hij keerde nooit terug.
Wanhoop en wreedheid zijn in mij gevaren:
ik zocht het altijd dreigend ongeluk;
doembare prijs voor wie met mij wou slapen
bracht ik het, lachend, zonder onderscheid,
over op mannen en op schuwe knapen —
Maar eindlijk heb ik hen en mij bevrijd:
De laatste minnaar die mij heeft genomen
werd tegelijk mijn diep en veilig graf:
Wie oordeelt mij, dat ik het donker stroomen
van 't water niet weerstaan kon en mij gaf?
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VICTOR E. VAN VRIESLAND: DUINWANDELING
OEL is de avond geborgen in het licht
n„.Pat glinsterend aan het gladde eikeloof ligt
(Zoo klaar, dat men het bijwijlen houden kan
Voor witte kreukelige kelken van
Bloemen), gescheiden van me als achter glas,
Verstorvener dan het een jaar geleden was.
1k weet, ik weet: hier zal ik niet meer wonen.
Kleine konijnen wijken voor mijn loomen
Tred, hobbelend zonder haast het hakhout in,
Terzijde van de dennen, aan het begin
Van den woesten duinpan. Zeer langzaam stoot,
(Het wordt duister), een geelgeverfde maan, en groot,
Zichzelf de wereld af, naar de terneer
Welvende lucht. Hier zal ik niet wonen meer.
Hier eindigt het pad. De tocht is volbracht.
— Aldus, veel ouder dan een jaar geleden,
Verhef u boven de toevalligheden
Van het landschap en de gegevens van den nacht.
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GERARD WIJDEVELD: KRONING VAN MARIA
U EN oord, beschenen door een kuischer licht,
Jedeen ongerepte zon, Gods eigen gezicht.
Schreien verdrijft mijn smeekend getuur,
er rees een hooge, werende muur.
Toch, een snellen opslag voor zij weken,
hebben mijn oogen in dat licht gekeken
en hebben, naar het trieste dal van dezen nacht
een hemelsch beeld nog meegebracht,
in de doffe droefenis van mijn gezicht
een onbedroefbaar, liefelijk licht:
o de Vader, gezeten op eeuwigen troon
en Maria, die kinderlijk neeg voor haar kroon.
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GERARD WIJDEVELD: NACHTWACHT
Aan H. Klomp

E kamer krimpt zich dicht —
Terwiji ik mij neerbuig beneden een eenzaam lieht,
zit ik — maar bijwijlen lijkt het een ander dan ik -gebogen als hier, in de bruine kajuit van een boot,
die, smal en teloor, niet langer bestaande schier,
op de diepe, duistere zee van den nacht
zich misschien nog ergens bevindt?
Ik ben de eene, wereld-eenzame passagier,
die naar het nachtelijk krimpen, keeren, vlagen,
van vreemden, veelvormigen wind
ineengedoken, met geluidlooz' adem, zit to hooren:
o schemerend bekende, tijden ver verdwaalde stemmen . .
hoe zou ik niet, bekoord en huivrig, jagen
langs uw verraadselde, half uitgewischte sporen?
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PROZA

HENRIK SCHOLTE: HET PROZA
Onze proza staat en wandelt (Jacob Geel)

0

VER iets, dat er niet is, kan men kort zijn.
Ik weet niet wat velen bewogen heeft, over de herleving van ons
proza te schrijven. Het zelfde beeld, armzaliger nog in zijn herhaling,
van wat zich een tiental jaren geleden in onze poezie voordeed, keert
thans terug. Een horde van gekantelde evenwichtszoekers heeft op het
politiefluitje van Marsman haar gevechtsterrein verplaatst en schrijft
thans proza. Dit heeft alleen tot gevolg, dat er thans meer papier verspild
wordt dan vroeger. En tot welk nut?
Negatief zijn alien eensgezind. Dat wij niet als proza beschouwen de ontzagwekkende worsten, die uit de slachtershanden van Querido ontstaan, noch ook de marktstem van den een-twee-drie klaveraasspeler
A. M. de Jong, hoeft hier nauwelijks nogmaals geconstateerd te worden.
Dat daarnaast de vogue voor psychologische portretten van onze lustig
erop los-kiekende romancieres, van het kabinetsformaat van Agnes Maasvan der Moer tot de ietwat wazige vergrootingen van Jo van Ammers, aan
het proza zelfs niet de schade der eerstgenoemden doet, is even overbodig; want het wordt naast ons gespuid.
Maar wat zetten wij daartegenover? Van de armoede der verzen over
te gaan in de armoede van het proza, dat dit nog zooveel minder kan
verduren, is vrijwei het eenige, dat tot dusver bereikt is. In tragische
zelfnegatie, waarin de romanticus Marsman, laatste der te laat geborenen,
vooraan gaat, tracht men aan den doem van jeugd-afgoden te ontkomen.
Vol van verzen, die niet geschreven behoeven te worden, storten zij zich
op het proza met de onhandige allure van een telganger, wien men vraagt,
gewoon te loopen. Wat wij hebben, meer dan genoeg, is een al dan niet
opzettelijk gemaskeerd en als zoodanig ontkend rhythmisch proza, dat
tenslotte nog in rechte lijn op van Deyssel terug gaat: woordkunst,
rhythme in den zinsbouw, het „bizondere" en incidenteele noemen van
dingen. Zij komen met hun nuttelooze ervaring in poezie tot het proza,
dat zij daarvan hoogstens met Jezultische casuistiek onderscheiden.
En toch zijn wij verder dan ooit of van eenige verwarring der kunsten.
Toch is de waarachtige prozaschrijver de natuurlijke vijand van den
dichter, die zich aan het proza nooit ongestraft vergrijpen kan.
Indien wij thans terug zien, hoeveel dichter staat onze tijd dan bij het
constateeren van „professor" Geel dan bij het zwelgen van van Deyssel.
Het proza, vrij van rhythmische preoccupatie, onmerkbaar in het woord,
maar kalm en koel levend in de gedachte, is een ideaal, waar onze
schrijvers nog maar nauwelijks aan geraakt hebben. Het proza te zien als
een normale uiting van tot leven gekomen innerlijk, als mededeelingsvorm, waaraan het rhythme ondergeschikt is, op juist en precies dezelfde
manier als het woord aan onze gedachten, zal pas kunnen beginnen, waar
alle literatuur ophoudt. Zoolang het door uitgeloopen verzen en door

krampachtige pogingen om zich op nieuw domein te handhaven, vervangen
wordt, is het proza dood. Zoolang het bestaat in een zorgvuldig „raken"
van din.gen en niet — om andermaal Geel te citeeren — in het „erbij
verwijlen", het eenzijn met den uitingsvorm, zal men veel, zeer veel
over het proza schrijven, doch uiterst weinig, uiterst gevaarlijk en uiterst
onvruchtbaar proza.
Wilt Gij proza vinden, zoek het in het onhandigste werk van beginnelingen. Als er kansen zijn, schuilen zij daar. En als wij een poging deden
om in het hier volgende althans het beste van een hachelijk staande zaak
bijeen te brengen, dan vermelden wij vooral het tot vrijheid doorbrekend
experiment van Kuyle en de kalme klaarheid van Helman: de eenigen,
van wie ik voorloopig zou durven zeggen, dat zij den dichter in zich
overwonnen hebben en tot den eigen staat van het Proza zijn geraakt.
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J. W. DE BOER: HET PLAN-YOUNG
DE OPENING DER HAAGSCHE
CONFERENTIE OP 6-VIII-'29
L -VIII-'29. Vanmorgen om half tien vlogen wij door Den Haag
Ulp met een Franschman die telkens omkeek, en een Yoego-slaaf
met zeere voeten. „Merkwaardig dorp," roemde de een; „een blonde
nettenboetster!" hijgde de ander. „Zij kijkt somber, uw blondine,"
enzoovoort: de heeren bedoelden, dat de lucht bedekt was.
In het gedrang, om bijtijds op het Binnenhof te zijn, raakten beiden
achter: ach ja, al dat omkijken, en die zeere Balkan-voeten . . . Vlaggen,
elke taal in Babel vlagt, brutaal toilet heeft Babel gemaakt .. .
Wat glimt daar bruiner dan een gepoetste kastanje?: een heele bak vol
kastanjes?: het zijn de deinende paardenachtersten: het Binnenhof wordt
afgezet. „Ik moet er door !" „Coupe file? !" „Hier!" „Passez." De Ridderzaal: een open termietenhoop; wat daar al niet dooreen-woelt en wriemelt
wenteltrappen-op en af, op voile overloopjes en kromme tochtholen.
Maar rustig en onverschillig de oude dikke zelfvoldane steen; het gezeefde
licht knippert nergens met de oogen. Mannen en vrouwen, sommigen
met iets mensch-achtigs, struikelen over en door elkaar. Cellen, loketten,
kantoortjes, plakkaten, trossen kabels, elk gat wordt opgestopt en puilt:
en wat 'n lawaai!. . ., de pers der wereld rabbelt zich de schorre tongen
los. Hollywood, waar men zich voor de hekken der studio's verdringt,
om broodloos weg te drijven. Een beurs, met een paniek op het dak . . .
Goddank!, een kijkgat, lucht, adem, teugendiepe lucht: en onder ons
het Binnenhof, geruimd.
Den doolhof uit: Franschen nemen een ribbestoot niet kwalijk, twee
Engelschen geven er een terug . . . „loopen doe-je met je ellebogen!" . . .,
. . . . „nietwaar," snauwt een Pan-Europeaan, „Me d", en hij grijpt de
jaspanden van een reusachtigen Duitscher beet, en laat zich mee-sleuren
in diens zog, een breede trap omhoog.
De Eerste Kamer.
Met z'n vijven zien ze op den Vijver uit, de ramen die van den grond tot
aan het gewelf reiken. Met z'n vijven laten ze alles door wat het Vijverwater aan loome schitteringen in breede veeren laat uit-rillen. Rond is
de zoldering van oud goud, en daarover vegen telkens de weerkaatsingen
van het lichtende water vluchtig heen. Goud-omvat: een tiental schilderingen, zooals onze vaderen ze beminden, toen de gouden eeuw met en
uit goud werd opgebouwd. Beneden: in een ellips, als een reuzen-Paaschei,
de Plan-Youngtafel met 'r veertig geleeuwde stoelen, armleuning naast
armleuning. Een huisvrouw moet die veertig smettelooze schrijfmappen
en die schrijfgerei-stellen hebben „gedekt". Welk rein geweten durft
aan zoo'n tafel te gaan zitten, dadelijk als de tribunes doorbuigen? .. .
Teekenaresjes (buitenlandsch goed), fotografen, filmartillerie: wat al
niet rukt aan en stelt zich op, ja graaft zich in, en schiet zich in. Op een
83

drietreedsche waaihouten staantribune worden de Hollandsche journalisten samengeperst.
Om kwart voor elf verdringen zich daar een paar honderd vragende,
klagen.de, inlichtende, en lachende pers-menschen; plaats is er hoogstens
voor tachtig. Beneden: secretarissen buigen binnen, halve en heele
deskundigen, tolken komen uit den grond op en kwaken: wie draait er
een Babelsche plaat van hen? .. .
Een oude waarzegster met een sluw lachje schuifelt binnen: Briand.
Op de tribune slaat een landsman van hem een fotograaf neer: met twee
rake petsen, zoo raak dat de nationaliteit van den fotograaf verlorea
gaat in een overal geldig gekerm.
Stresemann: paffig, bleek, iemand die er last van heeft dat-ie een Duitscher
is. Loucheur neemt met een kleermakersgebaar Briand onder den arm,
en beiden begrijnzen iets met Beelaerts. Ah, daar zijn de Grieken: handjes,
handjes; de Polen, de Italianen (politieke miliciens zonder instructeur),
Engelschen (anders dan anders, niet ivory-tipped meer), .. . . ah, en daar
is Ch6ron, die met zijn on-Fransch machtige lichaam een paar Japanners
uiteendrukt . . .: waar mogen die gestoven zijn? Hymans, mager, grijs
en onnatuurlijk . . .: afgekeurd wegens een te smalle borst, . . . een smalle
vlijm van een man: hij zit naast de Duitschers die met z'n vieren een
blok boos vleesch zijn . . .: 10 jaar na Versailles wordt de oorlog voor de
32-ste maal verloren . . .
Jaspar, een politicus uit de Barbizonsche school; tenminste — zijn haardos
is artistiek. Venizelos werpt hem een kushandje toe. Lief. Opa paar opa.
Toch is de Kretenzer nerveus, en z'n sikje moet dit ontgelden; Hollandsche professoren zitten zoo weleens bij een promotie die hen niet interesseert. Links van hem een leege stoel: voor Politis?, rechts van hem de
Polen,... hij moet de hand boven de oogen houden om iets van Briand
waar te nemen, en van dat nieuwe gevaar dat men Snowden noemt.. .
en dat als een booze vogel in z'n veeren duikt, daar aan het donkere einde
van de tafel.
Zaleski, van het circus Zaleski, beschouwt welgevallig zichzelf. Wirth
ergert zich aan de schavot-stijve dikke lijvigheid zijner medegedelegeerden.
Hilferding, Stresemann en Curtius, dat hij zich opzettelijk gaat bewegen:
hij teekent poppetjes op de smettelooze map. Mir het helpt niet; achter
hem slikken Schacht en Schubert nog een extra-stok in: verontrustend
norsch zien de Young-Teutonen voor zich uit in het niet der zestig
aanstaande ondraaglijk-zware betalingsjaren. Nerveus hipt op den
voorrand van zijn stoel mister Adatsji heen en weer, een aapje. Een zeer
bijzonder aapje. De drukte en het geroezemoes in de stikvolle zaal spoelen
hem bijna weg, Japannertje.
— Klop, zegt de hamer van Beelaerts. Met een koele stem vraagt hij
„aandacht voor de fotografen en filmoperateurs," die hij „ooze vrienden"
noemt. Jaja: het gros der persfotografen — kent u ze? — zijn wel de
vrienden der diplomaten en politici!
— Boem!, het doffe schot van het Blitzlicht.
— Zurre, zurre, zurre, klik-klik-klak: de toestellen werken, en de veertig
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groote mannen poseeren slecht; Dino Grandi en Mosconi blijven met
hun rug naar de lenzen zitten; Stresemann zet uit verlegenheid een uilenbril op, die nog dateert van voor de vermageringskuur.
— Klop; Beelaerts hamert inrukken voor „onze vrienden de lenzerikken".
En als zij de tribunes afgewerkt zijn — een king er zelfs boven in de
g ordijnkoorden —, staat Beelaerts op, om de Haagsche Conferentie te
openen. Wat kan hij anders dan een formulaire speech opzeggen?, —
over een uur is hij hier immers geen baas meer, en nu slechts chef de
reception . . . „Koningin, Regeering, eer, gastvrij Den Haag, men moet
zich niet ontveinzen, dit en dat, technische organisatie, Nederland geen
belang bij deze conferentie, onpartijdige gastvrouwe, welkom, welkom,
en een goede geest." Als hij over meer gebaren beschikte zou hij meer
applaus krijgen, want de Romaansche en Slavische temperamenten
houden niet van zulk een reserve . . . Tolken-gedoe in snerpend Engelsch.
Briand zegt dank. Niet op stoot. Al te gemakkelijk gebruikt hij de woorden
„hulde, schoon, sympathieke atmosfeer, vredelievend aspect van Den
Haag." Hij wil ergens anders heen. Ook de vrede weet van „afvuren".
Ineens wendt hij zijn batterij op de benauwde stelling der Boches: „Niet
waar?, we hebben geleerd, dat oorlog-voeren een boos werk is!" Pang,
die voltreffer zat. Dien was hij kwijt ! Nog wat aardigs voor Beelaerts
en Holland, en een Zondagschool-algemeenheid voor den Youngkalender
(„vrede geldt niet voor een yolk, verscheiden volken, of vele volken,
maar is een recht van alien"), en hij int een hartelijk applaus, en bemoedigende lachjes. Van de Duitschers niet, en van Snowden niet.
Tolkengedoe (doodend !; maar een Esperanto-conferentie zou nog doodelij ker veriammen).
Stresemann. Stem stelt teleur. Benauwd. Woorden-haksel. Maar na enkele
tellen ziet hij de pers, en stelt zich in postuur, handen in de zakken.
„Doppelte Kraftbriihe": de internationale rechtsgedachte.
Snowden heft eindelijk zijn spinne-kopje op, en begint te luisteren.
Venizelos houdt een hand aan de ooren; Adatsji schuift scheef vooruit,
bij na van z'n stoel af.
Te luide wordt de leelijke stem: „tijden zus, tijden zoo; spot, gebukt-gaan,
fouten, boeien-slaken." De Belgen zitten met hun oogen te turen tot
binnen Stresemann's tanden: daar komt het: „gelijkgerechtigheid ! ! !"
(Gleichberechtikunkh), „Recht, vlug en menschelijk !"
Hierna valt een doodsche stilte.
Niemand klapt in de handen. Een wonderlijk moment van verlegenheid.
Men ziet elkander aan en men verstrakt. De meesten trekken een gezicht
van „ik versta geen Duitsch; ik wacht op een tolk". En de man die het
officieele verslag moet maken, maakt van deze naargeestige seconden
gebruik om neer te pennen: „Op deze gloedvolle rede volgde een warm
applaus".
Gemoedelijk begon een tolk de Duitsche woorden te ver-Franschen;
alle accenten teiverzachten. De Engelsche tolk. Op de tribune zakt iemand
omiaag, omdat hij vier anderen niet langer kan torsen. Men voelt ineens
weer de hitte en de onmenschelijke volte . . .
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— La séance est levee. Vergissing van Beelaerts; hij heeft teveel op
Briand aan zijn rechterzijde gelet,en merkt niet, dat Snowden is opgestaan
aan zijn linkerzijde. En hij ziet ook niet, dat een paar vrouwen-oogen
van achter uit de kooi der tallooze delegatiedienaren Snowden iets
hebben toe-gevlamd. De opschudding verstomt en Snowden spreekt:
een klokje met een veer-slag. Over de tafel heen worden briefjes gewisseld „wat zegt-ie?" Cheron onrustig, Jaspar en Hymans luisteren
hoofd-aan-hoofd; bij de Duitschers buigt zich Curtius diep naar voren
met beide handen aan de ooren. Bij de ramen verheft zich Zaleski, de
circusdirecteur die een nieuwen August laat proefwerken. De Italianen
vouwen hun gekleede jassen stijf dicht.
En wat zegt Snowden anders dan „beterschap met Poincare, beterschap
met Hermann Muller, en Holland gelukgewenscht dat het part noch
deel heeft aan deze conferentie!"?
De vrouwen-oogen achter in de zaal seinen: „genoeg!, raak geweest!",
en Snowden de Yorkshire-man gaat zitten. In Yorkshire anders leeren
de kinderen om de porridge uit den pot te schrappen tot de bodem schoon
is. (Die neiging zou later zich openbaren!)
Briand en Stresemann bedanken voor het lesje in wellevendheid, en dan
is alles voorbij. Lucht alsjeblieft!, en zee!, en wind!, en zwemmen tot
je geen land meer ziet!
In de wandelgangen bestormt men de vensters om in het Binnenhof
neer te zien: honderden auto's staan te ronken, en een wagen van de
Movietone Company snort met zijn snuit tot in den uitgang van de
Eerste Kamer, om ze allemaal te vangen en te verschalken, de „groote
mannen" die den wereldoorlog zullen „liquideeren" . . . Zie, daar strompelt Snowden nader, op twee stokken steunend, . . . Briand dekt zijn
ooren of „wat 'n lawaai", Stresemann krijgt een driekantig briefje van
zijn lijfarts: „u hebt u overspannen. Strenger dieet dan ooit. Uw lever ! ! !"...
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KEES VAN BRUGGEN: MIDZOMERDAGSDROOM
UIT „PETER PUTTEL"

RUIM

stonden de honigraten van den dag.
Zalig, in de lauwe zon, at Peter Puttel met luie tanden een
banaan. De lange schillen bleven liggen waar ze vielen.
Van den tros, boven hem, wrong hij nog een komkommergroote vrucht,
die hij gedachteloos vilde en vergat.
In hem was de zondagsstilte eener fabriek.
Hij zag naar de gebruinde banaan en gaf haar een moedwillig wipje met
zijn naakte voet. Zij bleef liggen wiegen op haar gelen bochel.
Peter Puttel keek er niet meer naar.
Hier zit ik, viel hem in, binnen moeders barnsteenen ketting. De steenen
hadden juist zoo dien geheimzinnigen glans, daarin leefden insecten, die
wachtten ergens op. Zij verroerden zich niet. Zij hadden daar alle duizenden jaren gewacht, onbeweeglijk, onveranderd.
Mooi was dat!
En Peter Puttel kwam het voor, dat hij ook alle duizenden jaren zoo
had gezeten — hij wist het niet meer.
— Niet meer weten . . .
De gedachte Bleed hem langzaam voorbij, als kroos . . .
Then vond hij weer:
— Och nee . . . !
Glimlachend stond hij langzaam op, om een pijp te stoppen.
Sinds dat eiland uit de zee was opgekomen, onwillekeurig, met een golf,
die er evengoed niet had kunnen zijn, stonden daar boomen. Wellicht
niet zoo dadelijk, maar de boomen, die er stonden, waren zoo oud als
de wereld, zoo oud dat het er niemandal meer toe deed. Ze hadden
ook niets meer te doen, ze lieten de meezen zingen. Ze zweetten bladeren,
bloemen, vruchten, alles tegelijk, het kon hen niet meer schelen. Nu ja.
De apen maften als natte wasch, alleen een eekhoorn maakte bereddering,
die moest z'n spieren lenig houden.
Zoo'n beest is 'n meisje, als er Eniemand kijkt, doet ze 't voor zichzelf.
En de mieren hidden niet op te mieren. Ook dat raakte den boom niet
meer aan z'n kouwe kleeren. Hij was eraan gewend als een bedelaar
aan z'n luizen. Hij pufte. Hij opende z'n bladeren en deed ze weder
dicht, langzaam als een winkelier dien z'n winkel sluit. En wijl dat
alle boomen deden in de warmte, ging er een groote zucht door het
woud.
— Het getuk ! prakkezeerde Peter Puttel. Toen was het ineenen uit. Hij
prakkezeerde niet verder, want dit was een pijnlijk onderwerp.
— Waarom glimlach je? vroeg M'ba, die eens kwam kijken.
Zij verwachtte een gietbuitje voor de bloemetjes harer ijdelheid.
— Zoomaar . . . zei Peter Puttel.
87

— Zoomaar?
— Zoomaar, bevestigde hij, en het was zoo.
Zij gaf het nog niet op, en verder gaande, keek zij nog even om, of dat
nu alles was.
— Ondeugenderd! riep zij toen, om toch wat te doen.
Geen van hen beiden ging daar verder op in en het was dan maar
weer zoo.
Midden in het huis lag de koning te slapen.
De koning was het midden van het huis als de mast het midden van de
mallemolen. Om hem heen draafden de gladde vette varkens, de rossen
met hun zwaaiende staarten, de runderen, fier en gevaarlijk, met hun
vergulde horens.
Er werd eten bereid en er werd water gegoten voor het bad. In de
kinderkamers kropen de dikke blootebillen naar een ver stuk speelgoed
en ontdekten onderweg de wereld. De wereld was een naad tusschen
de planken, of ook wel een mier, of ook wel een venijnige schorpioen.
De wereld was vreemd en om te hebben. Dus schreeuwden ze erom, ze
schreeuwden om de wereld, tot de mier beet en de schorpioen stak, en
de kindervrouwen kwamen uit haar luiheid aangedraafd:
— Zal je weleens je gemak houden, rakkers, de koning slaapt!
In de kippenhokken reutelden ter dood veroordeelden. Zij hadden geen
idee van haar toestand, ze begrepen het niet eens wanneer de beul
alreede kwam met het groote groote mes. Ontkopt, trachtten ze nog
weg te springen, overtuigd van haar gelijk. Maar dan was het te laat.
Zij lieten haar bloed voor den koning.
Bij het groeien van den dag kwam de zon pimpelhoog over den archipel
te schijnen. Der bergen vale kruinen glommen in een vettig licht.
— Indien nu, bemijmerde Peter Puttel, weder gezeten, halend aan zijn
pijp, indien gindsche tweelingberg eens lag aan den anderen kant, andersom, de een wat hooger dan de ander, en de ander wat hooger dan de
een, dat zou anders zijn en niemand zou het weten. Wat zou dat er toe
doen. De regen kroop den anderen kant uit en daar groeiden de bosschen,
inplaats van hier, en wie had daar last of voordeel van?
Hij wischte zijn mijmering met een vinger van het voorhoofd. Een geur
van gebraden vleezen ging als een stallantaarn open.
Peter Puttel snoof. Hij treiterde een tor, die de stemmigheid had gehad,
op den rug te vallen.
— Nu loopt hij tegen den hemel! dacht hij. Wat 'n bolleboos.
Met een takje wipte hij het beest weder terecht, en nogeens ondersteboven. Hupla! de hemel. Hupla! de aarde.
Hij hield het een laddertje voor om naar den hemel te klimmen, maar
het laddertje was te kort. Met alle riemen uit lag de galei te roeien in
het brokkelige zand.
De middag stond trillende op de hitte als een visch op z'n vinnen. —
Kijk! zei Peter Puttel, verrast.
Hij keek er naar. Hij keek zoo lang tot zijn oogen er dicht van vielen.
Een korten tijd was er geen Peter Puttel meer.
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Doch ineenen spalkten zich zijn lanteernen weder op, alles was er weer,
het stond, het deed, het ging, het scheen, het leefde, het moest zoo erg,
en Peter Puttel besefte:
— Och, wisten wij nu allemaal maar net precies wat wij moesten i
Alweder maakte hij deze gedachte niet af. Want denken is, wanner
het om deze dingen gaat, niet het ware.
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ANTON COOLEN: HET DONKERE LICHT
AFSCHEID
N toen 'nen dag moest ook Simon Wijnands gaan, den landweerman. Hij kreeg zijn stuk thuisgebracht van den gemeentebooi.
Hij zat erop te kijken, op dien bevelenden en gewichtigen roep, die
plechtig en plotseling in zijn leven klonk. Hij zat er overdonderd van
den oorlogsangst, stom en gesloten, op zijnen stoel in den herd, de knieen
open, de handen tusschen zijn beenen, zoo zat hij en keek naar de roode
en blauwe plavuizen van den vloer. Zijn vrouw ging stil door den herd,
ge hoorde haar snuiven mee d'r neus, dat was van de droefheid, da haren
mensch opgeroepen was. Dit zijn de hoogere machten. Wij zien ze niet.
Wij kennen ze niet. Maar op eenen goejen dag weten ze ons te bereiken
mee hun bevel, waaraan we gehoorzamen moeten. Zij aten dien avond hun
brood anders en bitter, het veranderde brood in den angst van hun
handen. Wat was het harde leven goed geweest, in zijn breede rust,
zonder gevaren, waarin alles vaststond en de dagen geordend kwamen
en gingen. Ze hadden het arm gehad en den trubbel gekend, nu ze op het
oogenblik ernaar terugkeken, nu was alles erin goed. Simon Wijnands
in den herd, bij zijn vrouw en zijn kind, in hem was nu al de stuwende
beweging gekomen, die hem voort zou jagen, de vaart, die de rust bande
van den vloer. In zijn oogen en in zijn handen had hij al de onderscheiding
van den man die gaat, tegenover hen, die achterblijven alleen in den
voortgang van den tijd. Simon Wijnands, diejen man, hij was dapper,
hij gaf troost en moed en stelde gerust mee onbeholpen woorden. Hij
had gehoord, dat het niet voor lang zou zijn en hij zee dat tegen zijn
vrouw, dat hij gauw weer v'rum zou komme. Hij zee: ik hoef niet den
oorlog in. Hij zee: we worre alleen maar opgeroepen tegen dat er oorlog
zou kunnen komme. Maar er kwam ommers geenen oorlog. Zijn vrouw
snoot haar neus in haren scholk. Zij pakte zijn onderdinge in. Ze pakte
er een pak tabak voor hem bij in. Ze zee: — Ik doe er tabak bij.
Ze stond daar en hield den pak tabak vast mee d'r vrouwenhanden.
Simon zee:
- Da's goe.
Een vrouw denkt om zoo'n dingen. Ze denkt om andere dingen ook.
Simon Wijnands weet, dat er eenen lieven Heer is, maar hij is niet zoo
scheiterig, dat ie lijk als de kwezels doet. Simon Wijnands zijn vrouw geeft
haren mensch een scapulier en zij geeft hem een medaille van onze lieve
vrouw van het heilig hart. Daar staat op: Maria, die zonder zonden
ontvangen zijt, bidt voor ons, die onze toevlucht tot u nemen. Simon
Wijnands zijn vrouw zegt:
— Die moete ge altijd bij oe dragen.
D'ren mensch, nee, hij kent geen weekheid en zijn ruwe handen vouwen zich niet gemakkelijk en niet sierlijk. Hij pakt den scapulier en de
medaille en hij bromt een woord. Zijn vrouw zegt, dat hij ook zijn plichten zal waarnemen, gindswijd. Gindswijd, zegt ze. Simon bromt opnieuw
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Hij is geenen kwajen mensch. Hij knelt niet neer, om mee geheven handen
luid te bidden. Hij heeft een lichtje in zijn ziel. Dat draagt hij. Mijn
God, diejen laatsten nacht, zijn vrouw sliep niet. Hoe gaat het als ge
getrouwd zijt. Zij zocht zijn hoofd en zijn handen, de nabijheid van zijn
hart en de kracht van zijn bescherming, de zekerheid van hem, die
rustig bleef in zijn diepen angst. Simon liet zijn knuisten, zijn peelwerkersvuisten nemen en leiden en boog zich over zichzelf en haar in een stomme
teederheid.
En den volgenden morgen, in den vroegen herd. Simon was verrig
voor het vertrek. Hij keek rond in zijn huisje, de zwijgende en vertrouwde
dingen. Hij zee:
— Nou, dan ga ik maar, houd oe.
Hij gaf zijn dochtertje een schauwe hand en gaf schauw en mee een
verlegen lath een hand aan zijn vrouw. Hij was arm aan woorden. Hij zee:
— Nou, ik ga, houd oe.
Toen ging hij de deur uit. Zijn vrouw kwam hem nakijken. Zij zag hem,
gaan. Zij zag zijnen weg. Zij gevoelde haar diepe eenzaamheid, de verlorenheid in het omgewende leven. Zij zag hem gaan onder den zomerhemel. Zij zag hem weggaan tegen de blauwe lucht. Dan kwam ze in de
stilte van den herd. Zij staat en ziet rond. Zij ziet Marieke mee d'r vragende gezicht. Zij gaat zitten en op den stond douwt zij haar gezicht weg in
den mee twee handen geheven blauwen scholk en smoort haar heete
schruwen, dat breekt uit de knelling van haar dichtgeknepen keel.
Marieke, bij de tafel, mee zijn vingerke in den mond, schuurt haar eene
klompke op en neer over den vloer.
WEDERZIEN
Eenen dag toen het veel regende, toen kwam Simon Wijnands mee verlof.
Hij had eenen brievenkaart geschreven. Zijn vrouw had den herd op order
gebracht. Zij had de gewichtssteenen van de klok gepoetst, de tafel
geschuurd, de ruiten gewasschen, den herd gedweild en versch zand
gestrooid en Marieke had moeders geholpen. Toen kwam vader, den
milicien, in zijn uniform. Hij kwam door de peel gegaan, den langen pad.
Hij kwamp aan zijn deur, lichtte de klink en stond in den herd.
— Daar is vader, zee moeder.
Zij keek haren mensch mee bewondering aan. Hij ging zitten in den zorg,
hij den soldaat. Be, wa kiekte ge, zee-tie! Ja, ze moest kijken naar haren
mensch. Zij zee: ha ! ha! Ze was zoo sakkerdiesch blij. Zij gaf Marieke den
koffiemeulen en Marieke begost te malen en Simon snoof den goeden
geur. Moeder deed houtjes en klot in de platte buiskachel en zij zette eenen
moor putwater te koken. Ze had, sakkerdie, 'nen zak tabak en daar
kwamp ze mee bij haren mensch. Hij viet den tabak en stopte zijn pijp.
Nadien rookte hij. Hij zat daar te zwijgen, o, hij zee niks, da den herd zoo
schoon op order was en dat er gepoetst en geschrobd was. Hij zee niet
eens: dank oe voor den tabak. Och, misschien stelde het Door wel
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to leur, misschien had ze het zijn eigen schooner en treffender voorgesteld. Zijn dochter maalde de koffie, het regende aan de ruit en op den
vloer lag de weerschijn van den gloed uit het pookgat. Simon voelde in dit
oogenblik de goede tevredenheid in zijn ziel. Hij zee ten laatste tegen
zijn vrouw:
— Ge bent 'n pront wijf, da zeg ik oe.
Simon Wijnands zijn vrouw, zij verteedert op slag. Ze zee:
— 1k heb er op geteld, da ge thuis kwaamt.
Nadien dronken ze koffie. De regen was aan de ruit een voortdurend
gerucht van nat geklettertik. Simon Wijnands zijn vrouw keek naar
haren mensch. Dat hij soldaat was. Maar o, de goedheid van den tabaksrook rontelom zijnen kop. En zijn stem, die de schaarsche woorden zee.
Haren mensch in den herd. Het oude leven, waarvan de goedheid voor
eenen dag is teruggekeerd.
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JAN ENGELMAN: PROMETHEUS
BLADZIJDEN UIT EEN VERGETEN DOCUMENT

G

IJ, die dit papier zult inzien en het niet aanstonds wegwerpt —

want jong kunt gij• zijn en vol begeerte om te levee met de levenden
—, lees mij niet uit medelijden! De doove Beethoven spreekt, een oud
man, wandelend in doodsschaduw. Maar onbevreesd, want tot het eeuwige
geluid gaat hij ontwaken. Armzalig wie de schoonheid door zijn trommelvlies ontvangt. Hij omhelst een veege schim en kent het levend lichaam
niet der harmonie. Zoo deed ik zelf — tot de volmaakte schaal brak
die geluiden woog voor 't onverzadigbare oor. Ik was een dwaas in Heiligenstadt. Maar ontvouw dit papier en beklaag mij niet te snel.
Een jongeman, zesentwintig jaar oud, aan den dageraad van zijn roem,
om God niet bekommerd en den onderdanige vijandig. Zijn geest geleek
den condor die niets en niemand hooger duldt dan d'eigen vlucht en pijlsnel drijft op rechte wieken in een wreed en grondeloos azuur. Aan deze
vrije kracht stelde Kronos geen wet, wie hem aanzag meende sterren
te zien schemeren in een Juninacht. Op welken steen hij zijn harp zette,
aarde en hemel werden zingend. Hij dacht soms, de koren der zaligen
namen zijn lied over, martelaren vonden een glimlach achter hun mantel
van bloed. Zaagt gij hem niet, als hij over de westelijke heuvelen den
koelen morgenhoorn blies en de woeste paarden deed steigeren uit hun
gouden toom? Zaagt gij hem niet, als hij de schimmen tot rust bracht
aan de voeten der drievoudige maangodin of zoo heftig met den thyrsus
zwaaide dat de heup van Zeus zich opende? Met meer dan koningen,
met helden en de vrije geesten die de menschheid voeren uit het dal
was hij vertrouwd. Wie bedrukt waren en in kommer, driftloos onder
de teistering van krijg en nood, allen heeft hij doen oprijzen van' de
versteven aarde in een vlucht zoo duizelingwekkend hoog en schoon,
dat de sferen hen niet hidden. Toen zij keerden was het ijs der wateren
gebroken, de hemel lachte van herboren licht, op bloeiende oevervelden
vonden zij elkander in een kus van broederschap. Getuig voor hem,
Bonaparte, die uw adelaren over de alpen hebt gejaagd, maar geen
koener vogel hebt bezield met den adem van uw onsterfelijkheid en den
brand van uwe hoovaardij dan deze, die door verwarring en verfijning
den hoogen stormroep van oorspronkelijke hartstocht en een oeroude
tragedie heeft uitgezonden!
Maar een jaloersche god heeft mij het lot doen ondergaan van den Vuurbrenger en wraakgierig vastgeslagen aan den blinders rotswand van
zijn toorn. Ik, die in mijn rietstengel voor het menschdom de andre,
onbenaambare vonk stal en haar blies over een woeste aarde, ik, die
placht te stormen van bergtop tot bergtop en zingend ijlde door stroom
en woud, ik, die een vaandel voerde voor duizenden, niet beducht voor
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tegenstand en aan geen twijfel onderhevig — ik moest de felle ketenen
van een vernederend knechtschap, onverplaatsbaar, dragen in mijn
hoogmoedig vleesch. Ook mijne ingewanden werden door een gier verscheurd, mijn eigenliefde, terwijl ik werd gedwongen mij voor alien weg
te schenken op een wijze waaraan ik zelf geen deel had. Wie welbewust
en ongehinderd andren onderwierp, had de wraak te dulden van een
kracht die hij geen namen wist te schenken. En wie in staat was tot
verrukking, zeldzaam en bizonder, zag de vreugde zich onthouden die
aan den minste der verwerpelingen is gegund.
Het is lang geleden. Traag als een veegende herfstwind sloop het vermoeden aan. Was het geen weifeling mijner zinnen, zooals men ze kent wanneer machteloos de seizoenen in elkander overgaan? Op een killen dag sloeg
ik de toetsen aan en hoorde geen geluid. Niemand zag mijn angst, niemand
vernam het eerst en dierlijk gekerm. Zoo kan een zee zich sluiten over den
laatsten vluchteling van een schipbreuk. 1k waggelde naar den spiegel.
Was hij, die door een onzichtbare hand van de zelfgeschapen wereld
losgesneden werd, de mensch van vroeger nog? 1k weet niet hoe lang
ik liep, of ik een maal ging of honderd maal. De vloer zonk als een
watergolf, kamerwanden bogen op mij toe als duistere vogelwieken.
Van het klavier tot het raam scheen de afstand eindeloos, een dreunende
zondvloed, vlak achter mij, dreef mij voort. Beter moest de verdoemenis

zijn door een onkeerbare gerechtigheid, beter de snelste val dan dit
weerloos glijden. 1k dacht mij plotseling ontwaakt tot de van iedere
hoop ontbloote kennis, dat al wat wij leven noemen en bewustzijn, een
dwaze begoocheling is. Dat er niets bestaat, in ons, om ons, dan het
oneindig dooven van een licht, voormaals — wanneer? wanneer? —
door een speelziek monster uit zijn almachtig firmament geslingerd.
Het waait vormloos, wij zweven zonder omtrek in een duistere schacht,
eeuwig en eeuwig. Handen tastten in het ledig. Klanken werden in mijn
keel geworgd. Ik lag vastgeklemd in een greep die mij langzaam deed
verbloeden. De stilte der ongeborenen kwam, de kou Sneed als een mes.
1k wachtte .. .
Niemand vertrouwt mij toe hoe ik bovenkwam uit godslastering na
godslastering. Daar was de kamer, het manuscript, de klok die tikte,
het kille spiegelglas, een hoek van hemelblauw. En mijn gelaat — van
slaap tot slaap, van kin tot haarwortel de brakke kleur van het licht
onder een hagelbui. In mijn oogen waanzin en mijn mond een smalle
spleet op het geheim der furien.
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MARNIX GIJSEN: VAART NAAR HELLAS:
ATHENE
September 1929
AT blijft er ons, arme Barbaren, te doen bij 't betreden van het
Acropool, dan te weenen? Zoo sprekend is zijn volmaakte schoonheid van in den beginne gebleken dat de oude Grieken zich niet aan
beschrijvingen hebben bezondigd, maar dat zij in uren van nationale
moedeloosheid slechts hoefden een redenaar te hooren die van den Pnyx
hen toeriep: „Zie toch die Propyleeen, zie toch dat Parthenon !", om terug
bewust en vol zelfvertrouwen op te staan. En geen grooter stedelijke,
godsdienstige en estetische jubelroep kent Demosthenes tot vijfmaal
toe in zijn redevoeringen, dan het spreekwoordelijke gezegde zijner
dagen: „Wat is het schoon, het Partenon!"
De grootmeester van het Fransche rationalisme schreef hier zijn „Priere
sur l'Acropole" en waar hij zich kettersch afkeert van Christus, propt
hij het edele hoofd van Pallas Athena vol met zijn polemisch strijdmateriaal. Waar Renan de goddelijkheid van Christus loochent, ontvangt
hij hier „la revelation du Divine" En toch ontsnapt hem in zijn dogmatische extase een woord dat waarde zal hebben voor vele geslachten:
„Il y a un lieu oil la perfection existe, it n'y en a pas deux: c'est celui-la."
De Vogue trof hier een man aan, op de knieen biddend. Maurras heeft
een der zuilen van het Parthenon omhelsd. Gij glimlacht over zooveel
baldadige romantiek. Ten onrechte, want is er ter wereld een plaats
waar de Schoonheid u zij aan zij met de Liefde te gemoet treedt, dan is
het daar. Beiden zijn verschrikkelijk want de eene verblindt en — gedenk! — de andere werd met leeuwinnenmelk gezoogd.

W

Moet ik U spreken van de Propyleeen en van het Parthenon? Gij moet
beiden kennen en hun lijdensgeschiedenis door de eeuwen. Hun geboorte
uit het brein van Perikles, uit de hand van Phidias, hun geest die samengevat ligt in het eene woord van den ontwerper: „Wij Atheners hebben
de Schoonheid lief, haar aan eenvoud verbindende."
Hij legt den flank van een heuvel open en haalt daar het Pentiksische
marmer, hij weigert slaven als werklieden en wil niets dan vrije burgers
der Godin. Het duurt jaren, het kost geld, het yolk mort. „coed, zegt
Perikles, als het u te duur lijkt dan zal ik de kosten overnemen, maar
dan komt mijn naam op dit werk te staan en niet de uwe." De staatskist
betaalt verder; de schat van Delos, eigendom van den statenbond,
verdwijnt er gedeeltelijk in. Perikles geeft alleen verantwoording in
marmer. Daar is Phidias en zijn leger beeldhouwers, daar zijn karavanen
op weg met hout, het marmer wordt aangevoerd met gestatigen vloed.
De Panatheneische frieze groeit zacht uit het marmer wiji Phidias zelf
het beeld van de wapenvoerende maagd met goud en ivoor bekleedt.
En de luilakken op de markt en de schoenmakers schreeuwen: „Hij
steelt van dat goud."Phidias zegt: „Weeg het na." Iedereen zwijgt. De
Athena Parthenos is af; de dagdieven komen uit hun hoek. Op het schild
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vinden zij een vaag portret van Phidias en een halve beeltenis van Perikles.
Godslastering. Phidias moet op de vlucht, hij sterft later vermoord te
Olympia.
Beurtelings een byzantijnsche kerk, een harem, een moskee, een dorp,
een kruitmagazijn, verrijst het Partenon nu langzaam uit zijn puin.
De eeuwen hebben het gebroken maar ook gestreeld: geen marmer
heeft een dergelijke patine, melkig, bruin soms, rossig bij avond en plots
verblindend licht in de morgenzon, met een weerkaatsing die de sterkste
oogen omlaag dwingt als ware de onzichtbare godin aanwezig.
Het was werkelijk de nationale tempel. Langs zijn muren trok de Panatheneische stoet in bonte verscheidenheid op: priesters, ouderlingen,
jonge ruiters, maagden en goden. Heel Athene herkende zichzelf daar:
de jonge melkbaarden die slechts droomden van het snelste paard en
den besten wagen, –(zij zouden het nu zonder Amilcar-lawaai niet kunnen
stellen) — al die een naam op „hippos" dragen defileeren daar, de meisjes
die het peplos van Athena weefden, het puik der stad, zijn daar ook.
Het is een wapenschouw duizendmaal waardiger en duizendmaal schooner
dan onze kinderen-op-hun-zondagsch bij 't nationale feest en toch heeft
het dezelfde beteekenis. Demosthenes verwijt: „De Panatheneen en de
Dionysie kosten u meer dan een ganschen krijgstocht." Wat zou het?
Ze zijn van meer belang!
In een onaanzienlijk museum op het Acropolis hebben vrome handen
bewaard wat het Parthenon en de andere tempels hebben nagelaten:
de groote serie archaische Athenas, met den vreemden glimlach om de
lippen en een plooi van het gewaad in de gebroken hand. Zij zijn allen
gepolychromeerd. Hun verre lath heeft sets oostersch en geheim. Daar
ook zijn de fragmenten der Parthenon-frieze bewaard, soms bijgewerkt
met oneerbiedige plaasterdeelen. Daar is dan ook de Nike die haar
sandaai vastbindt en zooveel kleine meesterstukken.
Men moet naar het Acropolis in de vroegte opstijgen, als de lucht nog
ij1 is van den nacht en koel, langs de kleine arme wijken die tusschen
de heilige rots en de moderne stad liggen. Langs duizend kronkelingen
en over geitenpaden bereikt men dan den eenigen toegang, maar aldoor
ziet men het Parthenon in wisselend uitzicht en onder steeds heerlijker
licht, tot de voile zon u brengt aan de voet van het heerlijke Niketempeltje
en gij in de verte de baai van Salamis, opaal en amethist in den morgen,
ontwaart.
Van daaruit ook ziet gij de barre rots van den Areopagos, waar
St. Paulus zijn behendige rede begon over den onbekenden God.
Dieper ligt den Pnyx, waar 18.000 menschen vergaderen konden
en wiens naam beteekent „'t gedrang". Daar teekenen zich scherper
of in de zon de trappen van waar de honigzoete taal der groote
redenaars klonk, die met oratorisch gebaar konden duiden op het
heiligdom van Athena.
Rond de basis van den tafeltrots waarop het Acropool rust, zult gij
tientallen ruinen ontdekk en die zonder u te ontroeren door zuivere
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volmaaktheid toch steeds tot in het kleinste fragment marmer lets
bewaren van dien zin voor verhouding en die opperste esthetische rede
die de Grieken onze eeuwige meesters maakt.
In de stad van het oude Athene, tusschen de kronkelstraatjes in, treft
gij allerlei monumentjes, soms sierlijk, lijk het monumentje van Lysicrates, soms smakeloos, lijk den toren der Winden. Maar gij merkt op
hoe de oude ambachten trouw gebleven zijn aan hun antieke kwartieren:
de pottenbakkers, de smeden, de bakkers. Zonder moeite kunt gij uit
de radde scheldtaal der huidige bewoners een dialoog van Aristophanes
oprapen of een „Mime" van dien onvergelijkelijken Herondas.
Drie aantrekkingspunten zijn er nog buitendien: het volledig bewaarde
Theseion, dat in de laagte ietwat log aandoet maar in zijn kleine ruimte
enkele zeer schoone fragmenten bergt. Het Olympeion, een bundel
corinthische zuilen vol majesteit, schoon genoeg om u met dien zwaren
stijl te verzoenen. Het kerkhof van den Keramiek, de Grieksche Via Appia,
waar de graven van vereerde dooden liggen onder hun edele, gebeeldhouwde zerken.
Heel Griekenland echter ziet gij terug, heel zijn ruwe voorgeschiedenis,
zijn myceensche middeleeuwen, zijn stamelende archaische beelden,
het „Grieksch mirakel" der volmaakte kunst van Phidias, de kunst
van Praxiteles en Lysippos die toegeeft aan het minder edele, die bezwijkt onder wat Plato noemt „het zoete gif eener slechte kunst," dan
eindelijk het logge plompe, soms idioot-smakelooze der romeinsche
beelden: dat alles defileert in een statigen en heerlijken stoet voor u heen
in het groote Museum.
Daar liggen de opgravingen die Schliemann, dien half-avonturier, halfgeniale archaeoloog uit Mycene deed opstijgen: de gouden starre glimlach
der groote dooden, de schriftplaten die nog hun geheim bewaren, de barokke gouden juweelen en de ontzaggelijke potten voor voorraad en dood.
Daar ontdekt gij met ontroerd hart de vier zdlen die de grafsteles bergen.
Hier neemt het oude Hellas afscheid van het leven, zonder geluid, zonder
klacht, met zachten weemoed en een moeden glimlach: De jonge meester
recht zich nog eens in zijn voile athletische lengte, zijn dienstknaap
snikt aan zijn voeten en zijn fijne wolfshond kijkt hem klagend aan.
„Un honnete homme se retire d'une honnete compagnie." „teen drama
meer, hij is reeds in Hades, want zelfs zijn treurenden vader bekijkt hij
niet. Ginds vleit een kindje zich voor 't laatst bij de moeder aan en
verder laat de rijke dame haar snoeren nog eens door de handen glijden
tervvijl de maagd het juweelkistje voorhoudt. Niet alles is volmaakt of
schoon, soms komt wat wansmaak en vertoon naar boven, maar om zulk
een massa voorname stukjes, vaak voor kleine lui bestemd, over te laten,
moet de volksmaak heel wat anders zijn geweest dan de onze, wanner
wij den tumultueuzen rommel onzer begraafplaatsen gedenken.
Van de groote eeuw, de Ve, der Grieksche beeldhouwkunst, heeft dit

museum weinig bewaard, behalve wellicht dat eenig stukje marmer:
de treurende of peinzende Athena gesteund op haar lans en lichtelijk
gebogen.
Ga niet naar Marathon: het is een moerasveld zonder genade. Als gij
een hart hebt, ga niet naar Kolonos, waar de dulder Oedipus solaas
zocht voor zijn leed. Gij zit in een schokkeltram en herleest voor uw
stadige vreugd het koor uit Sophokles:
„'t Heerlijkst deel van dit schoone land,
Rijk aan rossen, betreedt gij, vreemdeling.
Schitterend glanst de Kolonos hier,
Fluitend klaagt er de nachtegaal,
Talrijk nestelt hij onder 't groen . . ."
Het dorpje zelf is verdwenen, enkel bleef de kleine heuvel en in het
boschje, hier en daar, fluit nog de eeuwig trouwe vogel. Zoek ook niet
de Academie waar Plato onderwees, in Wier nabuurschap hij leefde en
stied. Gij zult een schraal landschap vinden, doorzaaid met olijfbosschen,
schamele leemen woningen en duizenden steenen. De „rossen" zijn
muilezels geworden. Tout casse . . .
Een bedevaart blijft nog to doen: de heilige baan naar Eleusis, vanwaar
de Panatheneische stoet vertrok. Niet in het statig rythme dat wentelt
langs de fries van het Parthenon, maar aan ongeveer honderd kilometers
per uur, voeren de moderne „aurigen" u over deze kegelgladde asphaltbaan, langs liefelijke heuvels, waar hier en daar een ruine overbleef.
Bij het klooster van Daphni, rem. In een verlaten, lepreus kerkje krijgen
wij plots de revelatie der byzantijnsche kunst in haar gouden heerlijkheid.
Van uit de XIe eeuw prijkt hier nog de groote norsche figuur van den
Christus Pantocrator in den koepel en verder blinken de overgebleven
fragmenten der mozaiken met ongemeen Leven en bekoring.
Wie klaagt dat niets meer heel is en dat de tand des tijds zoo bitter
weinig spaart? Heeft hij dan niet de groote les geleerd van dit gansche
land, het diepe, wijze, mysterieuze woord van Hesiodus: „Arme dwazen,
zij weten niet hoeveel meer de helft waard is dan het geheel . . ."
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ALBERT HELMAN: VENETIF
ZONDAG

W

AAR een segment van de aarde de wand der eeuwige stilte raakt,
ligt Venetie. In deze wereld zijn wij als in een rumoerig huis, alleen
wie des nachts zich uit een venster buigt, hoort alle geluid vervagen;
onder zich, in een zwart-blauwe verte ziet hij de smalle strepen van
Venet ie's lagunen.
Op deze eilanden leer je hoe de stilte hoorbaar wordt. Tusschen de hooge
kaden die de huizen langs de kanalen zijn, klinkt het plassen van water
even hoog en verruischend, als wanneer roeiers haastig varen in de
overgroeide kreek van een oerwoud. Het is misschien omdat Venetie
een oer-stad is. ten stad zonder noodwendigheid gewonnen op water
en smalle strooken lands; een stad waarin etruskische piraten zich terugtrokken achter scheefgezakte paleiswanden. Des nachts komen ook zij
voor de verweerde vensters staan, en luisteren, luisteren naar het geplas
van water en zien nog de voile fregatten van vroeger verschemeren
lido-waarts, tegen het wit van moderne hotels.
Hoe menigmaal wordt ge opgeschrikt door een oude geur uit de middeleeuwen, wanneer een gondoliere zijn melodieuze waarschuwing galmt
bij een hoek van 't kanaal, en achter de bocht nog juist de schim te
vangen is, die de zelfbespiegeling der paleizen en het stil verkwijnen
der pakhuizen gadesloeg.
De scheeve meerpalen staan als stomme getuigen voor de smalle landingsplaats. Des avonds weet ik dat daar de gondel gemeerd werd van een
die over het lage muurtje de slaapkamer binnendrong van Dandolo's
dochter; des morgens weet ik dat daar gemeerd werd de zwarte gondel
die het vergiftigde lijk van messer Pietro weer huiswaarts bracht. Hier
in de kronkelende doolhof van water en huizen flitsen nog altijd de
schaduwen van ontelbare liefdeszatten, verliefden, in een ambitieuze
perversie waanzinnig-gewordenen rond; onzichtbaar, maar voelbaar,
telkens als gij uw handen uitsteekt naar al te verweerde schoonheid,
of wanneer ge voorover buigt om door de lage waterpoorten, en achter
getraliede vensters te zien.
Gij stapt uit uw gondel wankelend, als op een weeke wereld. Waar
aan de zijde van het kanaal de Ca' d'oro het decor was van een gedroomde liefdesnacht, brengt de achterkant mij in een oude, vergrijsde realiteit.
De kinderen van rijke piraten zijn sluwe kooplieden geworden; hun
leven verbrokkelt in kleurige banaliteit, en slechts een enkele maal, als
harde jongensstemmen de kleine piazza overschreeuwen, herkent ge de
plotseling weer oplaaiende felheid van vele geslachten her, en volgt een
snelle blik het gebaar waardoor een ponjaard zou kunnen verschieten.
Dan is alle rumoer weer weg. De grootste winkelstraat is maar een smalle
steeg, waarin vroolijkheid opdringerig zou zijn, maar waarin veel te
statig het vertier beweegt, om een morose stemming toe te laten.
Over de bruggen hangt een stukje hemel, donker weerspiegeld in het ka99

naal; eerst dan ziet ge ook weer de huizen, groote strakke gezichten,
maskers van honderden menschenlevens.
En er is maar een plaats waar de strakheid van Venetie tot uitbundigheid
overslaat; de piazza San Marco is een permanent feest. De arcaden aan
drie zij den en de christen-moskee aan het andere uiteinde, zij omsluiten
een immense ruimte die ook immers naar boven geprojecteerd worth
door de kleurige vlaggestokken en de onwerkelijke campanile.
Een zwerm duiven fladdert neer, klokken beginnen te luiden van alle
kanten. Ge knippert even met de oogen en weet u dan op een levantijnsche
marktplaats, aan het begin van de Ramadan.
Hier loopt de grens van Europa, en de kathedraal is reeds de Orient,
zwaar en breeduit onder de puilende koepels, geheimzinnig achter
spichtige minarets en een overdaad van beeldhouwwerk en mozalek.
Hier hebt ge de synthese van Algiers en Constantinopel, en wanneer
ge dan bij de Piazzetta staat, die open uitmondt in de ontzaglijke wijdte
van het Canal grande, staat ge inderdaad, terwijl de avond teere en vage
geuren om u heen weeft, voor het groote zwarte venster waardoor het
ons, een zeldzame keer, vergund is uit te zien op de verre, strakke
landouwen der stilte.
MAANDAG
— „Is het duur om met zoo'n punter te varen?" De hollander die mij
bij het imbarcadero deze vraag stelt, is dezelfde die mij bij een alpentocht de vriendelijke vermaning gaf: „Pas op dat je niet van die dijk
af valt, j15."
Venetie kan voor hollanders onoverkomelijke moeilijkheden hebben,
want venetianen hebben ten eerste een soort van ironische grappigheid,
waar speciaal hollanders niet vatbaar voor zijn, en ten tweede zijn velen
niet weinig gedupeerd door het feit dat Venetie vaak eenige overeenkomst
vertoont met Amsterdam.
— „Aileen eet je beter in Holland," meent mijn vriend.
Wanneer de ganzer hem in en uit de gondel helpt stijgen, dwalen zijn
gedachten naar Giethoorn, waar hij, te dicht in de buurt zijnde, nooit
geweest is, maar waaraan de scheurkalender van „Mooi Nederland"
hem om de andere dag herinnerd heeft.
In de smalle via-zus-en-zoo, die altijd een derivaat is van de Kalverstraat,
minus de discipline van het rechts houden, ergert het hem dat hij telkens
trappen op en af moet bij de bruggetjes, die maken dat Been straat in
Venetie langer is dan honderd meter.
Naar een wandelkade langs het water moet je lang zoeken. Je hebt de
Riva dei Sciavoni, die hem stellig aan het Rokin zou doen denken,
wanneer het Rokin niet altijd stonk. Maar tegenover de koele zeebries
die hier door zijn haren speelt, stelt hij onmiddellijk de heerlijkheid der
Amsterdamsche, Leidsche of Haagsche grachten, en plotseling weten
we het samen:
— „Er is hier nergens een boom."
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— „Er zijn geen karren, geeri auto's geen fietsen."
— „Fietsen vooral. In andere steden is het onfatsoenlijk dat een vrouw
fietst; hier is het fietsen ook voor mannen onmogelijk gemaakt."
Wat de boomen betreft, er zijn plaatsen in Venetie waar je over het breede
water kunt uitzien naar het kerkhof, een ommuurde lagune, volgeplant
met hooge zwarte cypressen; een eiland der vergetelheid, een burcht der
stilte. Het moet heerlijk zijn, daar in eeuwige vrede te bekomen van . . .
— „Gondola signori; signori gondola, gondola!" Een troep gondoliers
omsingelt ons, en tracht ons mee te sleuren naar alle vier windstreken
tegelijk. Dat heb je van mijmeringen op klaarlichten dag.
Wij vluchten dwars door de stad naar de Rialto, bestijgen voor de
zooveelste maal de monumentale brug die het schoonste uitzicht geeft
over het groote kanaal.
— „Dat zijn nou de slooiten van Venetie, zulle," zegt een dikke Vlaming
tegen zijn ega, die de hooge hobbelende gondels niet zoo interessant
vindt, als de groote stoomboot welke zigzag door het kanaal vaart.
Zelfs mijn vriend is nu geergerd, en wil gaan vragen: of ze soms denken
dat ze in Antwerpen zijn. Maar het is niet noodig om de kwesties tusschen
Noord en Zuid in het buitenland aan te scherpen; en daar ik de levendige
behoefte begon te gevoelen om even buiten Europa te zijn, sleurde ik
hem mee naar de Piazzetta, naar het Dogen-paleis welks binnenplaats
absoluut alle nordieke herinneringen buitensluit.
We staan op de trap der Giganten, en ik wijs mijn vriend, voorover
gebogen, het verloren inlegwerk van marmer in marmer; de verkwistingvan overdadige rijkdom en levensvreugde.
Een gekwetter en gelach doet ons plotseling opzien.
„Kom hier Lena, hierheen! Wilt u volgen, dames en heeren! Kijk nou 'es!
Dit is zooveel als het Binnenhof! Waren dat officieren, die doges?"
Een Nederlandsch reisgezelschap dringt binnen, puilt uit over het plein.
1k kan alleen nog maar vluchten in dezelfde richting, en niet ver van
de plaats waar Casanova vluchtte uit de looden kamers.
Nationaliteit is iets als een strafgevangenis, en om hem te leeren, heb ik
mijn hollandsche vriend meegenomen naar de Brug der Zuchten.
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MATHIAS KEMP: UIT „DE BONTE STORM"
ES uur. De groote complotten beginnen te trekken. Uit de yolksLdbuurten der Boschstraat komen ze aandrommen, benden of „complotten" van dertig, veertig man, op weg naar andere populaire stadsgedeelten in Wijk of aan den Jekerkant. De Carnavalsrefreinen zijn niet
van de lucht. Harmonikas drenzen, koperinstrumenten trateren, vastenavondstoeters krijten, tammels krekkeren . . .
Nes spreekt weer over zijn studie.
— Nu beliegt hij zichzelf, denkt de moeder.
De jongen soupeert kalm, met een bijna weemoedige vriendelijkheid,
die hem vroeger niet eigen was.
Na het avondeten gaat hij lezen, net als gewoonlijk.
Om acht uur geeft de natuur onweerstaanbaar een bevel. Nes voelt,
dat in zijn leven iets afloopt en wat anders aanvangt. Hij moet uit!
Alle innerlijke strijd is momenteel voorbij; hij geeft toe en laat zich
leven.
— Nu komt het! schrikt iets in de oude vrouw. Het hart van angst
bekrompen ziet ze haar jongen, rustig en jeugdiger dan voorheen, gaan.
- Ik ben eens benieuwd, waar ik naar toe wil, denkt Nes, halfbewust
de bekoring van een geheimzinnigen drang ondergaande.
Het drijft hem voorloopig naar de massa. De Groote Staat in. Hij zal
eens naar het trekken der complotten gaan kijken en schaart zich dus
op de stoep, bij de honderden, die daar in haag staande, dat druischende,
kleurrijke spel eens aanzien.
De Bonte Storm raast!
Morgen — wanneer het weer niet omslaat — zal het geweld der viering
tot waanzin stijgen. Nu gaat het nog gaaf, vlot en vroolijk toe.
De vitrines der winkels zijn verlicht gebleven. Flitsende en fonkelende
lichtreclames accentueeren de van jolijt geladen stemming.
De komende en gaande stroomen van maskes en gekken passeeren
elkaar vrij ordelijk, rechts houdend, om hun eigen rythme door te veel
botsingen niet in te boeren.
En donder van Carnavalsgeruchten dreunt en zal tot diep in den nacht
in de hartaders der stad blijven galmen. In helkleurige pakjes, met veel
klatergoud beflonkerd, rukken ze aan en voorbij.
Complotten van tien, twintig tot honderd menschen, jongens en meisjes,
meiden en kerels, mannen en vrouwen. Mariniers, clowns, harlekins,
pierrots, schoolkinderen, boeren, beddelakens, poorters, krijgslieden,
markiezen, postiljons, rechters, dominos, klu-klux-klans, Russen, Geishas,
Chineezen en een oneindige variatie van origineele, door het toeval
gevormde typen.
Wijd gebarende harmonikaspelers, al of niet bezoldigd, loopen voorop.
Of kerels met clarinetten en pistons. Nu schateren alom de oude Carnavalsdeuntj es.
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Hup, Marjenneke, pup, Marjenneke,
tege de Vastelaovend,
Hup, Marjenneke, pup, Marjenneke,
tege de Carnaval.
En 'ch heb ene maan, ene gooie maan,
ene maan van complezaante;
er stook et keend en er weeg et vuur
en er liet de pupkes daanse.

Of dat andere Vastenavondsliedje bij uitnemendheid:
En gij moet niet zoo drahaje,
ander komen die krahaje
En die niet draje wil en die staat maar stil . • •

Of het huzaren refrein:
En dan hebben zij een paar laarzen aan,
en van achteren met twee sporen draan
en aan ieder zij een rooie bies
en een van achteren voor het verlies.

Overigens heeft het geschater of en toe een meertalig karakter. Want
er zijn heel wat vreemden in de weer. 's Morgens arriveerden treinen
vol Walen uit Luikerland, veel musici, maar tevens honderden vierders.
Zelfs dames van zeker allooi uit Luik en Brussel. De Akenaars bleven
ook niet weg. De mijnstreek leverde Hollandsche benden en troepen
van ondefinieerbaar Limburgsch-Rijnsch-Poolsch gehalte.
De Hollanders zingen graag, heel net en ordelijk „Limburg mijn vaderland", waarop de Limburgers invallen om het te parodieeren.
Als vreemden het ernstig nemen, zullen zij wel voor de persiflage zorgen.
Akenaars balken hun stadslied van de „Ocher jonges", waarna de Maastrichtenaars, enkele woorden wijzigend instemmen. Waalsch-Limburgsche
groepen schreeuwen maar „Et en avant la cantiniere du regiment."
Maar boven alles de oude deuntjes en het Brusselsche „Viva, Bomma".
Een marschtempo overheerscht in beweging en geluid. Af en toe schieten
wel enkele maskes uit de complotten op een kijker toe en kakelt een
korte hevigheid van falsetstemmen. Ze intrigeeren dan of zeggen iemand
de waarheid. Lang duurt het niet, de troepen trekken onweerstaanbaar.
De achtersten dringen de voorsten op en de falsetstemmen zijn spoedig
verplicht, willen ze niet geisoleerd raken, op een drafje weg te hollen.
Zelfs dit drafje heeft eigen rythme en gezang. Meest zinlooze rijmpjes als:
Leef te gekke Jaocob nog,
Jaocob nog, Jaocob nog,
leef te gekke Jaocob nog,
Jaocob nog, jao!
Jao de gek tee leef nog.
Leef te gekke Jaocob nog...
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Bolle, bolle, bolle biemba,
biemba, biemba,
gef mich ezzebleef veur drei huidvleis,
huidvleis, jao jao.
hot, hot, hot, ju, ju, ju...

Af en toe raken alle benden in draf, en versnelt het rythme der viering
plots. Maar bijna majestueus komt een of ander complot uit de zijstrateri.
aandonderen — honderd man of meer — en het marschmetrum herneemt
zijn geweld.
Zondagavond. Nog is de viering nieuw, gaaf en onbezopen. Tegen middernacht zullen de zatlappen beginnen to wankelen en dissoneert tegen het
vitale, haast mechanische marsch-rythme een langgetrokken lalmotief.
Nes begrijpt voor het eerst in zijn leven, de machtige, algemeene vreugdegolf die hier rolt. Wat ook straks de gevolgen zijn, roes, berouw, kater
of ziekte, nu leven individu en massa in voile geweld. Het prikkelt hem.
Achter de zinlooze en ordinaire woorden der gezangen, hoort hij het
groot en fantastisch juichen van heel een zich uitfeestend yolk.
Een vreemdeling vraagt hem inlichtingen over de groote bals en met
nauw verholen enthousiasme vertelt Nes van de geweldige drukte die
heerscht in de groote zalen. Hij zal den vreemde de voornaamste zalen

eens wijzen.
Hij marcheert met hem tusschen twee felle complotten op. „Wir lassen
Os nicht lômpfe" bleert een bende van den Duitschen grenskant voorhen ophossend. Net en besehaafd achter hen een clubje kokette pierrots
en pierrettes: „Dis moi oui, dis moi non, dis moi, si to m'aimes" .. .
— In welk land zijn we hier, vraagt de vreemde, een kartonhandelaar
uit Beesterzwaag.
— Dat kaan mich niks verdomme
Viva Bomme,
dat kaan mich niks verdomme...
Een den hoofdstroom kruisende bende gaf afdoende antwoord.
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GEORGE KETTMANN JR.: UIT: ,,FABIAN"
LS met tegenzin, het gezicht vol naden in-eens om den mond,
ouder lijkend, nu ook in zijn diepe oogkolen de vonkspatten stil-aan
uitdoofden bij een ver-weg verwijlen om huiselijke vreugde'tjes heen,
vertelde Volti van zijn doodverklaring in eigen land — ja, daar kwam
het toch feitelijk op neer, nu hij niet meer terugkomen kon in werk,
dat hij onder-de-knie had, nu hij 's zomers met zijn gezin niet meer
naar zee kon gaan, nooit meer. En terwijl hij al dieper zijn geheime
oogmerken voor den ander verstak, begon hij alle onrust van kwellendverstikten hoogmoed, alle kregele zorg om het gezin met de ordeloosopgroeiende kinderen, weer net-zoo te voelen als het hem bij de keel
had gehad gedurende al die jaren van de republiek — alsof er eenvoudig
geen uitkomst meer voor bestond.
Wevens' antwoorden kwamen wat onzeker, als moist hij niet goed, wat
hij met dien somberen ouden schoolmakker beginnen moest: die buien
van wild élan, dat hij allerlei riddergroote daden verzon in hun stoeierijen,
afgewisseld dan weer door een loome neerslachtigheid, had hij blijkbaar
neg. Een menseh veranderde toch minder dan hij vaak van zichzelf
dacht. En glimlachend zag de dichter dan heen in het nu avondlijk
zomergebladert, dat — beroerd soms even door een vleug wind — het
wittig schijnsel der booglampen op het plein tot-in de boom-oksels liet
doorkieren. Hij betrapte zich op de neiging, nu hij Volti ontmoet had,
zich jenger te willen wanen, en het was zoo gek niet om te veronderstellen, dat de ander daar niet te best tegenkon, door zijn glimlach
gehinderd werd.
„What's life?" philosopheerde Wevens.
„A little bit of nonsense," vulde Volti rap aan, zich de oude varietemop
te-binnen brengend, en bijna misprijzend werd in het verdrietig-vertrokken gezicht zijn kijken, toen hij zei: „De wereld zakt uit het food, staat
soms op d'r kop, maar 'n man als jij merkt er geen laars van . . . . 'n
makkelijk yak, dat pacifisme, dat overal vrede mee heeft." Maar meteen
ook werd zijn toon milder, toen hij de stil-ernstige, haast beschroomde
uitdrukking in Wevens' oogen gewaar werd: „Ochla, we hebben allemaal
weleens 'n teleurstelling, maar dat aanhoudende . . . . het weten, dat
je niet anders dan pech kunt hebben, omdat je aan handers en voeten
gebonden bent . . . . bah." In een teug dronk hij zijn glas leeg, zette het
bruusk terug op het ijzeren tafelplat.
„Waarom ben je niet naar Hontenburg gegaan?" vroeg Wevens dan,
als peinzend voor zichzelf. „Of Amerika? Hoeveel lui van ons zijn er
niet heengetrokken, en met succes, zeg nou zelf . . . . Fortiani, Cumberland . . . ."
Volti onderbrak hem, fel met vooruitgeworpen bovenlijf. „Cumberland,
'n halve Engelschman, en die ander.... och-kom." Hij knipte met zijn
vingers in een achteloos gebaar. „Ze hebben nooit iets om Bondua
gegeven, wilden rijk-worden en dat zijn ze nou . . . . geluk ermee, maar da's
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niks voor mij. Wat gaat mij Hontenburg aan, dat slonzige, morsige yolk,
dat nog altijd op den zeerooversroem van zijn voorvaderen teert, de
armoe aanvaardt als 'n gewoonte, 'n traditie, liever dan den grond
te bewerken of naar de weinige fabrieken in Alms of in onze concessiegebieden te gaan."
„Er zijn er die de wereld intrekken . . . . ja, ook &ars"
„Als wat?" heftigde Volti. „Kleine sluwe kooplieden, handswerkslieden,
die niet eerder aan den slag willen, of de baas moet de kruik laten rondgaan, en dan de liedjeszangers . • . . dat tuig is waarachtig nog muzikaal
ook, godbetert."
,„je hebt veel vooroordeelen, Volti," zei Wevens bezadigd. „Ze zijn
'n yolk met phantazie, ongeorganiseerd, lui en losbandig dikwijls, maar
zijn de mieren daArom zooveel beter dan de krekels? 1k bewonder de
kerels, die in barre zon den oogst binnenhalen, de zwaar-geladen tjalken
in de Cosveensche vlakte door het zijkanaal sleepen, boomen vellen
in de wouden op de Alpacca-bergen, en ook de meisjes, die dag-aan-dag,
altijd even netjes, cigaretjes en zeep verpakken . . . . ze hebben allen
voor hun werk jets van hun eigen natuur te overwinnen . . . ."
„Maar die anderen bewonder je ook, wou je zeggen," viel Volti in.
Dadelijk ook knikte Wevens en hij weervroeg: „Zou ik 'n dichter zijn, als
ik het niet deed? De meesten meenen, dat er pas sprake is van een praestatie, als het werk recht tegen de natuur ingaat, de mensch zich ertoe
forceeren moet. Maar ik zei immers zooeven al, dat ik ook take natuuruiting bewonder . . . . heb je ooit zulke mooie stemmen gehoord als van
de franke Hontenburgers, wanneer ze in een huis-in-aanbouw hun hamers
laten cadanseeren, of ooit zoo zien dansen als bij een volksfeest op de
markt in Alms? Dat weet hij even-goed als ik . . . . de wereld is er om
den drommel niet vroolijker op geworden. De zucht naar weelde en
comfort heeft ze allemaal versjagrijnd en groen van jaloezie gemaakt.
Heb je wel eens op de gezichten gelet, als er 'n bioscoop uitgaat, om 't even,
of het in Gorgo, hier in Groot-Andon of in de zwarte hel van Colombieraux-Mines is geweest? Zagen ze er uit, of ze zich geamuzeerd hadden? . . . .
wel-vervloekt, ze leeren de menschen, hoe ze hun geluk moeten opofferen,
maar wordt het geen tijd, hun te leeren, hoe ze hun geluk zouden kunnen
vinden?"
„Vroeger heb ik altijd genoeg aan m'n werk gehad," merkte Volti stug
op. Nu ook voelde Wevens, dat er jets dogmatisch' in Volti's fanatisme
school, en in een droefgeestige mildheid na zijn uitval-van-zooeven
zei hij zachter: „Zeg es eerlijk, was het wel je werk zelf, Volti? Was het
niet eerder je trots om hetgeen je bereikt had, je eerzucht om hetgeen
je nog van de toekomst verwachtte? Maar wat zouden de havensjouwers
in Gorgo, de houthakkers en de fabrieksmeisjes met dien trots en die
eerzucht moeten beginnen . . . . zouden ze niet gelukkiger zijn, als ze in
staat waren, 'n frisch lied te zingen, en 'n tarantella konden dansen?
Alle menschen, die belang hebben bij 'n ordelijke maatschappij en hun
voordeel uit de productie halen, prediken die dwangarbeidersphilosophie....
dwaasheid. Hoe meer welvaart, hoe meer ontevredenheid. Er worden
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telkens nieuwe behoeften opgewekt, nieuwe prikkels verzonnen, en het
Bind is, dat we allemaal voor onzen tijd oud en leelijk en sjagrijnig
zijn.... de economisten zijn de duivels van de wereld, dat zeg ik."
Meteen was de dichter opgestaan, nam afscheid. En schuwer nog dan
tevoren bleef de royalist eenzaam in de drukte zitten, zich weer bewust
wordend van het groote-stadsleven, dat langs-denderde met de bussen
naar Binstate en Den Dool, opkrijschte met schorre claxon-kreten en
vele malen echo'de in de knallen van een motorcar, die voor „Delta"
gestart werd. Met geweld moest hij Wevens' Onmaatschappelijke theorieen
van zich afschudden: 'n staat was orde, 'n staat was productie. Bondua
was voor de Bondueezen, wat zeggen wou, dat óók de Bondueezen er
voor Bondua waren. Wat had Hontenburg, Amerika, of Welland met de
hoofdstad Groot-Andon, daarmee dan te maken? Gedrukt toch door een
twijfel, dien hij zich niet verklaren kon, rekende hij haastig af, wandelde
door de phantastisch-verlichte avondstraten terug naar het hotel Ankerman. Denkend aldoor, redeneerde hij methodisch dien twijfel uit zich
weg: ieder mensch had een taak in de wereld, moest die hebben, om
te weten waarvoor hij leefde . . . .
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ALBERT KUYLE: DE WANDELING *)

H

ET was op dien avond dat deze engel, engel werd. Zij liepen; elk

bukken, rustig en overwogen, naar een driehoekglinsterende beukennoot, was een maatstreep in het oude rythme van hun wandeling.
De schilder was wijs, en dezen avond gedwongen oud omdat hij zijn
bloed jong wist maar zeer beklemd.
Hij zon op wijsheid.
Het meisje klaagde: de beukennooten waren wel blinkend, maar los van
binnen en korrelig vergaan. Nu kreeg de schilder gelegenheid: „je verlangt
meer van beukennooten dan van menschen."
Zij spraken samen over de muziek van 's middags en nog voor de donkerte
aandraafde over de liefde Gods. Dit was voor den schilder het meest
gevaarlijke uur. Hij werd openhartig. Van zijn jeugd of had hij dit met
pijn geboet. Later ontdekte hij zijn bekentenis in andere handen dan de
vertrouwde blanke, waarin zijn hoofd biechtend gezonken was. Zoo
preciese bekentenissen, dat hij zelf angstig was, zulke hard reeele namen
gegeven to hebben aan duistere dingen uit zijn binnenste. En later schoven
deze belijdenissen over een theetafel heen en weer en verhoogden zijn
schrijnenden roem onder de menschen.
Hij vertelde zonder opzien. Morgen ging hij verder. Maar al deze woorden
bleven immers in het hart naast hem, en misschien bracht deze engel
ze bij Onze Vader. Ze leek niet op Raphael, maar niets is immers uitgesloten? Er zijn vele engelen in een reiscostuum, en engelen achter
het stuurrad van een Hispano. Als ze geen engel is vertelt ze in de volgende schemering dit alles aan den volgenden vriend. Zal deze zichzelf
eraan herkennen? Of is er maar een ziel als de zijne op de wereld?
Hij liegt altijd. Hij stelt zich aan. Als hij God zegt, denkt hij aan den
brief die noodig geschreven moet worden. Als hij zich zelf een absolutist
noemt weet hij zich een lafaard. Het gulden licht van schemerlampen
heeft zijn bloed verdund. De momenten van drift zonder teugels hebben
hem gevoelloos gemaakt. Zijn wilskracht duurt maximaal drie dagen;
zijn liefde brandt als een zwervend licht, maar dooft na de eerste bevrediging. Hij is voor elke vrouw de vriend en zij vertellen hem de kleine en
en groote moeilijkheden die de minnaars nimmer hooren. Hij vervult
zijn leiderschap: soms als een opruier, altijd achter zich een sterkte die
hij geen naam kan geven. Hij zegt volkomen andere dingen dan die hij
in zelfbelijdenis als zekerheden won, als hij een avond gaarne zijn stem
beluistert, en de woorden bloeien dan zoo schoon dat hij elke zekerheid
verliest. Hij sclildert soms om de zachte weelde van de verfmaterie,
soms omdat hij behagen neemt in een vaag bederf, dat hij reeel niet
durft en wil genieten.
Hij is Fedja en hij is Anatole, die in het Prater wandelt. Maar teveel
van het rustige bloed van zijn geslacht maakt hem ook hierin onzeker.
*) Fragmenten uit: Het Huis van den Schilder
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Het waren werkers en waar zij droomden van een illusie is zijn mond
heet naar de desillusie en naar de zoete weelde van het verworpen zijn.
Hij bemint heviger, bij elke pijn die het beminde hem doet. Zoo kent
men hem, wanneer men vrij is van de betoovering die zijn stem en zijn
witte handen dwingen: hij heeft een slavenziel, hij is niet actief, hij is,
misschien, eerloos.
En een heel enkele maal dwingt hij uit zijn ziel de diepste beteekenis:
hij is sentimenteel.
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ALBERT KUYLE: DE RIJPE VRUCHT

TOEN

Karel van de Woestijne voor eeuwig het evenwicht verloor
en in het licht viel, bonsden in Vlaanderen alom de appels in het
gras. Ik heb van de Woestijne elke herfst gelezen. Ik heb soms een herfst
gemaakt met zijn verzen.
De laatste keer dat ik hem zag, op een natte najaarsdag van 1928, was
hij rijper dan ooit. Z•56 gevoed door geestelijke sappen die ik niet to analyseeren vermag, dat deze dood mij niet heeft kunnen verbazen. Hij was
de vrucht die wel moest vallen van de weifelende zekerheid van zijn steel.
Meer dan ooit Spengler's papier-volume kon de curve en de zwaarte van
Van de Woestijne's onderlip mij doen gelooven aan een Untergang. Hij,
had iets van de brandende mensch wien, in het koele water der poezie
gesprongen, de brand onbluschbaar naar binnen sloeg.
Ik heb nooit een school van de Woestijne kunnen ontdekken, of 't was
een bewaarschool: een troep tierende musschen rond den zwijgzamen uil,
die zijn leven aanvangt als de nacht gevallen is.
Soms had ik het gevoel of hij zijn gedichten schreef in een tuin van de

Castelli Romani: het was zijn uiterst fantastische sentitiviteit die de
boomen van Zwijnaerde tot de eucalyptus van Frascati maakte.
Heel dikwijls is hij verstooten tot achter het heilige hek der moraliseerende
litteratuur-critiek. De droesem van zijn verzen knarste als zand tusschen
de orthodoxe tanden. Een vroegere tijd had hem in Rome en zijn stamen
in Ultramontaansch marmer gezien.
Geen monument voor Karel van de Woestijne. Laten we een rivier naar
hem noemen.
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H. VAN LOON: DE TOCHT IN DE WOESTIJN
vergezelt Frederik op dezen tocht dwars door de
C OEREIDA
woestijn en nestelt zich, vermomd in het witte ampele gewaad
0
van het land om niet herkend te worden, op een kameel, terwiji Frederik,
eenige ruiter, op een schimmel het trage stappen van die dieren bijhoudt.
Hem draagt een purperen schabrak, te zwaar een baldakijn voor het
tengere paard, dat steigert, als andere ruiters bij het vertrek in dollen
ren vreugdeschoten lossen. In een statig spel van vermetele behendigheid
trekken ze wijde kringen om den stoet, waarbij ze recht-op staan in de
uit zwaar metaal gedreven beugels. De kostelijke karabijn aan een
gestrekten arm, laten ze de burnoes wapperen en hun donderende drat
hun kreten en het schieten doen Frederiks hengst bijten in het bit,
waarvan de toomen rinkelen. Maar de onverstoorbare kameelen laten
zich niet van het onzichtbare, als een koord gespannen pad afbrengen
en weldra sterven de laatste geluiden van de wereld weg.
De zon brandt en gedurende den rit wordt nauwelijks gesproken. De gezellen zijn meerendeels oudere mannen. In de gezichten, perkamentig
gekreukt, staren onder borstelige brauwen de oogen zwaarmoedig in
de schaduw van de huif en deze hieratische ernst is van achterdocht
vervuld. Tegen het vallen van den avond slaan ze tenten op, in witen-roode of wit-en-blauwe banen. En na de dieren verzorgd te hebben
leggen ze met de hoofdbedekking en de lakroode schoenen iets van de
ongenaakbare geslotenheid of zonder zich te richten tot Frederik noch
tot de gestalte, waarin zij diens dienaar zien, tenzij ze door hem worden
aangesproken en dan nog zijn de antwoorden kort en hoog. Maar onder
elkaar, de ruige onthulde gezichten in den laai van het kampvuur,
zingen ze litanien op donkere onstuimige wijs bij het sissend roosteren
van een meegevoerden schaapsbout. En als het eindelijk stil geworden
is, gaat het ronken aan, soms kreunt er een woelend en stamelt in den
slaap, leidsels rammelen en over alles het waaien van den verzonken
wind.
Ze rijden door ruggelings aaneengerijde kammen en nog een enkel dorp,
laatste overblijfsel van het leven, waarin de bewoners schuw en morsig
staan, bij hun doortrekken de oogen neer in haat. Soms lachen ze gedwongen, een drogen, geslepen, terstond afknappenden lach.
Met Soereida is het Frederik nauwelijks mogelijk meer dan een enkel
vluchtig woord te wisselen. Zoo ijl is dit bestaan, zoo vele gevaren omgeven hen, zoo waaksch blijft de aandacht gespannen en zoo vermoeid
raakt hij, dat zijn wezen wordt uitgehold en het denken als zand verstuift. Dit is Niemandsland, want elk verband ontbreekt. Het wantrouwen
stijgt tegen die ondoorgrondelijke gebronsde gezichten en de onmogelijkheid, met Soereida eenig verbond, hoe ook, aan te gaan vervult hem
met een starre radeloosheid. Koorts brandt in zijn bloed, luchtspiegelingen doemen op en vergaan en volmaakt vergeten voorvallen brengen
ze te binnen. Hij ruikt de atmospheer als van belegen lucht uit het
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ouderlijke huis en ziet zich, jongen, zwieren op het ijs en dan zinkt het
uitgeputte lichaam tot een verstomping, die uit de vertwijfelde zinnen
vuur slaat. Zijn slaap wordt door jachtige droomen en viammende
kleuren bezocht. En 's nachts rustend op den grond, meent hij de oplossing van het raadsel te naderen, nu deze vreemde reis in hem geheimen
ontsluiert. Maar overdag verwaaien deze verworvenheden in het onmee.
doogende licht.
Soms worden die plagen door dorst verergerd, want enkele bronnen
zijn opgedroogd en andere verontreinigd. Tot het houden van den koers
richten ze zich een enkel maal naar de verbleekte riffen van kameelen,
deels overstoven, maar voor het overige ongerept, want roofvogels
vliegen niet zoo ver. De makkers wenden niet het hoofd naar deze teekenen als plattegronden van dieren, uit kammen, wervels en schenkels
tezamen geschikt.
Inmiddels begint het laatste lijden van de reis. De kameelen strompelen
en eenige vertoonen de gevreesde aandoening der knieschijven. De oogen
staan dof, schuim bedekt de weeke opgestulpte lippen en onder de
korsterige vachten komen knobbels op. Den laatsten dag worden ze
door een zandstorm overvallen alsof duizend muitende ruiters zich op
hen werpen. Zoo even was in de verte een wolkje waargenomen en nu
deze verschrikking, waaronder de aarde dreunt. De hemel luistert en
de zon hangt als een vreeselijke lampion. Bij het gierend wervelen ontstaan raadselachtige geluiden, waarin de woestijn zelf spreekt in lange
klachten. De hitte wordt onverdragelijk en de kameelen stellen zich met
den rug naar den storm op. Hun tezamengestoken koppen schokken
op en neer en door de haren staren de oogen radeloos. Hoe dichter het
loeien nadert, des te sneller wordt het geslinger alsof een groep derwiesjen
bezeten gebeden bedrijft.
Frederik heeft alle moeite zijn paard in bedwang te houden, dat aan de
toomen rukt. Schuimvlokken kleven aan de breede schoft en de ooren
popelen. Evenals Soereida en de gezellen stijgt hij af, want de kameelen
zijn op de knieal gevallen en wentelen zich ter zij om zich tegen het
aanrennende geweld te pletten. Frederik slaat om Soereida en zich zelf
den klapperenden mantel tot een tent en tracht haar met het lichaam
te beschermen.
Dan stort de kolk van zand hagelend op hen neer. Ze werpen zich voorover en als het razen tot een ontzettend fluiten stijgt, stijgt uit de groep
een steunen, dat een bezwering en een aanroep is tot Hem, die met hen
zijn hooge wilde spel speelt. Frederik moet alle kracht inspannen om het
paard vast te houden, dat over alle leden beeft en een klacht van de
kameelen mengt zich in de losgebroken hel. Eene, die, bijtijds half opgerezen, de voorpooten kon strekken, zit als een hond overeind, wanneer
de hoos van schroot is uitgewoed en volhardt in deze hulpeloosheid,
alsof een lans hem daar genageld heeft.
Dan is het voorbij, al gloeit de zon nog lang door een ros waas. De ruiters
van den Booze draafden over hen heen zonder hen te deren, maar nieuwe
heuvels zijn tezamengewaaid en andere weggevaagd of over groote af112

standen gestuwd. Zoo stapelen zich bij het naderen van het doel de
moeilijkheden op. De romp van Frederiks paard is een korf van ribben
en de huid ruig en dof met kale striemen. Bij de gezellen groeit het
dompe verzet naarmate de koorts hen heviger teistert en het scheelt
niet veel, of tusschen hen ontstaat krakeel. Hij hoort hen mokken en
den heeten wind en Soereida en hij zijn hier omgeven door verraad,
vreemdelingen in dit land, vreemdelingen in de wereld.
Op het heetst van den dag trekt de karavaan de stad van bestemming
binnen, die hun meermalen wakende in een verblindend vizioen verscheen .. .
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H. MARSMAN: VIRGINIA
IRGINIA sliep. Vaag en vluchtig besloeg haar adem het spiegeltje,
dat Poe haar dien middag hardnekkig en radeloos voorhield; maar
in haar polsen voelde hij zelfs niet de flauwste siddering meer van eenig
leven. De oogleden dekten als dooraderde rozeblaren haar oogen; haar
wimpers trilden niet meer. Wit en recht lag zij op haar rug in het smalle
bed, onder een vale versleten deken en Eddie's soldatenjas. De angst
en de kou van het schamele houten kamertje bevroor op de ramen.
De stilte was hard en wit. Toen hij zich drie-, viermaal schuw en wanhopig
ervan overtuigd had, dat zij — en hoe lieflijk en vredig! — nog leefde
en sliep, sloop hij met bange haastige passen van haar bed naar de deur,
en terwijl hij schichtig en als een dief onhoorbaar in de vale duisternis
wegsloop, keek hij nog eenmaal wezenloos naar haar om en sloot toen
geruischloos de deur. Toen hij drie huizen verder was, schreeuwde hij .. .
Toen schoof hij weer verder de straat in en snikte.

V

De voet van zijn glas draaide stroef en sidderend tusschen zijn vingers.
De waard had het geld opgenomen, dat hij zorgvuldig voor zich had
neergeteld: vijf glazen, dat zou vandaag alles zijn. Hij had geen crediet
en geen geld meer, niets. Hij dronk langzaam en regelmatig, en langzaam
herkreeg hij de vermoeide kalmte, die hij zocht. Waarom dronk hij nu
weer, terwijl Virginia! — zijn, zijn, zijn, lieve lieve Virginia! — op
sterven lag? Omdat zijn angst . . . (en nadat hij zwijgend voor de derde
maal den waard, die achter den toonbank zwijgend zijn krant las, op
zijn leege glas had gewezen, schreef hij met een vochtigen vinger op het
stroef geschuurde tafelblad, dat nauwelijks en vluchtig een enkele
letterveeg opnam: „Ik drink nu weer, omdat Virginia sterft"), omdat
zijn angst — angst? waarvoor? daar-voor, nergens voor, overal voor,
angst, angst, angst! — alleen nog maar overging, als zij hem lang en
rustig kon streelen, en hem wegborg tegen de teere welving, die bij
haar schouder begon. Vroeger had hij hem enkele malen kunnen verdrijven, of grijpen, en vastgriften in een gedicht of verhaal — waarbij
hij soms het afschuwelijk genot langs zijn rug voelde kruipen, waarmee
hij als jongen een vleermuis door de vliezige vleugels had vastgenageld
tegen een muur — maar dat vermogen begaf hem nu weer, en alleen
haar handen beveiligden hem dag en nacht. Zij was onbevreesd; zij
omarmde hem rustig en volkomen; zij staarde over hem weg — terwij1
hij zich weggroef onder haar haren, en snikte, snikte, schokkend en toomeloos — naar een ver, ijl verschiet. In haar oogen was weinig droefenis,
en een vreemde, weemoedige blijdschap. Misschien zag zij weg tot aan
de kusten der ongekwelden en zaligen, misschien sprak zij sprakeloos
met een engel, die hij niet zag, maar die haar toerustte, steeds weer
opnieuw met een wonderbaarlijke, onuitputtelijke kracht. Hij wist het
niet: hij voelde alleen de zwarte stormen bedaren en dat zij de golven
bezwoer; zij gingen liggen allengs, en het werd licht. De angst dreef over,
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hoe kon hij niet zeggen; hij voelde hem wegvloeien uit zijn lichaam als
een donker vergif; hij werd lichter, zuiverder, stiller. Als hij eindelijk,
tegen den morgen de oogen langzaam weer opensloeg, voeren zij zacht
en deinend over wit, glinsterend water, waaraan hij geen oever of einder
zag. Zij streelde hem glimlachend over zijn voorhoofd, en kuste hem
woordeloos: er was vrede, onbegrensd, wit, wijd geluk. — Nu stierf zij,
en rond om hem heen stonden onzichtbaar de beesten, die hem zouden
bespringen. Hij dook in elkaar, en leegde in een teug haastig zijn laatste
glas.
Toen hij weer aan haar bed zat, in de blauwe bevroren stilte, waarin zij
langzaam vervluchtigde, fluisterde hij — maar niet ten afscheid —:
dag lieve kleine Virginia, en daar hij meende, dat alleen haar lippen
niet meer in staat waren de lievelingswoorden die haar hart hem terugschonk te vormen, zeide hij voor haar tot zichzelf: dag lieve, lieve Eddie.
Hij dekte haar telkens zorgvuldig toe met de deken en de tuniek,
en zijn adem beroerde soms even haar marmeren hoofd en haar
verdorrende mond. Zijn handen omvouwden koesterend haar linkerhand, die weigerde onder het dek te worden geschoven. De maan deed
de ijsbloemen fonkelen, de kou in de kamer werd blauw.
Toen zag hij plotseling geen vleug befloersing meer op het spiegeltje,
dat hij haar telkens weer krampachtig sidderend voor hield, en terwijI
hij plotseling — maar vanwaar, vanwaar? — de onherroepelijke voltrekking der regels hoorde en zag, die hij eens, maar voor welke stervende?
had geschreven — niet voor haar, niet voor haar! —: ik ga met de
goede engelen mee in een blauwe boot over zee, stortte hij zich als een
beest op het doodsbed en schreeuwde: nee, nee, nee, nee, nee! .. .
Zoo stierf Virginia Klemm, de jonge vrouw van Edgar Allan Poe.
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J. C. VAN SCHAGEN: KLEINE EEUWIGHEID
HET kindje speelt piano. In het licht van de kleine lamp zit het
kindje aan de piano. Daarachter staan de schaduwen. De kamer is
groot en hol, in half donker. Buiten, vormloos, is de nacht.
Het kindje speelt piano, het mondje fluistert zachtjes met de maat,
het kopje wiegt gracieus, het kindje speelt met groote oogen. De groote
kinderoogen lezen het lesje van het lichte boek, donker gelooven de
groote oogen. Het kindje speelt piano. Onbeweeglijk durend is het heimelijk spel der schaduwen. Buiten razen treinen, een auto waarschuwt,
in een zijstraat.
Het kindje speelt piano, gehoorzaam, zooals moeder het leert. In het
schrille licht van de kleine lamp is het smalle lijfje vreemd, zoo stil,
boven het breede plooien van het rokje, de magere armpjes gaan maar
losjes mee met het bewegen der muziek, de dunne vingertjes zoeken wat
nerveus soms, maar zij missen niet, de ernstige vingertjes missen niet,
het kindje speelt piano. Het raadsel der schaduwen is volkomen gesloten.
Aan de ruiten spoelt de nacht. De kamer is, een duikerklok in den tijd.
Het kindje speelt piano. Het is een kinderwijsje, een pril muziekje van
een loopje met een valletje en van een krulletje met een slot, het is wat
zoet en droomerig en oud. Het kopje wiegt gracieus, het brekelijk stemmetje neuriet mee met het cadansje der muziek, het kindje speelt piano
en het zuivere gezichtje heeft een fijnen blos, het is een stukje met drie
kruizen. Het handje slaat gewichtig vlug een blesje haren weg en even
dieper neigt het kopje zich nu lezend naar het groote boek, donker
glanzen de stille oogen. Het gaat heel goed nu, zoo van eene tweee drie,
het wijsje klimt en valt, het slotje komt en keert, van eene tweee drie,
er is geen einde meer en geen begin. Het simpel rijtje nootjes gaat maar,
enkel en slaapwandelend in den grooten tijd, het is wat zeurig, als een
oud verdriet, een kleine, zinderende pijn, van eene tweee drie, het gaat
zoo eenzaam, zoo onnoozel en zoo ver verloren nu, het kindje speelt
zoo wit, zoo wit, zoo onaantastbaar ver en wit.
Groot en onoplosbaar is de aanwezigheid der hooge schaduwen, en ver
in de ontzettende verten van de Poolzee slaat nu een kleine ijsschots om
en drijft dan verder met de zwarte golven.

11.6

CONSTANT VAN WESSEM: HALLELUJAH! *)
E neger, een verblindend wit smoking-frontje onder zijn zwarte
gezicht, danst de hel verlichte kleine ruimte in het midden van het
lage zaaltje rond, langs de in het halfdonker zittende paren. Zijn hielen
markeeren een rythme, dat uit zijn kurketrekkerachtig wringende
beenen schijnt te komen, een rythme, dat alleen zijn eigen oor schijnt
te hooren en waarmee hij wankelend en week voorwaarts glijdt, soepel
en dierlijk balanceerend op een vasten maat. Zijn zijwaarts geheven
hand wijst met het gebaar van een verkeersagent:
— „Charleston! Do that thing!"
In zijn glimmend bezweet gezicht, boven de flitsende vroolijkheid van
zijn ivoren tanden, gaan zijn oogen vol animeerenden pret van den een
naar den ander. Zijn ademhaling hijgt neuriend mee met het onregeh
matig stootend, slaand en blazend orkestje van zwarte muzikanten op
de verhooging: een bewegen als van dieren, die met instrumenten spelen,
rukkend aan de toetsen van een wijd-open pianino, rammelend met
een langen bus, die tusschen de beide handvlakken op en neer schudt,
lawaaiend met de glijdende stooten der trombones, het gesmoorde
snotteren der saxophonen, den tam-tam der kleine trommen.
In het felle licht onder de lage zoldering bevolkt het nauwe plankier
zich met een woelende negerwereld. Als exotische planten slingeren de
lijven, naakt in hun Europeesche kleeren, in en om elkaar, schuddend,
bevend, trillend op een onvatbaar fantastisch rythme der Afrikanen,
dat tegelijk duizend andere rythmen schijnt te verwekken, vreemdverward, met een gonzende dreuning als koortsig bloed, en waarin geen
enkele melodic is te bekennen, hoewel de aanvang heeft ingezet op een
step-melodic en vogue. Grijnzende negergezichten. Zwarte koppen, bijna
plechtig verdiept in een gedanst ritueel van een onbekenden zin en
aandoening.
Een gedaante, die haar vlak voorbij schiet verschrikt het meisje, dat
achter haar tafeltje voor haar glas limonade zit. Het is een kleine, bruine,
elastische negerin, die als een stoeiende straatjongen, het derriere aapachtig achteruit, de dunne armen, die uit de potsierlijk geplooide pofmouwtjes van een rood geruite kindermeidenjurk te voorschijn komen,
brutaal op de gebogen knieen steunt, als wachtend op den achtervolger,
dien zij is ontvlucht. Uit de spalkende grijns van haar tot een dierensnuit
verlengde paarsig gezwollen lippen steken haar naakte tanden. Met
een schellen kreet rukt zij zich met de aan de toppen verbogen vingers
een kus van de lippen en gooit die met een zwaaibeweging de richting
uit van een jongen neger, die haar tusschen de tafeltjes door snel opjaagt en die haar vangt met een dansende omarming, waarin zij half
schuil gaat onder zijn geweldige, voorover bukkende schouders. En
de dans der verliefde lijven wordt van een stuitende symboliek: de
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*) Fragment uit een roman „Lessen in Charleston".
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beenen krommen zich om elkaar, de buiken voerende zwalpende draaischijfbewegingen uit.
— „Godverd . . . !" hoort het meisje den „dominee" naast zich half
geamuseerd bij zichzelf vloeken, „men moest zulke vertooningen in het
bijzijn van Europeesche vrouwen verbieden."
Zijn hals draait uit zijn stijven boord.
— „Beesten," mompelt hij.
— „Beesten," glimlacht zij terug, zijn grijzen blik ontmoetend, die laag
tusschen de oogharen door haar aanziet. Zij spert de oogen wijd-open,
opeens. Wat is dat? Zij hoort stemmen, stemmen, die in koor aanheffen,
als verweg. Zij kent de melodic, van haar grammophoonplaat:
Sing Hallelujah! .. .

Daar staat een jonge neger stil, verfrommelt een zakdoekje in de hand,
waarmee hij zijn voorhoofd heeft afgeveegd. Zijn gesteven witte frontje
bombeert zich onder het uitzetten van zijn borst. Hij houdt de oogen
gesloten en begint met een groote donkere stem, diep en toch vol iji
geluid den song:
I'm recallin' times,
When I was small,
In light and free jubilee days .

Er is een vreemde stilte gevallen; alien luisteren. Zij, die zaten, zijn
opgestaan. Een neger-saxophonist in de zaal geeft, zachtjes schreiend,
met lichte syncopische stootjes de begeleiding. Een nevel verdicht zich
uit sigaretten-rook rondom de schemerig geworden lichten.
De ruimte is volgeloopen met een donkere schreiende ontferming, plechtig
en beschroomd. Alle verschijning is verstard als bij de choralen van
protestantsche kerkjes in Kerstnacht. God is aanwezig op deze gezichten,
onder wier wijkende voorhoofden de groote vuilwitte oogen zwelien in
een angst-extase, uit oerbloed gewekt. Aileen de lippen bewegen, de
groteske lippen der Chocolate Kiddies, vochtig van speeksel. De korte
handen vouwen zich over den borst. Het is belachelijk-naief eerst,
die Heilsarmeeaanbidding in hun houding, dan wordt het beklemmend.
Het wordt een vizioen. Het wordt te werkelijk, wat hier opstijgt uit de
harten der herinnering, uit de legenden der verdrukking, uit den nood
der vaderen, die alien hier in de smart en de verlossende hoop op God
vereenigt . . .
Dan, juichend, schiet het uit, schallend als sonore orgels:
Sing Hallelujah!
Hallelujah!
And you'll shoo the blues away . ..

Opeens is het beeld veranderd. Als een betoovering, die afgeworpen
wordt, een komedie, die al te beklemmende werkelijkheid ging worden
en die nu lachend van de angstige gezichten valt, begint opeens een St.
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Veitsdans to woeden in een heelen volkstam van gebukte lijven, de
puntige ellebogen wijd van het lichaam uitgezet, een razende beweging,
een wildheid van stuiptrekkende, schoppende, trillende beenen, van den
eenen kant op den anderen overhellend als een schip, overstag in een storm.
Losgebroken uit hun afzondering storten de muzikanten van het dansorkestje zich er tusschen in, de trombones als enorme bokalen omhoog
geheven en met beide handen aan den mond gezet, ordeloos kraaiend
met de sniksnotterende saxophonen en onder rinkelend en bonzend
lawaai van duivelsch gehaaste belletjes en klokken en trommen:
Hallelujah!

Een leege flesch rolt van een tafeltje knallend in scherven. Het is een
jonge Europeaan, die met een slaperige snelheid zijn kromme slobberige
beenen al waggelend op de plaats heen en weer beweegt, en met een
huilend lugubere stem invalt:
Hallelujah !

Als op een aanroep, die dwars door de van applaus dreunende zaal haar
bereikt, is het meisje overeind; en als slaapwandelend trekt zij den
„dominee" met zich mee, de handen op zijn schouders, en draait, draait
Ills gevangen, met zwabberende en stuiptrekkende beenen onzinnig
om zich heen slaand, en struikelend over de voeten van een zwaren,
grooten neger, die breed en opgezet als een portier, aan een tafeltje
vlak vooraan zit, en die, voordat het tot haar doordringt, reeds met die
uiterste beleefdheid, die aan de onderdanigheid der zwarten iets prinselijks
geeft, zijn excuses heeft gemaakt.
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ALIE VAN WIJHE-SMEDING: DE NACHT VAN
HET OORDEEL *)
E dubbel gevouwen huizen daar bij de wolken rimpelen als zeilen
van varende booten, de schampere vensters krullen om aan de
hoeken, de deuren lijken doffe weerspiegelingen van zichzelf. En de doode
einders achter de bewustelooze wolken rotten langzaam weg.
Houvast is er nergens.
Nu zeilt de maan als een schip zonder roer roekeloos door de gekreukelde
ruimte: zij zet koers naar de sterren en komt in een drabbige slijkgoot
terecht. Gramstorig steekt ze een lange spitse tong uit, zij kauwt met
grijnzende tanden van vuur op haar eigen geel-vlammende lippen.
Onder haar gloeiend verhemelte, tusschen haar lichtend roofdierengebit — zit Rieuwertje en verbrandt zonder to sterven.
Vraag mij niet hoe dat kan.
Het is de Nacht-van-het-Oordeel.
De sterren verlaten hun vaste woonplaats, zij zijn niet meer aan orde en
wet gebonden, als kristallen vlinders dwarrelen zij dooreen. Maar in hun
val veranderen zij in vonkende vuisten van zilver, valsch groene spleetoogen groeien op hun knokkels, die oogen jouwen Rieuwertje uit en
sarren hem. „Zonde r, joelen ze uit de verte, „kapot geslagen zonde . . . !"
En hij verstaat dat met zijn hart, zijn hart moet wel duizend ooren hebben,
het vangt alle pijnen op. Dat bange en schuld-bewuste hart-van-hem
wil ook nog omzien naar het leven — en het leven is een gebarsten grimas
geworden, en de werkelijkheid erger dan een nachtmerrie .. .
Dan komt er een oogenblik dat Rieuwertje zich, als bij intultie, losmaken
wil van de snoeren die hem binden aan zijn straf. Hij tast naar een deur
in de oneindige nacht-wijdheid, hij zoekt een herkennings-teeken uit
het verleden, hij vindt niets, een speurhond is verre z ijn meerdere . . . !
Sjofel hurkt hij neer en bevoelt harde kille dingen . . . daar is steen onder
zijn handen, hout, ijzer, en hij herkent het een noch het ander.
De gehavende nacht sluipt als blind door een gebochelde steeg. Aan het
eind van die steeg golft een dikke lantaampaal als een opgezwollen slang.
Een gasvlam groeit tegen de wolken aan en knipoogt duivels. Witte vierkante keien liggen ergens ordelijk op rijtjes, stijf tegen elkaar aan liggen
de keien en slapen en suffen . . .
Maar plotseling laten ze elkander los, die keien, en schuiven kris-kras
heen en weer en achtervolgen elkaar als menschen.
Nu rijst er een breed voorhoofd uit die wentelende steenen op, een voorhoofd als een brug, onder het voorhoofd zijn oogen-als-afgronden, een
neus als een berg en een mond als een poortboog. Die gespalkte levende
boog van rood menschenvleesch spuwt tien oude beschimmelde plagen
op de kapotte wereld . . . Lang geleden — of kort geleden? — heeft
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*) Een gedeelte uit het hoofdstuk van het delirium. TJit „De ontmoetingen
van Rieuwertje Brand."
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Rieuwertje over hen gelezen in een oud dik boek met een doorgesleten
band, het viel vaak open bij eenzelfde plaats, Exodus heette het daar,
Rieuwertje weet het nog goed, hij is een Bijbel-vast man . . . Vage gebeurtenissen spelen zich af in de verte, op gele heilige bladen. En als deze
vreeselijkheden zich uitstrekken tot in het heden, zijn het niet meer alleen
de plagen van koning Pharao, maar ook de plagen van Rieuwertje
Brand...
Schurftig zijn die plagen, rood-ontstoken, boosaardig en wreed. Uitgebeten gezichten hebben zij, dierengezichten, hun voeten slepen, onder hun
voetstappen ligt etter en bloed.
Een voor een komen zij naar Rieuwertje toe.
En Rieuwertje wil afwerend zijn handen uitsteken, zijn hart bonst van
afgrijzen, hij wil wegkruipen .. .
De nacht lacht om hem, een fladderende grijns wijst naar hem, de wind
daalt van omhoog en heeft een gebiedend gebaar.
De eerste plaag valt vlak voor Rieuwertje, achterwaarts ter aarde, en
de straat wordt een rivier van bloed.
Rieuwertje moet door die rivier heen waden, krimpend-van-afschuw
verzet hij zich, als een stroohalm wordt hij opgebeurd en voortgeslingerd.
Diep zakt hij weg in het lauwe kleverige rood-dat-leeft, vies-dik kruipt
het zijn mond in, stinkend stijgt het in zijn neus. Hij stikt bijna — de
dood wandelt naast hem: een beenige spierwitte grijns-op-stelten.
Star-ontzet kijkt Rieuwertje door zijn stijf-gesloten oogleden heen.
Rottende visschen drijven naar hem toe, en staren verliefd naar hem
op met kwijlende oogen. Liefkoozend wrijven ze hun lijken-lijven tegen
hem aan en besteken hem met hun stinkende vinnen.
Verbijsterde gedachten staan daar bij stil en trillen in hun nevelkleed
en wankelen en vallen weg, duivelsche kwellingen dansen hand in hand
rond: de deur van de hel staat op een kier, een vlammende lach gloeit
achter die kier...
Dan wentelt de wereld zich woest om en om, donker-grommend rolt de
aarde van twee glinsterende bliksemstralen af, een windhoos vangt haar
op, en smijt haar in een heete diepte.
Rieuwertje kruipt gillend uit een paars-roode vlam vandaan, en werpt
zich in een koele slikkerige plas die randen van sappig groen gras heeft
en bloemen in alle kleuren van de regenboog. Hij wil zijn handen opheffen
en hij heeft vliesachtige klauwen. Een donkere waterspiegel wendt zich
naar hem toe, hij kijkt... En hij heeft niet meer het uiterlijk van een
mensch, hij is een dier geworden, een dier met een vinnige wije bek en
met oogen die nauwelijks to vinden zijn. Hij wil praten en daar kwaakt
een kikvorsch.
Het is een vreeselijke weg, de weg-der-tien-plagen uit het Heilige Bock...
Hijgend springt hij over een stekelig pad van riet en onkruid en uitwerpselen heen. Hij hapt in kroos en verslindt vliegen.
Een kikvorsch-vrouw nadert hem, eerst heeft ze sluwe spin-achtige
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bewegingen en geheimzinnige kolle-oogen, dadelijk er op wordt het weer
een gewone kikvorsch-vrouw, haar groen glad lichaam zwelt, glibberig
drukt zij zich tegen Rieuwertje aan, met haar slijmerige bek beroert ze zijn
lippen.
Aardsche aandriften bedekken hun oogen, hellepijnen kijken toe.
En opnieuw tolt de garde als een wervel-wind rond. De steden tuimelen
her en derwaarts, de straten zinken weg in rook en nevel.
Doch voor Rieuwertje is er een vreeselijk-levende weg-van-vleesch overgebleven.
Inwendig is hij nog een mensch, aan de buitenkant is hij een grauw
vies vet beest, een beest dat leeft van zeer en vuil: een luis . . . Hij loopt
over een vreeselijk-ontstoken arm heen, diep duikt hij weg in een oude
onheelbare wond en bijt en eet — ea .. .
Grijnzend buigt de nacht zich over hem heen: een donkere kop met
rookende neusgaten en wreed-witte oogen. Die oogen lichten Rieuwertje
bij met de gloed van milliarden lampen, en zij wijzen ook een rat de weg.
Die rat klimt over een heuvel van gele schenkelbeenderen heen en nadert
in een reuk van afval: zijn vale huid kleeft van oud ziek bloed, er is een
lijklucht aan die rat.
Rieuwertje kijkt gestadig naar het kluivende beest, hij kan niet anders
dan kijken.
En dan is daar opnieuw een straffende plaag!
Plotseling riekt hij zelf naar rottend vleesch en zijn huid is gruwelijkkleverig en harig; als een rat sluipt hij over een kerkhof heen, woelt een
gat in de graven en wroet zich vast in ijzing-wekkend bederf.
Het mensch binnen in de rat wordt gek van afgrijzen. Zijn ziel springt
bij zijn pijnen op, als een wild beest bij de tralies van zijn kooi.
Maar de rat gaat zijns weegs.
Hij sleept een knie-gewricht naar zijn hol en knaagt het door midden en
knabbelt er de vleeschresten of . . . Binnen in die rat gilt een gemartelde
menschenziel.
Maar de vertoornde Dienaar van een Groot Heer, een fladderende gestalte
van wind en bliksem, jaagt hem voort van de eene verschrikking op de
andere, en vele zijn de verschrikkingen, waardoor Rieuwertje heen moet
gaan . . .
Nieuwveen (Z.-H.), 1928—'29.
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TOONEEL

C. I KELK: GEEF ONS TOONEEL!
„Ik ben in eenzaamheid niet meer alleen"
v. Deyssel

D ANK

zij het chaotisch karakter van het letterkundig Jaarboek
„Erts" behoefde de redactie zich tot dusver niet bewust uit te spreken
aangaande den stand onzer litteratuur, al moest uit den aanvankelijken
opzet wel een soort plattegrond of wandelgids voor de letterkundige
gaarde ontstaan. Of het hier tenslotte een bongerd dan wel een diergaarde gold, zullen wij nu maar wijselijk in het midden laten . . . Een feit
is, dat de onderlinge verhoudingen van proza, poezie, drama en essay
niet tegen elkander behoefden te worden uitgebalanceerd en dat zij
evenmin het voorwerp werden van een statistisch onderzoek.
De nieuwe opzet daarentegen dwingt tot een duidelijker rekenschap.
Dit nu staat voor de afdeeling, die mij werd toevertrouwd, gelijk aan
„opheffing van faillissement wegens het verbindend worden der eenige
uitdeelingslijst." Want tusschen de veelheid der overige bijdragen, vielen
de „dramatische fragmenten" tot dusver allicht minder op dan nu er de
aandacht nadrukkelijk op moet worden gevestigd. Maar tevens wordt nu
een schril licht geworpen op de schaarschte onzer dramatische productie.
Voor Nederland is dit trouwens niets ongewoons. Zelfs niets onrustbarends. Tooneelschrijvers hebben wij nooit veel gehad; dit hangt m.i.
samen met onzen landaard. Meer dan in andere kunsten, immers, weerspiegelt zich in de tooneelschrijfkunst het aspect van de wereld, waarin
zij ontstaat. Welk onderwerp de tooneelschrijver zich ook kiest, hij ziet
zich ten behoeve der dialogen, waaruit zijn werk is opgebouwd, als van
zelf aangewezen op concreta, waaraan hij onwillekeurig een min of meer
actueel karakter verleent. In het tooneelwerk juist kan de dichter niet
langs de dingen heen gaan, ze bemijmeren en beschouwen in welk licht
hij wenscht, maar hij is genoodzaakt ze een actief deel te doen zijn van
de handeling, die hij ensceneert. Uit deze noodzaak vloeit een openhartigheid voort, waarvoor een Hollander in wezen huiverig is. Bovendien
weet hij zich niet met en om een voorwerp te amuseeren, zich er mee te
onderhouden, er als 't ware mee te spreken. Zijn geest is gewoonlijk niet
soepel genoeg om de meest fantastische verhoudingen te aanvaarden,
waardoor hij ook de suggestieve kracht mist om ze te doen aanvaarden.
Hij onderschat dus tevens de kracht der situatie, deze slagader, waaruit
het geheel conglomeraat van handelingen logisch moet voortvloeien, die
nu eens de bron is van nieuwe daden en nieuwe stimuleerende situaties
naar alle richtingen opspringend, dan weer de zwaar geladen donderwolk, zwanger van latente sproeisels, verborgen nog maar ieder oogenblik
te duchten.
Zijn degelijkheid belet hem vaak een spel te genieten louter als spel en
hij is dan ook zelden in staat zich een spel te scheppen. Zijn eigen stilzwijgendheid en gebrekkig uitingsvermogen wreken zich veelal in een
gemis aan levendigheid.
Hoe groot is, voorts, de invloed, die van de entourage uitgaat! leder die
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Venetik binnenkomt en doorkruist, gevoelt dat hier tooneel moest geboren worden, al had hij nimmer zelfs maar den naam Goldoni hooren
noemen. De brugjes, de grachtjes, de steegjes, de hofjes, de muurtjes,
nietwaar, dat alles vormt een schoon levend decor. In Nederland is het
misschien slechts het oude Amsterdam, dat een gelijksoortig effect maakt.
En in de Zuidelijke Nederlanden Antwerpen. Toeval is het dus niet,
dat in den besten tijd van ons nationaal tooneel Amsterdam en Antwerpen
de centra zijn.
Tooneel is daar waar decor is en intrige. Zijn 't niet de smalle straatjes
en grachtjes, dan zijn 't de tuinen der paleizen, de zalen en de antichambres der hoven. Frankrijk in de Lodewijkentijd, Engeland in den
tijd van Elisabeth — zie daar eenige allervoornaamste perioden en
plaats en !
Het agrarische Duitschland is te primitief en te natuurlijk voor het echte
tooneel, het verboerschte en verburgerde Holland kent 't alleen in zijn
rijksten tijd. Daarna blijft het een wapen in handen der sociale hervormers
(Ibsen, Hauptmann, Shaw, Heijermans, b.v.) en der filosofen (Strindberg,
Pirandello). Slechts in de landen, waar de „traditie" is kan het „theatre
pur" zich handhaven. En wij hebben immers maar zoo heel weinig
traditie?
Onze „scholing" draagt mede voor een deel schuld. Aan de hoogere eischen
van plastische spankracht, waartoe het tooneelwerk dwingt, kan de in
„litteratuur" geschoolde niet naar behooren voldoen. Daartoe bezit hij
niet genoeg vertrouwen in de werking van het enkelvoudige woord en
wederwoord, dat, op het tooneel gesproken, als het ware een honderdmalige vergrooting erlangt. Het probleem van het woord-zelf beheerscht
hem te veel; hij heeft meestal een te weinig geoefend gehoor voor het
gesproken woord, voor intonatie en uitspraak, in het algemeen voor de
plastiek van den gesproken zin.
Aan den eenen kant een teveel, aan den anderen kant een te weinig:
het resultaat is hoogstens litteratuur, Been tooneel. De tooneelschrijver
moet weten te geven en te nemen. Hij moet bij zijn schrijfwerk voor oogen
houden, dat reeds het tooneel zooals het daar staat den toeschouwer
iets van zijn intenties mededeelt, dat hem vervolgens de opkomst der
spelers, hun costuum, hun houding en gebaren veel werk uit handen
nemen; dat hem van het werk ten slotte slechts een deel wordt gelaten.
Zoodra hij zich iets wederrechtelijks toeeigent, zoodra hij zijn overeenkomst met regisseur en spelers breekt, breekt hij tevens de eenheid in
zijn werk, doet hij schade aan de plastiek, bederft hij iets wat met geen
enkele toevoeging meer is goed te maken. En gewoonlijk neemt hij juist
tot dit averechtsche middel zijn toevlucht, waardoor hij de lacunes in
zijn werk steeds ziet groeien. De juiste distantie te houden, de juiste maat
te weten, ziedaar de zware eischen, waaronder de in litteratuur grootgebrachte schrijver meestal bezwijkt. Dit alles, geldt in 't bizonder voor
de Nederlandsche tooneelschrijfkunst, die zulk een zwakke, onvolledige
traditie bezit al bezit zij eenige schoone perioden en, naar ik ondanks alles
sterk hoop, ook een toekomst. Deze toekomst hangt echter vanzelf126

sprekend met de bevrijding der taal uit de litteraire vormgeving ten nauwste samen. Het tooneel eischt een snelbeeldende, intuitieve taal. Dit
blijkt overduidelijk uit het verlangen naar een geimproviseerd tooneel,
dat men onbewust tot ideaal stelt en waarvan de verwezenlijking, geheel
of ten deele, altijd weer opnieuw tracht door te breken.
De toekomst van het tooneel heeft echter stellig een fundament gekregen
nu het reeds verscheidene jaren bij den film ter schole heeft kunnen gaan.
Ik wil mij hier niet verdiepen in de principieele verschilpunten tusschen
film en tooneel. Maar dit is zeker, dat ik nu meer dan ooit de overtuiging
heb gekregen dat het tooneel door dien ander niet overbodig is geworden
en de vrees voor totale vernietiging een hersenschim. En even zeker is
het, dat de film in zijn woordeloosheid het tooneel de waarde van het
spel en het bewegen der dingen zuiverder heeft leeren zien. Waarom de
film, die buiten het woord kon leven, het woord toch weer heeft binnen
gehaald, is mij onverklaarbaar. Voor mij blijft hoofdzaak, dat het tooneel
een leer heeft gehad, die zijn ontwikkeling ongetwijfeld zal stimuleeren,
temeer daar bovendien den niet pur sang tooneelschrijver, begoocheld
door den film, de moed wel totaal in de schoenen moet zijn gezonken.

Met dat al staan wij thans in een droevig braakland. Een nationaal
repertoire bestaat niet. Dezelfde paardjes moeten telkens van stal.
Zonder heel veel Fransch, Duitsch, Engelsch, Amerikaansch, Weensch,
Russisch, Italiaansch, etc. etc. zouden wij er nooit komen. Ook de kern
is niet meer nationaal: een enkel oorspronkelijk stuk valt op in de rijen
der vertaalde en in heel veel gevallen is dit dan nog de grootste mislukking van het seizoen.
Succes valt er voor het vaderlandsche tooneel alleen te behalen met
dramatiseeringen van „boeken, die iedereen gelezen heeft", zooals
„Boefje", „De Opstandigen", „Boeven en Burgers", „Merijntje", etc.
Dit is teekenend voor ons nationaal tooneel. Natuurlijk worden zulke
bewerkingen onder de respectabel-vakkundige handen als van een
Defresne goede kasstukken, maar brengen zij de ontwikkeling van de
eigen tooneelschrijfkunst een millimeter verder? Immers neen.
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A. DEFRESNE: CAGLIOSTRO, TRAGI-COMEDIE
IN NEGEN TAFEREELEN.
OEVVEL Cagliostro geleefd heeft -- in de 18e eeuw — en verschillende gebeurtenissen uit het stuk ook inderdaad in dien tijd
zijn voorgevallen, is de bedoeling van dit stuk allerminst een historisch
drama te zijn. Zoowel decors als costuums zijn aan geen tijd gebonden,
hoewel de meest aan te bevelen aankleeding die fantastische is, wier
motieven aan de 18e eeuw ontleend zijn.

H

EERSTE TAFEREEL
Herbergje aan den grooten heirweg van Italie naar Frankrijk.
Avond. Hevig onweer.
Herbergier.
Houthakker.
Zwerver.
Bij het opgaan van het Licht alle drie om een tafeltje in geemotioneerd gesprek.
De herbergier staat, de anderen zitten.

HERBERGIER: 1k... (ontzaglijke donderslag).
De herbergier krimpt ineen. De twee anderen bukken met een ruk tot op
tafel.
ZWERVER (stotterend): Gr . . . . Gr . . . . Groote God!

HERBERGIER: 1k....
HOUTHAKKER: Geef me een slok! Geef me gauw een slok!
ZWERVER: 0 . . . . o . .. . o . . . .
HOUTHAKKER: Ook een!
HERBERGIER: Dadelijk! Dadelijk! Dadelijk! Ik zeg jullie, dat er
geen God is.
HOUTHAKKER (nog steeds gebogen): Natuurlijk niet, natuurlijk niet!
De kneep zit 'm in de vrouwen.
HERBERGIER: Nee, nee, nee, nee, het bewijs, het bewijs, dat is het
eenige, waar je op vertrouwen kunt.
ZWERVER: En 't zit 'm in de g . . . . g . . . . g . . . .
HOUTHAKKER. Precies! De geestelijkheid! De kapelaan lachte na de
feestelijke intocht over de pastoor en de pastoor over de bisschop en alle
drie knipoogden ze tegen dezelfde dienstmeid. En alle wijven van 't dorp
waren jaloers op die dienstmeid, die van de burgemeester is en die zelf
ook met 'r hoereert.
ZVVERVER: En de K . . . . K . . . . K . . . .
HOUTHAKKER: Precies! De Koning is ook niets meer waard. Die
heeft ook al zoo'n bijwijf, dat al 't geld van 't land uitgeeft. En alle
edelen zijn vrouwenjagers, want er is geen wet meer. En daarom zeg ik,
dat er geen God is.
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HERBERGIER: Nee! Weten jullie wat God is? God is . . . . een trilling.
(Bliksem, aanstonds ontzaglijke donderslag).
Me drie mannen schuilen weer angstig bijeen).
HERBERGIER (bijna huilend van angst): Dat is . . . . is ook een trilling.

1k las 't in een boek, in een groot boek.
HOUTHAKKER (staat een kruis): Geef me een slok! geef me gauw een
slok.
ZWERVER: 0 . . . . o . . . . o . . . •
HERBERGIER: Ja, ja, ik weet wel! (Schenkt in). (Zij drinken snel).
HERBERGIER: Heb . . . . heb jij wel eens een weerwolf gezien?
HOUTHAKKER (staat half op): Ik?
HERBERGIER: Ja, niet iedereen kan 'm zien, begrijp je? Je moet
daarvoor in . . . . hm . . . . in de wetenschappelijke positie zijn, begrijp
je? Ik heb zooals jullie weten nogal veel gelezen en jij als houthakker
met je hut in het bosch . . . .
HOUTHAKKER: Als ik een weerwolf tegen kwam, zou ik hem de
haens inslaan, dat zou ik. Maar er zijn geen weerwolven, net zoo min
als er een God is of een wet. Er is niks! De vrouwen hebben . . . .
HERBERGIER: Wat praat jij toch altijd over de vrouwen, de vrouwen.
Ik heb er drie versleten. De een na de ander stierf me. Maar wat zegt
dat? Omdat jij er geen hebt kunnen krijgen, daarom zijn de vrouwen
nog geen bewijs. Een vrouw is nooit een bewijs, Ian ook nooit een bewijs zijn.
HOUTHAKKER (heft zijn glas tot slaan op): Wie zegt, dat ik er geen heb
kunnen krijgen, kon . . . .
(Donder. Alle drie roerloos).
HOUTHAKKER (laat glas vallen, volkomen hulpeloos) Wel . . . . wel

tien aan iedere . . . . vinger . . . . als.... als ik maar gewild had.
HERBERGIER (tegen Zwerver:) Ben jij met zulk weer . . . wel 's op
de weg geweest?
ZWERVER (staat half op, slaakt een inademhalingskreet).
HERBERGIER: Heb jij dan bij gewoon weer 's nachts ook nooit een
weerwolf gezien, jij als zwerver.
ZWERVER: N . . . . n . . . . n • • • •
HERBERGIER: Nee?
ZWERVER (knikt om dit neen to bevestigen, ja).
HERBERGIER (buigt zich in heftige belangstelling): Ja?
HOUTHAKKER: Je liegt!
ZWERVER (knikt neen).
HERBERGIER: Ja, wat beteekent dat nou? Wil je nou tegen hem zeggen,
dat je niet liegt of bedoel je dat je er nooit een gezien hebt?
ZWERVER (wenkt eerst neen, dan ja): N....n.... j.... j....
HOUTHAKKER: Heb je d'r een gezien of heb je d'r geen gezien?
ZWERVER (wenkt nadrukkelijk neen): N . . . . n . . . .
HERBERGIER (wantrouewnd): En je zei zoo even ja?
ZWERVER: 0 . . . . o . . . . omdat jij . . . . n . . . . n . . . . hij ..... hij • • • •
HOUTHAKKER: Nou, vooruit nou?

HERBERGIER: Laat 'm nou uitspreken!
ZWERVER: 0 .... omdat j .... jij .... eerst n .... n . . . . (wil met
gebaren zijn bedoeling aangeven. De zenuwen maken ook die in de knoop,
ten einde raad slaakt hij een afgrijselijke kreet).
(Op die kreet vliegt de deur open.
Regen en wind.
HOUTHAKKER: Wat is dat?

HERBERGIER: Help!
ZWERVER (is op zijn stoel gevallen, built stil).
De beide anderen staren naar de open deur.

HERBERGIER: Er zijn nu niet anders dan weerwolven en geesten
op den weg. Dat vat je?
HOUTHAKKER (verstaat hem door de wind niet, schreeuwt): Wat zeg je?
HERBERGIER (schreeuwt): Dat er geesten op den weg zijn!
HOUTHAKKER: Doe de deur dan dicht, ploert!
HERBERGIER: Ja, Ja! (gaat deurwaarts, komt terug): geesten bestaan,
maar 't zijn... natuurlijk ook niet anders dan trillingen.
HOUTHAKKER (Smakt de deur dicht, maakt er drie kruisteekens over).
HERBERGIER: Heb jij altijd zoo gestotterd?
ZWERVER: J .... j .... ja.
HERBERGIER: En zwerf je al lang langs den weg?
ZWERVER: J . . . . j . . . . ja.
HOUTHAKKER: Hoe lang?
ZWERVER: (trekt schouders op): W e . . . . wee . ...

HOUTHAKKER: Weet je dat niet?
ZWERVER: N ... n .... nee.
(Herbergier en Houthakker kijken elkaar verbaasd aan).

HOUTHAKKER: En .... uh .... hoe komt dat zoo, dat je zwerver
bent?
ZWERVER (trekt schouders op):W . . . . w . . ..
HOUTHAKKER: Weet je dat ook al niet?
HERBERGIER: Heb je dan geen ouders gehad?
ZWERVER (Knikt neen): N . . . . n .... n. ...
HOUTHAKKER: Nee?
HERBERGIER: Nee?
(Kijken elkaar verbijsterd aan, dan de zwerver, gaan een paar passen terug).
HOUTHAKKER: Heb jij geen ouders ....
ZWERVER (staat in angst op).
HERBERGIER: Jij bent een weer .. ..
ZWERVER: N .... N .... nooit ge .... gek . . .. k . . . .
HOUTHAKKER: Gekend?
ZWERVER: (knikt snel ja, dan neen).
HERBERGIER: Maar je hebt toch wel ouders gehad, he?
ZWERVER (knikt ja, begint van angst to lachen).
De beide anderen lachen ook.

HOUTHAKKER: Geef me een slok.
ZWERVER: M .... m .... m ....
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HERBERGIER: Ja! ja! (naar buffet).
HOUTHAKKER: Stil 's!
(Alle drie roerloos).
HERBERGIER (terwijl de glazen in zijn handen rinkelen): Wat.... wat

is er?
HOUTHAKKER: Hoor jij niets?
HERBERGIER: Neen!
HOUTHAKKER: Ik dacht, dat ik hoorde roepen!
HERBERGIER: Dat zijn de lokgeesten.
HOUTHAKKER: Of een weerwolf, die een vrouw wegvoert.
HERBERGIER: Lokgeesten! Geen mensch is natuurlijk met dat weer
buiten. De weg is stampvol met geesten. Dat is zeker. Maar als jij ze
hoort, is dit een bewijs, dat ze je al voor een deel te pakken hebben!
Ik hoor niks!
HOUTHAKKER: Wat nou te pakken hebben?
HERBERGIER: De lokgeesten, jou!
HOUTHAKKER (in een angstig lachje): Iemand, die mij te pakken wil
nemen, breek ik de nek! (Tegen Zwerver): heb jij wel eens een vrouw
gehad?
ZWERVER (grinnekend): J . . . . j .... j . • • •
HOUTHAKKER: Dat lieg je, smeerlap!
ZWERVER (staat op).
HOUTHAKKER (tegen Herbergier): Geloof jij, dat dat misbaksel al eens
een vrouw gehad heeft?
HERBERGIER (lachend): Ja, waarom zou hij niet! Dat jij er nooit
een .. ..
HOUTHAKKER : Dan zijn jullie alle twee smeerlappen! Dan kunnen
jullie alle twee den nek gebroken krijgen!
ZWERVER: (loopt zeer opgewonden achteruit van tafeltje weg. Stool klanken
uit): A . . .. u . . . . a . . ..
HERBERGIER (bang gevlucht achter toonbank): Houthakker hou nou je
gemak, anders wordt je weer bezeten! Ik zei je al dat ze je te pakken
hebben!
HOUTHAKKER: Ik zal jullie alle twee de strot doorsnijden! Ik zal
jullie . . . .
HERBERGIER (vlucht boven op de toonbank): Nee! Pas nou op, houthakker! Hou je nou kalm!
ZWERVER: A .... a .... a . . . .!
Donderslag.
De deur wordt opengetrapt.
Cagliostro staat in de deur. Jonge man. Kletsnat
Hij draagt zijne vrouw die bewusteloos is in de armen.
CAGLIOSTRO (hijgend, kwaad, autoritair): Hoorden jullie me niet roepen

om licht?
ZWERVER (staat te sidderen).
HERBERGIER (durft niet naar de deur te kijken, staat van angst te boven),
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HOUTHAKKER: Jezes, Marie, Josef!
CAGLIOSTRO: Ik moet brandewijn hebben! Mijn vrouw is flauw gevallen! (Legt haar op de bank).
HERBERGIER (komt steeds recht voor zich uit starend naar houthakker):
Dat.... dat is een weerwolf die een vrouw besprongen heeft!
HOUTHAKKER: Wie ben jij?
CAGLIOSTRO: Wij zijn onderweg naar de Fransche grens en hebben
reeds twee dagen niet gegeten. Ik moet jullie brandewijn en wat eten
vragen, goede menschen, want ik heb geen geld! Ik heb niets clan mijne
vrouw, die . . . .
LORRA: Och, Joseph ... .
CAGLIOSTRO: (knelt bij haar neer): Ben je daar weer, lieveling. Stil
nu maar, mijn lieve vrouw, stil nu maar. We zijn hier voorloopig veilig
en we krijgen eten en drinken. Dan gaan we verder. Nog een uurtje en
we zijn in Frankrijk. Dan is alles goed! Maar je moet niet meer flauw
vallen, me niet meer alleen laten, bij me blijven.
HERBERGIER (tegen Houthakker): Geen druppel! Geen brok! Je moet
niet de bijl gebruiken! Je moet 'm met 't mes drie kruisteekens over zijn
gezicht geven. Dan is ie ineens weg!
CAGLIOSTRO: Ik zal jullie later alles duizendmaal vergoeden, want
ik ben op weg naar 't beloofde land! (lacht).
HERBERGIER: Onze vader, die in de Hemelen zijt, geheiligd zij Uw
naam . . . .
HOUTHAKKER (maakt kruisteeken en gaat met 't mes op Cagliostro af).
LORRA: (springt op) Joseph!
ZWERVER: (in razend tempo zonder een spoor van stotteren). Dat is de
weerwolf! Dat is de demon! Dat is 't booze oog! Dat is de duivel, die mijn
ouders wegnam! Achter boomen, onder struiken, in 't koren, op de schoorsteenen, achter iedere donkere deur, in de droomen van alle mensclien,
daar leeft hij al jaren. Hij nam mijn stem! Hij na . . . . (krijgt de klem in
zijn kaken en kan vanaf dit moment geen enkele klank meer uitbrengen).
CAGLIOSTRO: (begint in langzaam tempo, met lets duivels to lachen).

Drie maal zeven en de staart van een rat! Brood en vleesch op de toonbank of ik roep de poedel op, die met een leger van weerwalven de zielen
opvreet en de lichamen leeg zuigt.
HERBERGIER: vergeef ons onze schulden zooals wij ons onze zonden
vergeven . . . . achot . . . . ik ben in de war.
HOUTHAKKER: De bokspooten! Ik hoor de bokspooten!
LORRA: Paarden, Joseph! De gendarmen!
CAGLIOSTRO: Kom! Snel!
LORRA: (hulpeloos, als een klein meisje, huilend). Ik kan niet meer!
Ik ben zoo ziek! Ik ben zoo moe! (valt in een stoel).
GAGLIOSTRO: (met tranen). Is dit bestaan niet vervloekt van het begin
tot het einde.
LORRA: (staat op) moeten we nu van elkaar af, als we gevangen genomen
worden, Joseph, moeten we van elkaar af?
CAGLIOSTRO: Gevangen? Wie? Jij? Ik? Hahah! Ik? Gevangen? En
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waar naar toe gebracht? Naar de hel of de hemel? Hahaha! Er is nog nooit
iemand geboeid voor de poort van den hemel gebracht en wij deden nooit
jets kwaads! Hoe moet dat dan? Hahaha! . . . . Kom, lieveling, doe je
oogen dicht en droom dat ik een engel ben. Ik zal je in mijn armen dragen
tot voor de troon van God . . . . als als . . . . ik hem vinden kan! (zij stort
zich in zijne armen, beiden af).
HERBERGIER: (blaast driemaal en slaat een kruis).

HOUTHAKKER: Ik ga 't huis niet uit voor je den drempel gewasschen
hebt met wijwater.
(Officier met gendarmen in de deur).

OFFICIER: Was hier een man en een vrouw.
HERBERGIER: Goddank! alle jesses, goddank! Nee, hier was geen man
met een vrouw, hier was . . . . (blaast, maakt kruis).
HOUTHAKKER: (snelt naar officier). Een duivel! Een weerwolf was hier!
Jaag hem met de paarden na! Sla hem kapot! Neem hem de vrouw af!
Neem hem de vrouw af, de vrouw, de vrouw!
OFFICIER: Zwets niet! Een diet een oplichter! Welke kant gingen ze
nit?
HOUTHAKKER: Dat weet ik niet! 1k weet alleen dat hij een vrouw
had . . . . een vrouw . . . . (staart voor zich uit).
OFFICIER: (tegen gendarmen). Ze zijn zoo even hier geweest! Zoek de
buurt af! (af).
HERBERGIER: (tegen Zwerver). Waar heb je hem voor 't eerst gezien?
ZWERVER: (wijst dat hij niet meer spreken kan).
HERBERGIER: (vlucht naar houthakker). Hij heeft hem heelemaal stom
gemaakt.

HOUTHAKKER: Slik eens.
ZWERVER: (probeert, maar kan zijn mond niet dicht krijgen, begint zielig
to huilen).

HERBERGIER: Kuch eens!
ZWERVER: (kan dit niet). (Snelt naar de deur).
HOUTHAKKER: Waar ga je heen?
ZWERVER: (wijst op zijn mond, dan naar buiten).
HERBERGIER: Ga je hem na?
ZWERVER: (knikt ja). (af).
HERBERGIER: Ik zou hem ook wel na willen.
HOUTHAKKER: Jij ook? Waarom?
HERBERGIER: (starend). Weet niet... De zwerver is bezeten.
HOUTHAKKER: De vrouw ook!
(Licht uit).
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J. SLAUERHOFF: JAN PIETERSZN. COEN
EERSTE BEDRIJF
PERSONEN: le en 2e tooneel.
J. P. COEN: goeverneur generaal.
P. VLACX: geheimschrijver van den G. G.
ZEEGER: bediende.
REYNST: gezagvoerder.
JACOBSZ: gezagvoerder.
BONTEKOE: gezagvoerder.
le TOONEEL.
Raadskamer oudholl. gemeubeld, zware stoelen, dikke tapijten, Kleine in
lood gevatte ruiten. Geen indische voorwerpen, behalve een koperen rookstel
en een punka boven de zetel aan 't hoofd van de tafel.
Buiten een gracht waarover een bamboebrug en palmen aan de kant. Maleiers
sluipen been en weer, vangen kakkerlakken en sprenkelen water. Vlacx
komt op ,Zeeger achter hem aan met acten, sloffend. Hij spreidt ze op tafel uit.
De inlanders verdwijnen geleidelijk behalve een die in den hoek zit en het
touw van den punka vasthoudt. Vlacx staat voor 't raam.

VLACX: Zeeger, heeft Aagje je ook verteld met welk been de landvoogd
uit zijn bed is gestapt ?
ZEEGER: Zij was er niet bij.
VLACX: Kom, zeg op, hoe was hij geluimd?
ZEEGER: Maar ze heeft wel gezien dat hij de jongen die hem in zijn
wambuis hielp een stomp gaf.
VLACX: Dan zwaait er weer wat vandaag, juist nu die jonge officieren
en dat zeurige gezantschap uit Bantam moeten komen.
ZEEGER: Maar ze heeft ook gezien dat hij zijn gemalin twee klinkende
kussen gaf.
VLACX: Goddank. Dan was hij in 't beste humeur. Als die onhandige
knapen het nu maar niet bederven.
ZEEGER: Maar dadelijk daarop heeft hij joffer Sara gelaakt over de wijde
hats van haar ochtendkleed en haar dreigend aanbevolen de bruine
dierlijke naaktloopers in kleeding en levenswandel een christelijk voorbeeld te geven.
VLACX: Dus den godganschen dag psalmen te galmen en baai en Laken
te dragen en daaronder zeer puriteinsch te zweeten en uitslag te krijgen
aan den scherpen rand van den kanten kraag.
ZEEGER: Aagje. Neen, tegen haar heeft hij niets gezegd.
VLACX: Voor jou is het even noodig doof te zijn, als voor de haremwachter gesneden. Stt daar is hij (buigt zich over papieren, gaat daarna
Coen tegemoet).

VLACX: Heeft U.E. den nacht in rust gepasseerd zonder meermalen door
hare kwalen het bed uit te zijn gedreven?
COEN: Redelijk. Waar zijn de brieven die ik teekenen moet, hoeveel?
VLACX: Hier zijn de brieven voor U.E. familie in Hoorn en Hoog134

karspel en hier een bizonder schrijven aan den stadhouder, hier de brieven
aan Hunne Hoogmogenden. Alle.
COEN: Neen niet alle. Niet de brief die ik U nu zal dicteeren. Schrijf.
VLACX: Ik luister.
COEN: Ja, schrijf. Hier — Hoogmogende Heeren.
Er is wat groots te volbrengen in deze gewesten waar wij de ruimte hebben
die de 7 vereenigde zoozeer missen.
Maar door de onnooseiheid die onder ulieden regneert hebben de zaken
geen voortgang. Gij zit met uw Zeventien op uw kussens in uw armstoelen.
Uw schoenen dragen zilveren gespen, uw vleezige vingers kostbare ringen,
uw hoogmogende halzen gouden ketenen maar dragen zij ook hoofden?
Zijn er onder u tenminste een paar denkende koppen, een, die kan berekenen dat men met een handvol yolks geen millioenen in bedwang
houdt? Neen God zij mij genadig, niet een niet een.
VLACX: Moet ik dat ook schrijven Exc.?
COEN : Schrijf zoolang ik spreek. Schrijf (hi,/ wordt rood en zinkt achterover .)
VLACX: Zeeger. Zeeger.
ZEEGER: (komt met twee potten aansloffen) Wat wenscht Zijne Hoogheid,
de snuif of de tabak?
VLACX: Jij mummie, tabakskoelie, kun je niet zien dat de landvoogd
wat anders noodig heeft? Viug water en vliegende geest.
ZEEGER: (komt met water en een flesch terug).
VLACX: A. (C's voorhoofd bevochtigend en een snuitdoek onder zijn neus
houdend). Haal Dr. Candidas.
COEN: (bijkomend) Het hoeft niet. Het was niet goed van mij zoo vroeg
aan dien brief te beginnen maar mijn kwade droomen roesden nog in
mijn hoofd. Het was angstig. Vroeger kende ik geen angst. Toen ik de
eerste maal als matroos naar Insulinde voer sliep ik beter in mijn hangmat dan nu in mijn praalbed. Die brief zal ik vanmiddag beeindigen.
VLACX: U.E. veroorlove mij op te merken .. .
COEN: Wat?
VLACX: Dat de koerier naar Anjer wacht daar de vloot van avond
anker zou lichten.
COEN: Dan zal de vloot tot morgen wachten.
VLACX: Zal dan drie dagen op het volgend gunstig tij moeten wachten.
COEN: 1k heb wel drie maanden en langer moeten wachten op versterkingen. Dan komen de muskaat en de kruidnakelen waarvoor wij ons
leven wagen maar later aan (hij maakt een gebaar van uitputting. Onder
de brug ziet men een prauw met tot het middel naakte inlanders voorbij roeien).

VLACX: Die hebben het niet zoo warm als wij. Wil UEd. haar wambuis
niet afleggen?
COEN: Gij veroorlooft u wel te schertsen.
VLACX: Waarlijk, het was goed voor uw verhit bloed dat gij het deed.
COEN: Acht Gij het met de waardigheid van landvoogd overeen te
brengen dat ik hier half gekleed de Staatszaken afdoe?
VLACX; U.E. kon het luchtig inheemsch gewaad aandoen dat nu reeds
klaar ligt om het Mataramsch gezantschap te ontvangen.
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COEN: Wie heeft het uitgedacht dat ik mij toe zal takelen als een ooster
ling? 1k laat mij hangen als het Sarah niet is, die ik laatst in een open
hangende kimono betrapte.
VLACX: Voor haar heeft dat gewaad niets vreemds.
COEN: Haar heidensche moeder kende niet anders. Maar zij is ons toevertrouwd om het heidendom er uit te drijven, om haar toch nog tot een
Hollandsche te maken. Harder, Harder.
VLACX: Wat bedoelt U.E.?
COEN: Waarvoor duld ik die bruine verspieder en dat toestel boven
mijn hoofd als het toch niet werkt.
VLACX: (geeft den ingeslapen punka koelie een trap).
COEN: Laat nu de kapiteinen binnen, die zeilree liggen voor Ternate
en Tidor, en hun laatste instructies wachten.
VLACX (de deur openend): Kapt. Jacobsz.
Kapt. Reynst.
Kapt. Bontekoe.
He TOONEEL.
COEN: Mijne Heeren welkom. De Cie. is tevreden over de resultaten van
uw vorige reis naar Ambon. De Engelsche moordzaak is inmiddels in
der minne geschikt en gesust. Het bewind draagt u op een tweede tocht
te maken, ditmaal naar Ternate, en toe te zien dat ook daar de oogst niet
te groot wordt, hetgeen tegen het belang der Cie. is. Het spreekt vanzelf
dat gij geen onnoodig bloed vergiet, maar gij weet ook dat wij bier niet
altijd even menschlievend kunnen zijn en dat het leven van een inlander
niet gelijk is te stellen met dat van een blanke.
Als gij na gedane zaken weer op de reede van Nieuw Hoorn terugkeert
REYNST: (maakt een gebaar van verwondering) Waar?
VLACX: Stt. Ge weet toch hoe hij Batavia pleegt te noemen!
COEN: . . . kunt Gij repatrieeren als gezagvoerders van de retourvloot.
REYNST: Exc., wordt van ons hetzelfde beulswerk verlangd als bij die
Ambonsche historie?
COEN: Van U wordt niet anders verlangd dan dat gij 3 vendels soldaten
landt om de overtollige oogst te vernietigen.
REYNST: Dat loopt toch weer op moorden uit, Exc. De inlanders verzetten zich totterdood tegen de vernietiging van hun gewas.
COEN: Dan verzetten zij zich tegen de belangen der Cie. en verdienen
dus geen pardon.
REYNST: Geef mij het oudste schip van de vloot met de onbekwaamste
bemanning en de muitziekste soldaten. Zend mij om het zuidland te
vinden. Als God het heeft geschapen zal ik het ontdekken. Maar zend mij
niet uit moorden. Daarvoor ben ik geen kapitein.
COEN: Gij zijt geen Kapitein meer. Wacht mijn bevelen of in gindschen
hoek.
JACOBSZ: Ik heb geen verstand van staatszaken, alleen van zeilen en
vechten. Maar als ik U.E. onderdanigst vraag, wat nut het heeft goede186

schepen uit te zenden en soldaten die men hier broodnoodig heeft, wil
U.E. mij dan antwoorden?
COEN: Vlacx, vertel den kapitein de gelijkenis van het zand en het goud.
VLACX: Waarom hebben goudkorrels groote en zand geen waarde?
JACOBSZ: Omdat niemand er wat voor wil geven.
VLACX: Waarom niet.
JACOBSZ. Omdat het overal maar voor 't wegkruien ligt vooral aan
Hollandsch strand.
VLACX: Het zou met de kruidnagels net zoo gaan als we die maar lieten
groeien. Dan kon ieder, de Portugeezen, de Engelschen en wie maar wou
zijn zakken volstoppen. Er moet net zooveel zijn, dat de Cie. er goede
prijzen voor maakt.
JACOBSZ: Maar die inlanders...
COEN: Daarvan zijn er ook te veel en iedere doode inlander is een vijand
minder, daar is niets aan verbeurd. Ook gaan ze regelrecht naar hun
paradijs waar ze het beter hebben dan hier.
JACOBSZ: Kan God het zoo gewild hebben?
COEN: Hij heeft gewild, zijn wegen zijn wonderbaarlijk, dat wij hier aan
de andere kant van de wereld zijn terecht gekomen en nu zullen we
er blijven ook. En hebt gij nog gewetensbezwaar, gaat dan naar Ds.
Bontius die zal ze er wel uitpraten. Dus gij vaart Vrijdag af, tenzij ge lust
hebt een derde beleg van Nieuw Hoorn mee te maken.
VLACX: Hoe kunt gij aan een beleg denken en onrust brengen in de gemoederen? Het gezantschap is beladen met geschenken.
COEN: Dat wil ik, de dommelenden telkens opschrikken. Wij zullen
nooit vergeten dat wij in vijandig land zijn, dat Nieuw Hoorn wel, maar
Nieuw Holland...
VLACX : . . .Heet Holland...
COEN: Nog niet is gevestigd. En vergeet dit nooit, hoe meer geschenken
in de handen, hoe meer verraad in de zielen der oosterlingen. Ik ontsla de
kapiteinen Jacobsz en Bontekoe uit mijn tegenwoordigheid. Zij vertrekken
zoodra ik een opvolger voor Reynst heb aangewezen (de kapiteins gaan
pluimhoedzwaaiend keen).

Reynst, kom nader. Wat moet ik met je doen ? Zal ik je als gemeen
matroos met de hongertocht meesturen? Neen, je was in staat, de matrozen op te ruien. Zal ik je ontslaan als ongeschikt hier te dienen en
repatrieeren? Neen, want ik kan hier ieder man gebruiken. Zul je vechten
als we worden aangevallen?
REYNST: Deze vraag is overbodig en beleedigend.
COEN: Goed dan zul je 't bevel voeren over de afdeeling zeesoldaten
onder Luitenant Reaal. Dadelijk kun je de nieuwe superieur begroeten.
REYNST: Vreest U.E. niet dat ik hem op zal ruien?
COEN: Neen want voorloopig heb ik vredelievende bedoelingen met hem
zooals je zal blijken. Blijf hier, dan kun je zien hoe ik gehoorzaamd word,
dat kan je tot richtsnoer strekken als je ooit weer eens in de oude rang
terugkomt. Wacht bij de deur. Secretaris, laat de officieren binnenkomen.
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ESSAY

MENNO TER BRAAK: HET ESSAY ALS LITTERAIRE VORM

TER

inleiding van de korte anthologie van essay's, werkstukken
uit het jaar 1929, kan men wellicht niets bondigers zeggen dan
het volgende:
Het zoogenaamde essay is de eenvoudigste en tegelijk de gecompliceerdste
litteraire vorm, die zich denken laat. Een paradox? Als men wil, ja;
maar de paradox, althans de ware, is meer dan een woordenspel; zij
verrast ons met de dubbelzijdigheid van alle dingen, een dubbelzijdigheid,
waaruit blijkt, dat de werkelijkheid niet aan kenmerken gebonden ligt,
niet door woorden wordt uitgeput. Het essay toch is de eenvoudigste
litteraire vorm; want een simpeler vorm dan de gestyleerde mededeeling
bestaat er niet. Het zit welhaast iederen mensch in het bloed, zijn
uitingen te verzorgen, te polijsten, te veredelen; het verschijnsel „schrijftaal", niet ten onrechte streng van de „spreektaal" onderscheiden, heeft
daarom zijn eigen wetmatigheid, zijn eigen vormenwereld, zijn eigen
nuanceeringen, die alien wel hun wortel in de spreektaal hebben, maar
aan die spreektaal zijn ontschoten. Voor men het in engeren zin „litteraire"
gebied betreedt, vindt men de gestyleerde uiting in het zakenleven, in
de briefwisseling, in het publiek gebed. Uit de anarchie der kiankenveelheid brengt de stijl den mensch tot een tucht, die hij zich bijna onbewust oplegt; uit de vlakheid van de „massa" maken zich de individuen
los, om zich door de nuances van hun letterschrift en de persoonlijkheid
hunner zinswendingen van anderen te onderscheiden. Hier zijn de bronnen
der litteraire kunst, hier kan ieder oogenblik een bevrijdingsepisode
aanvangen, die den geest ontslaat van zijn dagelijksche beslommeringen
en het proza inluidt.
Het essay knoopt hier aan. Niet, als in de poezie, is de mededeeling van
gegevens onderdrukt in de magie der taal; niet, als in het proza, heeft
de mededeeling van gegevens een objectiveerend karakter gekregen,
zoodat de figuren en dingen voor zichzelf schijnen te leven; niet, als in
het drama, opent zich een andere objectieve werkelijkheid, die door den
schrijver aangeblazen, maar verder alleengelaten wordt . . . neen, het
essay blijft gebonden aan den eenvoudigen vorm van het „verhaal", van
de logisehe ontwikkeling der perioden, van de koele uiteenzetting. Het
stamt regelrecht uit het zakenleven, want het is zakelijk, en, als het goed
is, nOOdzakelijk. Deze afstamming is eenvoudig en onverdacht, zelfs voor
een onkunstzinnige.
Als zoodanig is het essay ongecompliceerd; zijn oorsprong is gemotiveerd
door den universeelen styleeringsdrang, die zich doet gelden, waar de
persoonlijkheid zich doet gelden. Maar in dezen eenvoud is de paradoxale
complicatie reeds gegeven. Immers het styleeren kent geen grenzen.
Geleidelijk aan wordt het essay „litteratuur"; de mededeeling krijgt het
eigenaardig onbaatzuchtig cachet, waardoor zij zichzelf op den achtergrond dringt. Niet opzettelijk dringt zij zich weg van het eerste plan;
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want de goede essayist kleeft fel aan zijn „onderwerp" en laat zich
niet afleiden tot uitweidingen en excursies; hij zoekt zijn eenheid op zijn
gebied en heeft geen geforceerde sierkunst van noode. Het proces is
anders. De mededeeling verliest uit eigen kracht haar formeel karakter,
zij vormt zich onder de handen van den kunstenaar om en luistert naar
zijn bevelen; zij wordt niet verzwakt in beteekenis, maar haar beteekenis
wordt ons pas geopenbaard in den bijzonderen vorm. Verving men de
mededeelende woorden door andere, die schijnbaar hetzelfde beteekenden,
dan zou de mededeeling alle beteekenis moeten missen. Het gaat dus,
tenslotte, in het essay niet om een zeker grove vorm van brute mededeeling, die door zekere grove, verwisselbare woorden kan worden uitgedrukt, maar het gaat om de intieme, genuanceerde mededeeling, die
slechts door het juiste woord word tgediend, maar ook door het verkeerde
woord wordt beleedigd.
In dezen zin is het essay een gecompliceerde vorm van litteraire kunst,
omdat het tegelijkertijd en aan de mededeeling vasthoudt, en de mededeeling veredelt en dus voor onverfijnde ooren „onmededeelzaam" maakt.
Alle schakeeringen zijn mogelijk, alle vormen van mededeeling denkbaar.
Van de gestyleerde zakelijke omschrijving, die niettemin den lezer buiten
de grove feiten om treft, tot de broeikas van eerbiedig aangeraakte woorden, waarin geen andere mededeelingen bloeien dan die, welke met gespannen en verteederde aandacht worden opgevangen, strekt zich het
gebied uit, waarvoor de naam „essay" een klank met eenige bepalende
waarde kan zijn. Men leest Huizinga om zijn stijl, men leest van Deyssel
om zijn stijl; men kan hen beide essayisten noemen, maar zij zijn daarom
nog niet van een ras. Hoewel het „Herfsttij der Middeleeuwen" boeit
door zijn stijl en een langgeademde critiek van den tachtiger leeuw
boeit door zijn stijl, kan men beide uitingen van taaltucht niet over een
kam scheren. „Essay" is een naam, en een naam overbrugt tegenstellingen,
veralgemeent wat niet veralgemeend kan worden; een naam verbergt
complicaties, omdat hij sommige complicaties tracht op te heffen. Zoo
is het ook bier; omdat het essay zijn eenvoudige bronnen in de dagelijksche
mededeeling heeft, compliceert het de verhouding der mededeeling tot
de litteratuur. Gelukkig kan dit slechts een bezwaar zijn voor hem, die
bij namen zweert . . .
Het essay staat tusschen ambtelijk bericht en onbaatzuchtig proza.
Wie dit niet mathematisch opvat, zal toegankelijk zijn voor de schoonheid
van een genre, dat de helderheid en zakelijkheid van het bericht met de
melodische bewogenheid van het proza op de meest verschillende wijzen
kan versmelten.
In dezen vierden jaargang van „Erts" vindt men essayistische bijdragen
van verschillende „jongere" essayisten.
Het zij den lezer overgelaten, daarin de verhouding vast te stellen van
de elementen, die wij als kenmerkend voor het essay hebben geschetst.
Men heeft de jongeren der Nederlandsche letteren verweten, dat hun
werkzaamheid een overwegend essayistisch, d.i. bespiegelend karakter
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droeg. Of dit verwijt op zijn plaats is, hebben wij hier niet te beoordeelen;
een verwijt schijnt in het algemeen, waar het cultureele manifestaties
betreft, niet zeer redelijk, daar het programma eener cultuur zich nu
eenmaal niet laat opmaken volgens particuliere wenschen van ongeduldige stervelingen. Het is echter slechts de bedoeling van deze
beknopte inleiding, om den lezer het essay voor oogen te stellen als een
vorm, die men kan liefhebben, wanneer men eenmaal zijn bijzondere
structuur heeft waargenomen, waargenomen niet dogmatisch gepreoccupeerd, maar met diepe genegenheid voor de veelvuldige kristallisatieprocessen van den geest, die voor geen grenzen en vormen terugschrikt.
Het is tijdverlies, te jammeren om vormen, die men niet bezit, om de
aarden vaten, die den geest omsluiten! Ten slotte gaat het niet om de
vaten, maar om den geest. Elke vorm heeft zijn compleet recht, zoodra
hij blijkt bestaansmogelijkheid te hebben; en derhalve ook het essay . . .
Wij verdedigen deze bloemlezing niet, wij motiveeren haar alleen. Dat
is de taak van den inleider; de auteur verdedige zichzelf!

143

DIRK COSTER: MARGINALIA II
E spreuk dat Schicksal and Gemiith namen zijn van een begrip,
of de variatie daarop: dat het karakter van den mensch zijn levenslot
schept, is valsche mystiek of gevaarlijk simplisme, een derde waarheid
die voor de gansche waarheid fungeert. Het menschelijk lot is een verhoudingsgetal tusschen fataliteit en toeval: de fataliteit der erfelijke
eigenschappen en deze door het toeval bespeeld.

D

Bepaaldheid der geerfde eigenschappen: dat is het noodlot. Toeval
der omstandigheden dat deze eigenschappen bepaalt: dat is het levenslot.
Beide, fatum en toeval, strijden met elkander in het menschelijk leven.
— De mensch tracht met een eerbiedwaardig instinct zich dat complex
van omstandigheden te scheppen, dat aan de fataliteit zijner eigenschappen tegemoet komt, dat zijn krachten bevorderen kan en zijn zwakten
schoort. Hij kan daar zelfs bedrevener in worden, naarmate hij de illusies
omtrent zich zelf verliest. En dit is dan zijn deel vrijheid, en het Gemiith
dat gedeeltelijk zijn Schicksal schept. — Maar de omstandigheden zijn
in wezen onbedwingbaar. Een auto verplettert, een cycloon vergruizelt,
in water verdrinkt men, familiehartstochten verwoesten levens met
dezelfde genadelooze dommekracht als de cyclonen, en het toeval der
toevallen is tijd en plaats waarin de mensch geboren werd. Dus doet de
mensch een eerbiedwekkend-zwakke poging, een element te bedwingen,
dat in wezen, gelijk de natuur onbedwingbaar is.
Twee levens, ongeveer gelijk van geestelijk gehalte en verhouding. Het
Beene leven ontbloeit bevredigend, het andere gaat vaal en onerkend
ten onder. De eerie mensch schijnt enkel deugden te bezitten, de ander
schijnt hoofdzakelijk met ondeugden begiftigd. En toch waren deze
menschen ongeveer gelijk, en de verhouding hunner eigenschappen
was ongeveer gelijk. Dezelfde eigenschappen die deugden in den eerie
schenen, werden onder inwerking van andere omstandigheden in den
ander tot verwoestende en ondergravende krachten.
Een dichter zingt, een staatsman regeert. In vunze kroegen twintig
straten verder zit een oude werkman en kalt en zuipt. En toch was deze
de eenige in het land, die den grooten dichter gelijk had kunnen komen,
of die den grooten staatsman het hoofd had kunnen bieden. Hij weet
het niet, niemand zal het ooit weten. Hij zuipt alleen feller, wanneer
een vage warmte, een vage woede hem bevangt, en klaterender lacht het
tuig om hem heen om zijn verwarde betoogen. — Diezelfde vage warmte,
die kracht die oogen sperren doet en door de haren waait, noemt twintig
straten verder, de dichter zijn inspiratie, de staatsman zijn daimoon.
De oude werkman zuipt.
Hoewel het wezen der natuur de onbedwingbaarheid is, heeft de mensch,
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door de kennis harer wetten haar in zoo verre bedwongen, dat zij bewoonbaar werd, en niet ieder uur en iederen dag gevaren uit haar dreigen. -De menschelijke natuur is, door de gevaren, die haar bedreigen, uit
haarzelf en ieder ander mensch waarmee de mensch in contact komt,
nog even gevaarlijk, en onberekenbaar, en onzeker als de natuurlijke
natuur was voor den oermensch. Gelijk in den oertijd ieder mensch,
na lang of kort vluchten, door kou of storm of wilde dieren werd besprongen, zoo gaat thans nog bijna ieder zielsieven in misnoegen en geheime smart ten onder. Het lichaam eet nog en verteert en speelt, maar
de ziel is voor den dood reeds lang verloren. Dit is zeker geen noodwendigheid van het aardsche leven. De progressie en het aarzelend begin
van verfijning in de menschelijke verhoudingen heeft deze noodwendigheid reeds opgeheven. Het is veeleer het gevolg van het feit, dat de wetten
van de ziel ons onbekend gebleven zijn, veel meer onbekend dan de
'wetten der natuur.
Wat menschen elkander doen lijden, is niet te beschrijven. Zij doen
elkander lijden, omdat zij niet weten wat zij doen, en zij die lijden,
weten niet waarom zij lijden, wanneer en hoe de wond hen trof, en welke
hand soms door welwillendheid gedreven hem toe bracht. Iemand gaat
zonder omzien verder, en ginds gebeurt een dof verbloeden van een ziel.
Meer bewustzijn is noodig.
Wie had, 500 jaar of zelfs maar 50 jaar geleden, kunnen droomen, dat
deze ijle hooge leege ruimte, de lucbt, verzadigd van wetmatig leven
was, en dat menschenhersens dit leven eenmaal zouden kennen en berekenen en eindelijk zelfs gebruikbaar maken? Zelfs het voorstellingsvermogen reikte voor zulke droomen niet toe. En hoe zou men thans
kunnen weten, of deze onbestemde bijna leege aanwezigheid, de ziel,
nauwelijks bemerkbaar, volmaakt onbeheerschbaar, duizend maal betwijfeld om haar ijle onvatbaarheid, niet van wetmatige krachten zou
verzadigd zijn, die door onkennis niet gebruikbaar zijn! Het verstand
kan dit uitlijnen vanuit enkele primair-magische feiten: de kunst, het
gebed, maar het voorstellingsvermogen kan het zelfs niet tot beeld
brengen.
Nu is zij onbeheerschbaar, onbestuurbaar, niet gebruikbaar, een vluchtelinge, altijd achtervolgd door toeval, lichaam en geheime verstoringen.
Haar onlust werpt een regen van asch over de schoone wereld, haar
aanwezigheid steekt een licht aan in het zonlicht, maar zij komt en gaat
en weerloos ondergaat de mensch haar gaan en komen.
Rond 1800 stonden, terwijl een geheimzinnige energie de menschheid
plotseling doorschoot, de natuurwetenschap en de zielswetenschap
zijde aan zijde, beide sidderend van een ontzachlijk vermoeden, beide
sidderend om een glorieuse loop over de wereld te beginn en van ontdekte
kracht tot kracht. De natuurwetenschap°schoot vooruit, en vermeerderde
10
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haar snelheid bij ieder middel dat zij won, kwam tot onvoorstelbare
ontwikkelingen, — de zielswetenschap bleef achter, hinkte hulpeloos,
stierf bijna af, herleefde een eeuw daarna schuchter, onbeholpen, bijna
belachelijk. Duizend nieuwe krachten der natuur werden gebruikbaar
gemaakt, — zoo goed als niets werd gebruikbaar van de krachten, die
als geest in den mensch besloten liggen.
Dit zal misschien eenmaal geschieden. Maar nu is de mensch als de wilde
der oerbosschen de vaste prooi van koude, storm en wilde dieren. —
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A. M. IIAMMACHER: KUNSTPREEKJES
I CRITICI VAN TIJD EN CHAOS
ESCHOUWERS van schilderkunst in ons land zijn gewend hun inen uitzichten te ontwerpen naar de schilderkunstige solisten, die
men persoonlijkheden of wel figuren pleegt te noemen.
Het tentoonstellingswezen, met zijn afleidende begeleidingen (reclame,
thee, redevoeringen, foto's en verslagen), is gedeeltelijk daaraan schuldig.
De schilder, afzonderlijk tentoonstellende, verwekt bij veel schrijvende
beschouwers van kunst, die eerder geisoleerde kracht-prestaties dan een
algemeene werkzaamheid met differentiatie-verschijnselen zien, spoedig onmatige, gedecentraliseerde waardebepalingen, als regel zonder diepgang:
een gestoei met woorden over kunst, techniek en leven in het algemeen.
Schrijvende, maar ook niet schrijvende beschouwers van kunst (het babbelende en eigenlijk nooit behoorlijk kijkende deel van het conventioneele
en modieuze publiek buiten geding gelaten), verkijken zich als regel aan
de menigte van groote en kleine, luchtige en zwaarwichtige, meesters.
De schilders op hun beurt, die zich of uit maatschappelijke noodzaak of
een enkel maal uit onderlinge verwantschap, vereenigen tot tentoonstellingsgroepen, brengen de beschouwers onder een indruk van veel groepen
en richtingen, waaronder de werkelijk „gerichte" typen te loor gaan,
terwijl de overigen in wezen geen bestaansgrond hebben.
Toch moeten wij, in kunst belangstellenden, stand op houden en wij zien
het laatste jaar alweder in overheerschende mate, buiten de kunstproductie om, de publieke kunstbelangstelling geld, goed en aandacht,
kwistig offeren aan de geijkte veiligheid van oude kunst.
Maar ook voor de perikelen en benauwdheden over den eigen tijd is
remedie. De algemeene dooddoener van den chaotischen tijd redt veel
schrijvers en publiek. De tijd heet gespleten, verdeeld, maar vooral verward en rampzalig. In chaos leven wij, met besef van ondergang. In den
grond beschouwd is het leven hopeloos verward, grof en bedorven. Zoo
leven veel publicisten niet alleen van den gulden schijn der herinnering
aan hetgeen de menschheid achter zich heeft, doch gelijktijdig verschaffen
zij zich krachttermen door de gestelde chaos met bittere verontwaardiging
te beoordeelen. Toch zijn wij allemaal, geen uitgezonderd, dezen tijd, want
op zichzelf beschouwd is tijd slechts een looze vorm van aanschouwen.
Voor zoover „de" tijd dan niet beter is dan zij velen lijkt, zijn ook wij,
met inbegrip van de critici van den chaos, daaraan mede schuldig.
Het moge ongeoorloofd zijn luchthartig heen te dansen over veel rampzaligheden van nu, in sterker mate nog zou het ongeoorloofd zijn daarbij
neer te zitten en op grond van vermeende verwardheid of te zien van
ontwarring.

II
Wat in schilderkunst van tegenwoordig verwarrend werkt behoeft in zich
zelf nog niet verward te zijn.
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Verwarrend werken: tentoonstellingen, critici, kunstenaars. Een domineerende school, die schilders, critici en publiek, steun zou kunnen geven,
bestaat niet meer; er zijn wel schilders met meesterlijke allures, binnenlandsche en buitenlandsche; er zijn dictators, maar hun sfeer blijft tegenwoordig provinciaal. Men loopt van den een naar den ander; er zijn er te
veel om durend groote groepen te beheerschen. Men behoeft niet meer te
kiezen tusschen Delacroix of Ingres; wij beseffen nauwelijks meer, dat
men eens buiten de landschappen der Haagsche school nergens veilig was.
Thans zijn in ons land van alle bewegingen en richtingen, die zich, sectarisch-dogmatisch, van een formule of verzamelwoord verzekeren, verkleinde trillingen en schokjes merkbaar. Is chaotischer aspect denkbaar?
Het kleinste talentje, uit welhaast 50 richtingen en misschien 200 meesters
kunnende kiezen, komt wellicht daardoor, na mogelijk eenige omdolingen,
tot geen keuze en de kans, dat hij zijn eigen zuiverheid gewaar wordt,
dat zijn innerlijkheid een gewaarwording met drijvende kracht wordt, is
dus grooter dan in de jaren toen hij, geen genie maar een talent zijnde,
zich te onderwerpen had aan een dictator of zoet de onveranderlijkheid
beleed van verkregen routine, van de gangbare soort, op het stramien
van het door anderen ingezette motief.
Het is onmiskenbaar van waarde, dat thans geen kazernes en hospitalen
van schilderkunst meer bestaan waar men ingedeeld of onderdak gebracht
kan worden. leder is aangewezen, meer dan ooit te voren, op hetgeen hem
innerlijk drijft en beweegt. Het aspect op religieus en godsdienstig terrein
is analoog met dat op aesthetisch gebied.
Wie zijn innerlijkheid niet voldoende of niet gewaar wordt, is thans
speelbal van veel en snel wisselende modes, waar hij vroeger in schoolsche volgzaamheid een braaf, regelmatig en onluidruchtig bestaan kon
voortzetten. Wie niets meer van binnen te verwachten heeft en alles van
buiten, kan thans, met veel kansen van slagen in het gebied der geheimzinnige quasi-genialiteit, zich uitzinnig gedragen, hetgeen niet erger,
slechts hinderlijker is dan het gedrag der vele gedrilden van vroeger.
De gelijktijdigheid der veranderingen van vele zijden is het, die de verwarring wekt, maar tegelijk het voordeel brengt, dat ieder opkomend dictatorschap en iedere dogmatische groepsvorming steeds weder op weerstanden
stuit, die op den duur elke te fel en te vroeg uitgesproken formule vernietigen. Daardoor groeit niets dicht, blijft het uitzicht ruim en open. De
sfeer is uitermate gunstig voor diepe werkingen. Wij verkeeren in een proces van veelzijdige werkzaamheid, waarin nog geen kristallisaties zich in
groote mate afzonderen en verharden; geen sneeuwtoppen, maar kruidige
vegetatie.
De eigenlijke kunstscheppende werkzaamheid laat zich niet vangen in
zoogeheeten onvergankelijke technische procedes. Het besef der betrekkelijkheid der vele pogingen kan verlammend werken, maar ook bevrijdend.
Het pleit voor veel menschen van den tegenwoordigen tijd, dat zij zich niet
dadelijk en spoedig laten vangen in een van de vele pogingen om in een
domineerende kunst-greep het levensaspect en de aandacht vormend te
dwingen.
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Waar vroeger dikwijls het genuanceerde met vervloeiende verfijningen het algemeen schilderkundig levensaspect bepaalde, daar erkennen wij thans, dat in den baaierd van nog steeds niet verstelligde
mogelijkheden de spanningen leven, die van verscherpte tegenstellingen
getuigen. Wij wonnen aan ruimte voor ontplooiing van verlerlei levenspotenties, die in het algemeen het leven rijker, voller doorwaaid en doorstroomd, scherper van teekening, sterker van kleur en compositie maken.
Op kunstgebied is de klacht over democratische uniformiteit gelogenstraft door het oneindig gedifferentieerde prospect der werkzaamhedene
Niet een voltooit het geheel; te zamen, elk met zijn deel en in zijn functie,
voltooien wij eenheid in den geest.
De gelijktijdigheid der veranderingen (het simultaan-karakter van den
tijd), heeft de krachten vrij, doch betrekkelijk vrij, gemaakt. Men is
tegenwoordig geen heros, geen moedig rebel, door zich allerlei afwijkingen
te veroorloven. Geen enkele aesthetische codificatie beschermt meer het
een boven het ander. Er is voordeel in deze weerloosheid, die niet alleen
bandeloosheid tot uitkomst heeft. Er is winst in het gebroken zijn van
vroegere weerstanden en domineerende stelligheden, waarin veel te loor
ging, dat nu zijn ijie wezenlijkheid of zijn zwaarte, zijn fijne contempleerende roerloosheid of zijn ruwe woeste onstuimigheid kan toonen.
Telkens weer vallen uiterlijke gebondenheden weg, hoezeer zij nuttig
zijn en rust brengen waar rusteloosheid was; maar te meer valt de nadruk
op de innerlijkheid, met haar betrekkelijke vrijheid, die niet in uiterlijkheden, maar in de gedachte grenzen van het deel ten opzichte van het
geheel, haar onderworpenheid erkent. Het ontbreken van stijl beteekent
nog geenszins bevrijd zijn van rommel en verwarring; het beteekent
de mogelijkheid van groei naar het licht van een veelvuldigheid van
la tente krachten.

III
Zelfs in dit kleine land zijn eenige vertegenwoordigers van verschillende
krachten te ontdekken, die te zamen in dezen tijd begrepen, niet achterwaartsch-gericht zijn en toch naar aesthetischen vorm, alsook naar formuleering van inzichten omtrent leven en kunst, oogenschijnlijk alleen
tijd en ruimte gemeen hebben.
Behoort het werk van den beeldhouwer en schilder Rtidecker niet in den
tijd; bepaalt hij niet mede een der gezichtsdeelen van nu? Toch strookt
zijn werk en opvatting niet onmiddellijk met de toekomstkunst, die Derkinderen heeft ingezet, in beginsel als gemeenschapskunst en als monumentaal van vormkarakter en architectonisch gericht nader bewust gemaakt door Roland Hoist.
Het werk van Mondriaan, van der Lech cs. ontstond in dezen tijd eveneens.
Of men het ziet als een uiterste dan wel als een begin op ver-ontwikkeld
plan, in het algemeen strookt de aard van hun werkdrift, naar sfeer en
richting, voorloopig slechts met een klein deel der anderen. Wij hebben
voorts schokjes ondervonden van Picasso; Rousseau; le Fauconnier;
wij hebben vertegenwoordigers van nieuwe zakelijkheid; kortom futu-
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ristisch, cubistisch, expressionistisch, surrealistisch, zijn er bevinkjes,
trillinkjes waargenomen, zonder dat de schilders er in geslaagd zijn
anders dan incidenteel eenige beweging te veroorzaken. Zeer zeldzaam zijn
de sterke vertegenwoordigers van levende tegenwoordige schilderkunst
in ons land. Er is geen sprake van dat iemand thans „het" aanschijn der
moderniteit schilderkunstig zou bepalen.
Er zijn verschijnselen aan te wijzen, die, niet in modieuzen zin, modern
genoemd kunnen worden, zonder echter het criterium te zijn. Een van de
felste formuleerders van zijn kunstovertuiging, die tot dogmatische
geloofskracht is gekomen, is Mondriaan, doch zelfs in zijn richting zijn
afwijkingen mogelijk, die letterlijk afdwalingen van de leer heeten, maar
in wezen de onhoudbaarheid van het geformuleerde bewijzen. Niets kan
worden vastgehouden. Doch wat vroeger groote tijdsdeelen vroeg, beleven wij thans onophoudelijk. wij zien alle stelligheden overgaan, aan
hun uiterste komen en vervlieten; veel zien we ten einde gaan. Instee
van verwarring, chaos, verdeeldheid, ervaren wij, juist door ons komen
aan de grenzen van alle stelligheden der kunst, hoe dicht zij aan hare
oneindigheid is.
Van iedere formule wordt spoedig hare betrekkelijkheid ondervonden;
men verlaat haar snel, er kan niet op worden geteerd. Dit wekt verschijnselen van modieuze kunst-infectie, maar tevens toont het hoe nog niets
ruim en diep genoeg is om durender dan het vluchtig oogenblik van den
dag te bevredigen. Modieuze sensatielust en diepe honger van den geest
naar indringende, onzware, gezuiverde levensopenbaring leven naast
elkander.
IV CHARLEY TOOROP
Het zou weder een slecht beeld geven van den algemeenen stand der schilderkunst in ons land de moderniteit van de schilderes Charley Toorop
als „de" moderniteit te bespreken. Niet omdat zij nog impressionistische
schilderqualiteiten zou vertoonen; het tegendeel is juister en in een tijd
met dwingend overwicht van kleurnuanceering en delicate metierkennis
zou haar werk als tegengesteld aan werkelijke schilderkunst van een
bepaalde soort worden uitgeworpen. Haar moderniteit beweegt zich niet
in de richting der uitersten van de ontginners; zij heeft de schilderijkunst
als zoodanig niet prijsgegeven (de eerie (niet eenige) logische ontwikkeling
na een impressionistisch-uiterste) noch zoekt zij binnen de grenzen en
middelen der schilderijkunst eene vernieuwing op andere grondslagen
dan de gevoels-mogelijkheden der natuurbeelden (de andere logische
ontwikkeling na eene natuur-uitputting met schilderkunstige rniddelen).
Een schoonheidsidee en een kunstnorm, die gevormd werd door een naar
substantie en functie aan natuurlijke werkelijkheid ontsprongen schilderijkunst, weet met werk van Charley Toorop geen raad en besluit dan
vanzelf tot de vergroving ten opzichte van hetgeen achter ons ligt. Maar
evenzeer zullen de zoogeheeten abstracte schilders van tegenwoordig
haar negativiteit ten opzichte van de technische evolutie der schilder150

kunst beseffen. Haar werk past eenigermate bij enkele Parijsche, een
weinig expressionistisch aangedane schilders of bij sommige wat verfranschte Duitsche expressionisten. In Frankrijk zou men met de rubriceering spoedig gereed kunnen zijn door haar bij les Fauves onder te
brengen. Haar werk is meer een cultuur- dan een beschavings-verschijnsel.
Het voert niet naar contemplatieve gestemdheden, het negeert subtiele
stemmingsovergangen, maar beeldt stelligheden van zien en voelen,
zoodanig, dat de intensiteit waarmee Charley Toorop dat doet, ons wezenlijk betrekt in de aanschouwde levens.
De schilderkunstige middelen zijn nimmer al te zuiver, al te nauwkeurig
nagegaan, de uitstralende primaire kracht van hare levensbeelding overtreft de remmende werking der middelen.
Tusschen haar brandende, hevige belangstelling voor de gezichten en
de verhoudingen van menschenlevens en de technische schilderkunstige
ontwikkeling zijn haar middelen als een noodzakelijk kwaad. In getemperde mate is het daarmede gesteld als met sommige gebrekkige
vertalingen van Russische schrijvers, die ons aangrijpen, niet door het
kostbaar gehalte van de gebezigde beelden noch door de opgevoerde
woordkunst (de stijl der vertalingen heeft vaak iets van krantenreportage), doch door de sterke levensspanning, die het verhaal voortstuwt,
naar hoogten en laagten, in licht en duister van levens, die ons licht en
donker vergrooten.
Op de wijze der intuitieve daadwerkelijkheid brengt Charley Toorop
eenheid tot stand. Minder sterk geschilderd dan wel sterk gezien, blijken
haar levensbeelden min of meer aan de schilderkunstige middelen opgedrongen. De natuurlijke grootheid van het instincten-leven, de onmiddellijke reflex op het intultie-leven, kent de overweging — en dus ook de
winsten en uitkomsten daarvan — weinig. Alleen in een omgeving
van krachten, die meer middellijk dan onmiddellijk reflecteeren, kan
zulk een ontstuimige gistende levenskracht stand en verband houden.
In het algemeen is het ontstaan van deze vreemde gloeiende schoonheid in
een bewogen tijd zonder wettige formuleeringen niet een inzinking maar
een toevoer uit het reservoir van het onbewuste. Intultieve daden-schoonheid ontbeert de strakke doorzichtige kristallisatie van vergeestelijkt leven,
maar over en weder luisteren geest en natuur, ver-ontwikkeld bewustzijn
en intuftief-bewustzijn, naar elkander en completeeren zij elkaar.
Haar werk groeit met haar leven mede. Het latere werk is voller van
dracht dan het vroegere. Het blijft, als gevolg van de soort der intuitieve
daadwerkelijkheid zonder de terughouding der overweging, van een groote
verzekerdheid van doen.
Zonder die kracht, die als een opslaande vlam is uit duistere smeulende
brandstoffen der aarde, wordt onmiddellijk-reflecteerend werk loos. Het
zwakke der soort: reportage van indrukken aan de oppervlakte van ons
zijn; het sterke: primaire schoonheid van zeldzame vlamkracht.
In haar portretwerk blijkt hare verhouding tot de geschilderde menschen
vaak meedoogenloos, zonder respect. Er wordt soms te luid aandacht
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gevraagd voor deugden en ondeugden, waardoor de gezichten, onthutst
en ontsteld van trekken, meer een grimas van leven dan een uitstraling
van leven zijn. Maar in haar sterke oogenblikken verwezenlijkt zij eenvoudige grootheid van levensgezichten; zonder deftigheid, zonder allure
van iets anders dan waarachtig-zijn; zonder affecties, die vluchtig zijn of
subtiel-psychologisch-detail-werk, dat ten opzichte van de grondtrekken
van het wezensgeheim toch altijd secundair is.
Zoo heeft zij het bij-een-zijn van menschen geschilderd, in de
oneindige herhaling der verhoudingen van man en vrouw en van deze
tot de zonen en de dochters, niet op de wijze der in stemmingsteederheid
gedrenkte intimiteit van interieurs, maar als een naast-elkander alleen-zijn,
verbonden in zwijgende onderworpenheid aan natuurkrachten en levensnoodzakelijkheden, die levens te zamen drijven of afstooten. Er is een
van haar laatste werken ('29), waarin zij tegen een achtergrond van nacht
mannen, vrouwen en kinderen geschilderd heeft in de groote schoonheid
van het ledig- en alleen-zijn der vermoeiden, die de troost van het tezamen-zwijgen ondergaan.
Haar portretten van kinderen, de heele kleine, en de vroeg- verouderde,
de franke oudere jongens, de ranke droomerige meisjes, zijn tot iets
waarachtigers en zuiverder geworden dan de rose kinder-achtigheden der
conventioneele kinderportretsoort en het even onware bestiaal-zwareuiterste, zonder menschelijke potentie, van de schilders, die door een
modern realisme die conventie trachten te verschrikken.
Zoo eeren wij in Charley Toorop, dat zij in ons land de vlamkracht der
primaire, instinctieve schoonheid der onmiddellijke reflectie verwezenlijkt, die bij alles wat men daartegen mag hebben, een logische noodzaak
en onontbeerlijkheid is in het geheel der zich ontwikkelende verscheidenheid van nieuwe krachten.
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EMMY VAN LOKHORST: REVEIL
E wet der traagheid is een machtige wet.
Een der uitverkoren demonstratie-terreinen van deze taaie natuurkracht is het Hollandsche bloed. Wij alien, landgenooten, beschikken
over een schier eindeloos flegma, dat wij in den flatteerenden spiegel
onzer nationale ijdelheid gaarne voor bezinning en filosofie plegen te
houden.
Eer ons bloed in beweging komt, eer wij in onze koele constitutie de warmte van een sneller polsslag bespeuren, moeten hemel en aarde worden
bewogen. De nuchterheid is ons vertrouwder dan de drift en onze lijdelijkheid kent paal noch perk.
Is onze natie er zich van bewust, dat onze letterkunde een bezit is,
onmisbaarder voor den welvaart dan de schatten van het groene Insulinde? Beseft ons yolk dat de Nederlandsche taal het laatste bolwerk
van het Rijk der Nederlanden is, de laatste verdediging tegen het zich
voltrekken van Bismarck's psychologisch-juiste voorspelling: „Holland
annektiert sich selbst"?
Wat doen wij voor onze taal?
De muziek en de dramaturgie van buitenlandsche auteurs wordt in het
winterseizoen twee maal per week ten gehoore gebracht. Hoeveel keeren
wij de meesterwerken van Duitsche, Poolsche, Oostenrijksche, Russische,
Fransche kunstenaars, hoeveel keeren hooren wij dezelfde symphonieen
en tooneelstukken van vreemdelingen .. .
Wordt in Holland geregeld het oeuvre van Vondel, Hooft, Breeroo,
worden de werken van tijdgenooten ter kennis van het publiek gebracht?
Nog stroomt het yolk van Parijs naar de Zaterdagmiddagen der Comedic
Francaise, waar de groote acteurs en actrices de klassieke werken van
Racine, Ronsard, Villon voordragen.
Wij hebben met Nieuwjaar den Gijsbrecht, en een enkele maal eens een
verdwaalden Spaanschen Brabander. Met Royaards is de groote tijd
van Lucifer en Adam in Ballingschap vergaan.
Weet ons yolk de waarde van zijn letterkunde? Wij zijn niet gaarne
chauvinistisch, het cosmopolitisme kleedt de bemiddelaars van den
transitohandel goed . . . Wij spreken Fransch, Engelsch en Duitsch,
wij lezen de vertaalde Russische, Italiaansche, Spaansche, Noorsche
litteratuur.
Worden de Nederlandsche boeken vertaald in het Europeesch? „Teveel
couleur locale" antwoorden de vertalers, en in het buitenland onderstelt
men, dat dit een kwaliteit is. Maar is onze letterkunde een bij uitstek
nationaal bezit, dat ons te dierbaar is, om het den onverschilligen vreemdeling te brengen? Ach . . . een poovere liefde, die glans wil verdoffen,
een schamele trots, die ruimte weert . . .
Waar is de liefde voor onze taal? Is ooit in Holland geduelleerd om
een gedicht, gevochten voor een vers, heeft ooit geestdrift of haat uit
onze kalme huizen gelaaid?

D
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Een enkele maal in zijn historie heeft het Nederlandsche yolk voor
ideeele waarden gestreden. 1880 was een schoon, een machtig moment,
en nog zijn er onder de jongeren, die snuiven en sidderen van strijdlust,
doch zij weten niet, in welk regiment zij zich zullen inlijven. Wat is een
dapper soldaat alleen? Er is geen leuze waaronder, geen zichtbare vijand
waartegen tevelde getrokken kan worden. Een wapenrusting beschermt
niet tegen mieren.
Geef ons een groot onrecht en er zal gestreden worden. Maar wat doen
wij tegen den druiligen motregen der dagelijksche kleine onheilen? Liever
dan ons op te winden, dooven wij het oplaaiend vuur. Wij zijn gerustgesteld als wij een incident dat de rust had kunnen verstoren, zien
gequalificeerd als „een storm in een glas water". Knotten, kappen,
wieden wij niet alles wat tot een toomeloozen groei zou kunnen worden?
De jongeren... zij moeten onze letterkunde verder brengen. Maar wat
weten zij van de letterkunde? Elk goed ambachtsman leert zijn yak,
waar leert de schrijver schrijven?
Ingenieurs leeren bruggen bouwen, zangers krijgen les in stemvorming,
den soldaat onderricht men, hoe hij zijn geweer moet hanteeren. Waar
wordt de letterkunde onderwezen? Het litteratuuronderwijs der middelbare scholen heeft de letterkunde nooit goed gedaan.
De letterkunde is in ons land een Wilde woekering, door de gemeentereiniging gesnoeid en weggeveegd; zij groeit tusschen de steenen waarover
de duizenden onverschillige voeten drentelen. Embryo's van grootheid
gaan teloor tusschen de schoongeschrobde klinkertjes van onze Zaterdagsche trottoirs.
Waar is ons Instituut der Letterkunde, waar zijn de meesters, die ons
rondleiden in de overschoone tuinen van poezie en proza?
Waar leeren wij het ambacht van een zin te smeden, waar onderwijst
men den leerling in de kunst om de taal te gebruiken als een stilet of
als een schild, als een brug, of als een stem?
Wat doen wij met onze taal... De genade Gods laat een enkele maal
de taal levend worden in een dichter of prozaist, die zich niet technisch
voorbereiden kon tot deze machtige taak. Zij is een zaak van toeval,
niet van cultuur. Zij is het instrument van onze onverschilligheid.
Wij ergeren ons vluchtig, wij waardeeren nog vluchtiger. En onze rebellie
sterft langzaam, ook de rebelschheid der jongeren sterft den hongerdood.
Doffer en dooder nog zal het om ons heen moeten worden wellicht, tot
een nieuw '80 ons alien plotseling op de barricades doet springen, tot
een kort knallend wachtwoord ons electriseert tot groote daden.
Wek de Nederlandsche taal, ons aller grootste liefde, ons aller rijkst
bezit. Wij willen voor haar strijden. Maar luidt dan de klokken, want
Holland slaapt in.

154

J. F. OTTEN: LEON-PAUL FARGUE
OEWEL Leon-Paul Fargue behoort tot de „ouderen" in de Fransche

11 letterkunde, heeft hij nog niet veel geproduceerd. Wat gedichten en
enkele stukken „dichterlijk proza" vormen zijn geheele schepping. Niet
onbegrijpelijk is het daarom, dat een Fransch criticus, toen ongeveer
twee jaar geleden een apart nummer der „Feuilles Libres", geheel gewijd
aan Fargue en zijn oeuvre, bij wijze van hommage verscheen, malicieus
opmerkte, dat die publicatie meer bladzijden bevatte dan de verzamelde
werken van den dichter. Zoo er evenwel ooit aanleiding was om vast te
stellen dat de belangrijkheid van een literaire schepping onafhankelijk
is van de afmeting, zoo is het hier. In enkele zinnen kan immers een
wereld besloten liggen, die voor hart en verstand blijvende waarde
heeft. Tot hen, die in kort bestek hebben getracht hun deel der schoonheid in woorden te concentreeren, behoort Leon-Paul Fargue. In
„Poemes", „Epaisseurs", „Vulturne", „Suite Familiere", „Banalite" en
in enkele andere geschriften vinden wij de zeer eigen wereld, waarin het
leven van den auteur zich ontplooit. Tusschen twee domeinen zwenkt
de dichter Leon-Paul Fargue. Het zijn de stille kamer met haar vertrouwde lamplicht, haar boeken en vele herinneringen aan wat voor
altijd voorbij is en de moderne wereldruimte met haar door techniek
beheerschte materie, voor den modernen geest vaak welkome aanleiding
tot teugellooze fantaisie. Ter eene zijde ligt bij Fargue een tuin met
kleine, lieflijke, zacht gekleurde bloemen, gekoesterd door een blauwe, onbewogen lucht, aan den anderen kant een welhaast onheilspellend bosch
met exotische planten en vreemde dieren vol geheim, die zwenken in
een door stoomfluit en fabriekssirenen verontruste lucht. Zoo zien wij
de beide „vlakken" van Leon-Paul Fargue's natuur, vlakken die elkander
dikwijls op de meest onverwachte momenten snijden. Leon-Paul Fargue
is de mensch die weemoedig mijmerend over de lieve dingen, die hij
heeft moeten verlaten, over den teederen glimlach van een vrouw, die
hij heeft liefgehad, over het kleine aan alle kanten begrensde bestaan dat
in maatschappelijk opzicht zijn deel is en zeer verschilt van wat men
vroeger als toekomst heeft gedacht, zich plotseling door het fluiten van
een trein of het ontsteken van electrische lampen linea recta, snel en
voor den toeschouwer verbijsterend, van den grond verheft naar een
ruimte, waarin hij op dionysische wijs kan uittollen te midden van
visioenen, wier dieren en voorwerpen gunstig gezind zijn aan zijn uitbundige tochten. Dan jongleert hij met planeten en stoeit met vreemdsoortige dieren. De door de historie gevormde etymologie is dan niet
meer voldoende voor zijn visioenaire verrukkingen. Daarom construeert
hij „à la Michaux" nieuwe woorden. Wij geven een proeve van zijn zwenkingen: „Les nebuleuses filent de prodigieuses quenouilles, qui sechent
en tournant comme des chrysalides. Que n'etes-vous la, oil je suis,
physiciens et mystiques ! Les dieux mugissants, patriarches de cristal
et de vapeur, rhinoceros et phacocheres aux ailes d'ange, ouvrent des
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yeux de verre antique aux bords sanglants comme des babines, chaussent des lorgnons formidables qui promenent sur l'atlas des lueurs metaphysiques, brassent dans le petrin d'azur les futures ophicalces et les
cervelles de quercyite, tisonnent du membre, dansent dans le pressoir a
grands coups de hie, degouttants de bitume, cherchant la forme et
l'echaude, sonnent du cor de taus leurs orteils, lancent les planetes sur
les courbes, et de temps en temps les reveillent, comme un jongleur
une file d'assiettes, oil ramperont les files d'hommes et toutes les
especes de files qui finiront par un corbillard, comme un noeud noir au
bout d'une natte. Il y a déjà des qualites de modelage. Ii y a déjà, dans
un coin de toute cette saburre, une bonne promesse de carte de France.
Une de ces cervelles fixera les frontiêres que les armees viendront engluer.
Des orblutes passent et s'eteignent dans le gouffre. Et ce gyroscope de
Saturne au bord de la route de Gargilesse! Une sirêne hemorragique
forge mille siêcles d'oreilles. Les maelstroms ralentissent et les grands
fonds de colic fermentent. Derriere l'immense cornee, les pentacrines
cillent avec grace.... Quels plasmes, quels bournalions, quelles moneres,
et que c'est joli! Ca rampera pendant les millenaires sous les aisselles
des berges, dans les abat-son des premiers vieux arbres, des premiers
squales, le long des serpents goitreux, des tortues geantes, des poissons
exophtalmiques et des crapauds pipas charges d'enfants de troupe."
Zoo danst hij in een fantastisch heelal, een wereld van phosphoriseerende
wezens en planten, in een domein waar Odilon Redon, Rimbaud en
Edgar Allan Poe zich zonder twijfel zouden hebben thuisgevoeld, een
wereld waarin voor het hart slechts een zeer bescheiden plaats is gereserveerd. Maar een enkel motief van Chopin, een oude lantaarn op den
hock van een straat of een verlicht venster, waarachter een lamp
zoo vertrouwelijk brandt, zijn voldoende om hem terug te voeren naar
het gebied waaraan zijn hart voor altijd verpand is: „Ma mere, je te
regardais tourner dans cette chambre inalterable et douse, exilee du
bonheur, dans la grande lumiere qui venait du canal, au milieu des objets
familiers dont nous connaissons toutes les petites figures, toutes les
manies de petits bonshommes, et to essayais de chanter. Moi je portais
mon coeur trop lourd, ce coeur faible et presomptueux, comme un ecolier
qui court avec un pain plus grand que lui . . .". Dat is de tijd waarin
de herinneringen, zijn liefst bezit, werden gevormd. „J'allume pour
nous deux les lampes. Une parole heureuse, un visage de femme, une
fenetre brillante, des voix connues passent et se brisent . . . Ah je voudrais serrer tous les souvenirs sur ma poitrine, en bouquet, pour te les
offrir. Mais ils sont lointains comme des signaux. Signaux du soir, avec
leur douceur menacante. . . Fanaux des trains et des bateaux, qui ont
toujours ce regard triste . . . Signaux d'amour, tendres et fins comme
des coeurs a la fenetre . . . Signaux du ciel, un peu perdus, comme des
fleurs dans un champ d'ombre . . .". En elders heet het: „Un vieil
espoir, qui ne veut pas cesser de se debattre a la lumiere . . . Des
souvenirs, tels qu'on n'efit pas ose les arracher a leurs retraites, nous
helent d'une voix penetrante . . . Es font de grands signes. Es crient,
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comme ces oiseaux doux et blancs aux greles pieds d'or qui fuyaient
l'ecume un jour que nous passions sur la grove. Its crient les longs
remords. Its crient la longue odeur saline et brillee jusqu'a la courbe .. ." .
Ingetogenheid en uitbundigheid, die soms aan een delirium doet denken, zijn de beide polen van Fargue's bestaan. „Dat is bij vele kunstenaars evenzoo en daarom niet zoo merkwaardig", zou kunnen worden
opgemerkt. Zeer juist; maar nog zelden zagen wij een geval waarin de
psychische voltage zoo belangrijke verschillen vertoonde. Daaraan zal
het dan wel te danken zijn dat de verlossende vonk die somtijds overspringt
fel en hevig is. Zeer nadrukkelijk moet worden geconstateerd, dat overrigens van eenig continu contact tusschen de beide „polaire" gebieden
weinig sprake is. Wel vindt men te midden der meest fantastische en
uitbundige passages niet zelden „des Hots pleins de tendresse", kalme
eilanden in een roerige zee, maar van een samenvallen der vlakken is
geen sprake. Hoogstens zou men van raak- of „grenslijnen" mogen
spreken. De gebieden blijven in essentie gescheiden; er is geen synthese.
Men krijgt onder het lezen van Fargue's oeuvre den indruk, dat de dichter, wanneer hij eenigen tijd is opgesloten geweest in zijn kleine, geliefde,
vertrouwde wereld, een heelal „sous la lampe", plotseling benauwd wordt
tot verstikkens toe. Dan moet hij onweerstaanbaar uitstormen naar een
andere, wijdere wereld. Maar al is die wereld wijd, toch zijn er vele
„punten" in die niet onbekend zijn. Het zijn straten en plekjes van
zijn geliefde stad Parijs, die te midden der meest exotische fantaisieen
plotseling opdoemen uit een warreling van mollusken, zeepaardjes en
wieren, uit een complex van technisch-wetenschappelijke termen, uit
allerlei sexueele terminologieen en de meest irreeele, onbekende woordconstructies. Want aan Parijs is hij zeer gehecht: „O doux tonnerre du
soleil, coups de .vent roux sur la gare et sur le canal, tambours des
trains, vieux mouflons noirs, souffles plaintifs, relais d'oubli, faites lever
les souvenirs du Paris champetre et reveur qui sentait le gaz et l'etable
et l'importance du passant qui sucait sa colonne d'air sans se douter de
son bonheur." En begrijpelijk is het zeker wel dat zijn hart voor altijd
verbonden is aan de stad, waarin het kind Fargue zijn jeugd, waarvan
zoo aangrijpend en eenvoudig in „Banalite" wordt verteld, heeft doorgebracht. Want in deze stad, waarvan hij alle straten kent, is toch ook
zijn besef gegroeid dat men zich met weinig moet leeren tevreden stellen.
Hier heeft hij gevoeld wat zijn leven onder de menschen zou zijn: „Ma
sensibilite, etant tres en avance sur ma pensee, je sentais qu'elle prevoyait ce que devait etre notre vie, la flamme sans rien a chauffer,
l'enthousiasme sans recompense, la lutte sans temoins favorables, toute
l'amertume, tout le doute. Cela ne fait rien, je maintiendrai. Je sais bien
que tous les enfants sentent vivement, mais je crois bien que j'ai ete
plus loin, plus profond qu' aucun autre, moi que le seul passage d'une
pensee a une autre faisait rougir. J'ai rode par la, sans etre vu, dans des
escaliers sans espoir, sur des gouttieres interminables, dans des reveries
pleines de tressaillements, bondees et secretes comme la mer."
Fargue's hart is te kwetsbaar gebleven voor onze wereld. Het verlaten
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van een appartement waar hij lang heeft gewoond, veroorzaakt hem
dagen lang verdriet. Een kleine onachtzaamheid of verwaarloozing door
hen van wie hij houdt, slaat hem geheel terneer. De dorheid van een
samenleving die het gevoel zoo zeer aan banden legt, maakt het leven voor
hem tot een woestenij. „Toutes les choses paraissent malades."
Het gevoelige kind, dat bier boven van zichzelf vertelde, is nooit geheel
tot man gegroeid. Een kind alleen kan niet tegen de „wereld" op. Het
zoekt warmte maar stoot zich voortdurend tegen koele wanden. En in de
ruimte waarheen zoo vaak de vlucht gaat, vindt het geen hart gelijkwaardig aan het zijne. Slechts onder de vertrouwde lamp, in vertrouwelijk
gesprek, belandt het somtijds in de oase, waaraan het behoefte heeft.
Maar Fargue weet dat ook dit alles zal voorbijgaan. En zoo kon hij
schrijven:
D'autres viendront s'asseoir sur la chaise de fer.
D'autres verront cela quand je ne serai plus.
La lumiere oubliera ceux qui l'ont tant aimee.
Nul appel ne viendra rallumer nos visages.
Nul sanglot ne fera retentir notre amour.
Nos fenetres seront eteintes.
Un couple d'arangers longera la rue grise.
Les voix
D'autres voix chanteront, d'autres yeux pleureront
Dans une maison neuve.
Tout sera consommé, tout sera pardonnë,
La peine sera fraiche et la foret nouvelle,
Et peut-etre qu'un jour, pour de nouveaux amis,
Dieu tiendra ce bonheur qu'il nous avait promis.
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WILLEM PIJPER : MUZIEK EN JOURNALISTIEK
E menschheid heeft altijd moeielijkheden ondervonden bij het
honoreeren van geestelijke waarden. De „waarde" van een os, van
een slaaf, of van een gebruiksvoorwerp liet zich altijd nog betrekkelijk
gemakkelijk in de monetaire eenheden — schelpen, kralen of muntstukken — uitdrukken. Een eerstgeboorterecht werd echter in Oudtestamentische tijden al verkwanseld voor schotels linzenkooksel, en
daarin is, in den loop der eeuwen, maar weinig verandering gekomen.
Ik wil het hier niet hebben over geestelijke eerstgeboorterechten, over
de erkenning van prioriteiten. Want hoe zouden wij de „waarde" van
een muzikalen inval ooit kunnen bepalen? De denkpraestaties der cornponisten zijn in wezen onverzilverbaar. Ik zou niet durven volhouden
dat het metaphysisch laboratorium van Richard Wagner beter uitgerust was dan dat van Hector Berlioz. En toch kon een der sterkste en
persoonlijkste invallen van Berlioz pas „waarde" krijgen toen Wagner,
die, jaren later, in zijn eigen retorten terugvond. Zouden wij nu nog een
proces moeten beginnen om de prioriteitsrechten van Berlioz' Romeo et
Juliette boven den Tristan van Wagner vastgesteld to krijgen?
0, zeker — wij zouden ons proces winnen. Maar wat dan nog?
Wij zouden ook een aantal thema's uit de nalatenschap van Beethoven
weer moeten toewijzen aan de erven Mozart en de familie Haydn. Voor
het collectieve oor der menschheid zal het hoofdthema uit de Eroica
echter altijd „van" Beethoven blijven — niettegenstaande deze muziek
reeds jaren vroeger aan Mozart toebehoorde.
1k zie, in deze materie, geen mogelijkheid tot eenige rechtvaardigheid.
In de wereld der klanken geldt een wonderlijk onlogische, maar subtiele
jurisprudentie.
Er is evenwel, in de laatste vijftig jaar, een geslacht van kunstrechters
opgestaan. Deze kadi's, de kunstcritici, spreken vonnissen uit in allerlei
artistieke strafzaken: vadermoord, grafschennis, diefstal en chantage.
En zij doen uitspraak in civiele zaken: de auteur van Ich kiisse ihre Hand,
Madame, krijgt enkele daalders toegewezen, de uitvoerder van datzelfde
populaire kleinood een kasteeltje, met een hertenkamp en vrij automobielrijden, gedurende twee jaar.
Het zittingslokaal van onze kunstrechters is de courant; hun machtsmiddel vormt de communis opinio. Maar het eerste artikel van hun
code penal moet nog geschreven worden .. .
Men zou dit alles voor een particuliere liefhebberij van hoofdredacties
en kunstlievende courantenbezitters kunnen houden, ware het niet dat
er in de muziekcritiek een aantal euvelen zijn binnengedrongen die maken
dat de handelingen van dit ongeorganiseerde rechtscollege tegenwoordig
niet minder zijn dan een gevaar.
Wij kunnen ons voorstellen dat de bouwers der kathedralen, de componisten van madrigalen en motetten, de schilders van schuttersmaaltijden
hun persoonlijke ijdelheden hadden, behoefte gevoelden aan begrip en
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waardeering, zoogoed als de levende architecten, componisten en beeldende kunstenaars. Het is mogelijk dat in vorige eeuwen muziekstukken
ongecomponeerd zijn gebleven door een gebrek aan interesse van de tijdgenooten. Men moet het op sommige punten wellicht als een vooruitgang
zien dat de muziekminnaar van tegenwoordig door de kunstreportage
wordt ingelicht over de feiten dat Schulze een koortje heeft gecomponeerd, dat Toscanini een iets hooger honorarium in Amerika heeft kunnen
bedingen en dat Bartok zijn derde strijkquartet heeft voltooid. Maar de
kunstreportage moet de relatieve belangrijkheid van deze drie mededeelingen totaal verwringen. De journalistiek kan slechts werken met
actualiteiten en dus is zij genoodzaakt van alle verschijnselen des artistieken levens nieuwsberichten te maken.
Bericht I, betreffende anonymus Schulze, is een stopper, uitsluitend voor
de courant van belang: als een kolom namelijk niet op een andere wijze wil
vol loopen. Bericht II is een wezenlijke actualiteit, van waarde voor de
diverse lezerskringen die naar aanleiding van dit nieuwtje zich kunnen
verdiepen in beschouwingen over dat rijke Amerika of over de muzikaliteit
van die Italianen. Bericht III, behelzende een mededeeling omtrent het
oeuvre van een componist, wiens beteekenis voor de actualiteit gelijk
nihil is, wiens toekomstige belangrijkheid echter buiten twijfel staat, is
een concessie van Moloch Courant aan Kronos.
Opzichzelf belangrijke figuren als Bartok worden door concessies van
de actualiteitendwingers natuurlijk niet van hun stuk gebracht. Maar
de zwakkere kunstenaars bedrinken zich gemakkelijk en gaarne aan de
goedkoope likeuren van een journalistieken roem. Voor velen blijkt de
courantenreputatie een narcoticum waar men op den duur niet meer buiten
kan en de verslaggever, de schenker van het vocht der publiciteit, wordt
een onmisbaar personage voor het overgroote deel der optredende kunstenaars.
Ernstiger worden de situaties wanneer men niet meer met de journalistieke berichtgeving, maar met de pers-beoordeeling te maken krijgt.
Berichten als de hierboven genoemde kan de jongste verslaggever doorgeven en persklaar maken. Maar wanneer de opgave luidt het koor van
Schulze, of een concert onder Toscanini te verslaan, of zelfs een beschouwing te leveren over het derde quartet van Bartok — dan komen onze
kunstrechters in functie.
Men kan er vrede mee hebben dat de muziekcritiek, gelijk in Parijs,
voornamelijk gehanteerd zou worden door componisten. De courantenlezer krijgt dan te zien wat b.v. M. Roland-Manuel vindt van het opus van
M. Bartok. En dat is altijd interessant, in zooverre de meeningen, de
persoonlijkheid en de ervaring van Roland-Manuel de moeite waard zijn.
Soms zal het werk op deze wijze minder „objectief" besproken worden
— men neemt de subjectiviteit van zijn criticus gaarne mede in den koop,
overtuigd van het feit dat „la critique, c'est un monsieur."
Men kan ook vrede hebben met de wetenschappelijke, min of meer
musicologische wijze van voorlichting, die in vele Duitsche couranten
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gevolgd wordt — niettegenstaande het sterk exclusivistische en maar al
te vaak geborneerde karakter van vele schrifturen.
Maar men kan geen spoor van waardeering gevoelen voor de, uit Engeland
en Amerika geimporteerde, „uniforme" werkwijze, die ook hier in Nederland de rubriek muziekcritiek tot een schraal wingewest der versiaggeverij heeft gemaakt.
Men heeft zijn houvast verloren; de grenzen tusschen reportage en critiek
zijn uitgewischt. De grenzen zijn zelfs verdwenen tusschen opines en
praatjes. De meening van een courant is de G. G. D. van de diverse stuntelige liefhebberijen van een onmondig en gedesorienteerd publiek geivorden. Voor zuiver critisch werk is in de pers geen plaats meer; aan een
bleek en opgeruimd verslag heeft men genoeg en de fotopagina doet
de rest. De volledige verdwaasdheid in muzikale zaken van onze door
radio en gramophone vergiftigde tijdgenooten; de stuurloosheid van de
optredende kunstenaars, die het spoor bijster raakten in het labyrinth
van stijlen, stroominkjes en modes; de achteruitgang in technische vermogens, mogelijk gemaakt door het ontbreken van bevoegde critische
instanties, zijn nog pas de eerste gevolgen van de huidige journalistieke
vulgariseeringstendenzen.
Actualiteiten vormen de materie waaruit de courant opgebouwd is. De
huidige journalistiek kan geen belangstelling, geen ruimte voor bovenactueele verschijnselen over hebben. In den transformator der redactiebureaux worden alle phenomenen van het geestelijke leven tot uniforme
eendagswaarden gereduceerd.
De componist die een kunstwerk voltooide waarmede hij het aspect der
Europeesche muziek grondig wijzigen zal, is voor het ephemeere bestaan
van onze couranten natuurlijk van minder beteekenis dan een bokskampioen of een bekroonde hazenwindhond. Volledigheidshalve echter
prijkt zijn portret tusschen den pugilist en het hondje. Volledigheidshalve
kunnen wij de op zijn oeuvre betrekking hebbende nieuwtjes vinden op
een der middelpagina's, onder het geflatteerde schoolrapport van Jackie
Coogan en naast een panegyriek op de nieuwste talkie. Volledigheidshalve .. .
De bouwers der kathedralen, de „Marenssen en Orlanden", de feestvierende schilders van onze zeventiende eeuw, hebben nooit aan het
euvel der actueele beroemdheid geleden. Zij hebben daarentegen gebouwd,
gecomponeerd, geschilderd. Zij hebben hun werk verricht, zonder de toejuichingen van het schellinkje, zonder de kunstmatig opgewekte belangstelling van een imaginair millioenenpubliek. Zij konden zichzelf zijn, in
die anonieme tijden; en hun publiek had nog niet geleerd nieuwsgieriger
te zijn naar hun ontbijt dan naar hun oeuvre.
De alles omlaag trekkende nivelleeringswoede van het publiciteitsbedrijf veroorzaakte niet slechts een crisis bij toehoorders en uitvoerders;
ook de bijna algeheele ontreddering der scheppende geesten moet aan
dezelfde oorzaak worden toegeschreven.
De componisten kennen de geheimen der stilte niet meer. Zij worden

opgehitst, voortgezweept door de mateloos onbeschaamde sensatiedrift
van een nog slechts op de grofste prikkels reageerende menigte; zij raakten
verdoofd door de steeds luider krijschende loudspreakers van den roem.
Voor de continuiteit der Europeesche toonkunst beteekent de journalistiek van heden een doodsgevaar.
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ELISABETH DE ROOS: „ZAUBERBERG"

TUSSCHEN

de regels, in de bespiegelingeti waarmee Mann de lezer
met een tegen het slot gemeenzamer wordende ironie van het eene
romanfragment naar het volgende voert, in de gelaten toon zelf van deze
ironische vertrouwelijkheid, ligt het door en door pessimistische grondthema van Der Zauberberg: de wedloop tusschen den Tijd en de essentieele dingen van het leven. Wie deze roman zijn intellectualisme verwijten,
vergeten dat Thomas Mann, zoodra hij zelf aan het woord is, spreekt met
een stem, die persoonlijker en veelzeggender klinkt dan de stemmen
van zijn personnages Naphta en Settembrini in hun philosophische
discussies, maar dat dan ook de geraffineerde wijze waarop de schrijver
zijn eigen auteurschap hanteert en het sans gene den gang van het verhaal
binnen smokkelt, een karakteristiek en spannend bestanddeel van de
romanconstructie uitmaakt. Waar hij het doceerendst schijnt te betoogen,
trekt hij ons het onverbiddelijkst het „hermetische verhaal" van Der
Zauberberg binnen, en de verhouding van den schrijver tot zijn menschen
en hun geschiedenis wordt het fascineerendste probleem van het boek.
Een fascinatie, die in welafgewogen hoeveelheden wordt toegediend, totdat eindelijk de lezer die de wetenschap van Naphta en Settembrini
te boven is gekomen, in het geheim wordt ingewijd: mag mee-ironiseeren
over een doorzichtig geworden truc, en de beteekenis van een personnage,
en zelfs, als meest verhelderend en verzoenend gebaar, tegelijk met den
schrijver „een traan wegpinken" over het afloopen van het verhaal.
Dan wordt Dr. Behrens, die het heele boek door in zijn eigen nonchalantjoviale toonaard behandeld is, ronduit als een „melancholischer Schwadronneur" vrijgegeven, waarbij de nadruk op het melancholisch valt,
en Mann vindt voor het verder in gebreken blijven van Hans Castrop
het menschelijkste excuus — Joachim's dood —, dat bewijst nog vO6r
hij het definitief toegeeft, hoezeer deze „einfacher junger Mensch" hem
ter harte gaat; misschien omdat hij bij alle energie-roovende en vertwijfelende beslommeringen de argeloosheid bewaart die de auteur hem met een
als koele en knappe ontleding vermomde zorgvuldigheid blijft toedichten.
Thomas Mann aarzelt overigens volstrekt niet om het procede, waarmee
hij een essayistische gesteldheid tot een uitgesproken actief romanbestanddeel maakt, op de hem eigen koele manier met een min of meer
sensationeele virtuositeit toe te passen. Het wordt een spannende vraag:
welke van de hoofdpersonen zal het in deze ontmoedigende werkelijkheid
moreel „klaarspelen," en op welk moment zal de doodelijke ernst openlijk aan den dag treden, die aan alle verwikkeling ten grondslag ligt?
De zich neutraal houdende, de schrijver, komt dan hoe langer hoe meer
onder verdenking den sleutel tot den strengen en somberen binnenkant van
den tooverberg in handen te houden; toch wordt pas dicht bij het einde
onthuld wat van de eerste bladzijde van het voorwoord of gesuggereerd
werd: dat het eigenlijk ging om de absorbeerende macht op den achter163

grond, die van den Tijd. Deze spanning is het tegenwicht, dat de schrijver
tegenover de troostelooze waarheden van zijn verhaal geeft. Want Naphta
en Settembrini mogen aarde en hemel en hun beider historie tegen
elkaar afwegen en Thomas Mann mag vermijden om de balans ook maar
een oogenblik ten gunste van een bepaalde levensbeschouwing te laten
doorslaan — er is dan toch het gewicht van den geestelijken moed om,
ondanks een volstrekten en verantwoorden twijfel, een het gansche gebied
van dezen twijfel omvattend werk van twaalfhonderd bladzijden vol te
schrijven.
Als een stolp is de Tijd over de menschen gezet, die op den tooverberg
leven. Het werk van den Tijd omsluit de werkelijkheid van het sanatorium,
het metselt de psychologische roman dicht tot een „hermetische geschiedenis." Wat in het voorbijvliegen van de wereldsche tijd-met-eenkleine-letter aan duizend futiliteiten en afleidingen kan worden toegeschreven, komt in deze afgeslotenheid, waar zich elke dag eender laat
leven en de beteekenis afslijt van „nog" en „alweer", als Tijd en onontkoombare verandering aan het licht. In de ongetelde maanden of jaren
waarin Hans Castorp op Clawdia's terugkomst wacht met een passiviteit
waarlangs iedere invloed van de dagelijksche werkelijkheid schijnt af
te glijden, verwordt zijn gevoel en sterft lijdelijker af dan bij meer bekommernis om de wereld maar te denken zou zijn geweest; het wachten
teert zichzelf op. Zooals Hans Castorp's vatbaarheid pas in de hooge
lucht voor het eerst, beslissend moment, geprikkeld wordt. En er is
geen philosophic tegen dit alles gewassen, geen systematische levensbeschouwing die op dit verwarrend bestaan werkelijk slaat. Want degene
die het er in het oog van den schrijver het dapperst en ontroerendst afbrengt, in leven en dood, is de luitenant Joachim, en terwille van wat voor
een kinderachtige leuze is het tenslotte dat deze zich „soldat und bray"
betoont? Alleen krijgt het woord „militarisch" een koesterende klank,
wanneer Mann over Joachim schrijft. Zooals Madame Chauchat's russisch-grenzelooze en slepende „manschlich" en het „anonym und gemeinsam" van Naphta een opmerkelijke en veelzeggende klank krijgen
in Mann's ongemeen persoonlijke stijl. En na Joachim is het wel Settembrini die het meest van Mann's licht humoristische bewondering incasseert : hij die zichzelf misschien wel eens in het ongelijk praat, maar al
pratend zulk een voortdurend en heldhaftig gelijk op een bijna mislukkend
leven behaalt.
Mann's pessimisme is vooral psychologisch: het gevoel is een tooverberg
waarin de gewoonte de spontaniteit achterhaalt en de complicaties van
een gemoedstoestand bijna ingrijpender blijken dan het object ervan.
Hij stipt het in bedekte termen, half geresigneerd, half schouderophalend
aan, dat Hans Castorp's avontuurlijke neiging voor Clawdia in al zijn onafzienbare gevolgen klaar lag nog voor hij haar ontmoette, voorbestemd
door de school-schwarmerei voor den grooteren jongen met de even russische jukbeenderen en de even heesche stem, Psibislav Hippe. gen
handgreep van den Tijd en het is de bedrieger bedrogen, en zijn geschiede164

nis met Clawdia, die Hans Castorp, half onbewust, weerstandloos tot in
eeuwigheid meent te verlengen, blijkt bij de eerstvolgende werkelijke ontmoeting uit den tijd geraakt.
Met Mann's pessimisme in dezen roman hangt de vorm zeer nauw samen.
Hij schrijft koel, scherpzinnig met een uitvoerigheid die ironie is, soms
wreed; bijna altijd met een onvergelijkelijke sensitiviteit en diepte waar
het om het noteeren van spanningen en spanningloosheid in ontmoetingen
en gesprekken gaat. De eerste preciese zin van het verhaal is al verontrustend geladen — er fuhr auf drei Wochen—, en de eerste snelle ontleding
van het gewaarworden van berglucht verscherpt dat voorgevoel. Het
fatale verloop van het verhaal, het uiterlijke verloop en het innerlijke,
„tijdelooze", kondigt zich'allereerst aan in het verontrustend op den voorgrond komen van allerlei sensationeele gemeenplaatsen. Het begint met
de argelooze opmerking van Hans Castorp bij het temperatuuropnemen,
hoe lang en hoe kort zeven minuten duren kunnen, die ongehoorde afmetingen aanneemt; het culmineert in het prachtige intermezzo Strandspaziergang, dat, in een steeds beheerschte en lichtelijk-gelaten voordracht, langs het verdoezelen van alle zekerheden zwiept.
Aan dit alles ontleent de psychologische roman, die de bovenste schicht
van den Zauberberg vormt, zijn doordringendheid: in zijn scherpen en
strengen psychologischen ijver; en de virtuose teekening van zijn personen, reed, maar licht gechargeerd uitsluitend door het herhalen, in
een soms wel Dickens-achtige humor, van een stereotype zinswending als
markant motief. Zoo is daar de sympathieke heer A. K. Ferge, dem alles
hOhere ueberhaupt fern lag, niet duidelijker omlijnd dan de meeste vreemden voor ons blijven, voor wie wij een wage welwillendheid over hebben,
maar die men dan toch niet meer uit het geheel zou willen missen. Der
Zauberberg mag dan een intellectueele roman zijn, maar hoe verfijnd en
sensitief is dan toch een zoo uiterst fascineerende passage als die, koel en
meesleepend tegelijk, over het opzetten en hooren van grammofoonplaten!
Een der knapste hoofdstukken is misschien „Fragwiirdigstes". Men
realiseert zich hoe ongehoord sterk een schrijver moet staan, om zonder
een tendentieus standpunt te kunnen innemen een spiritistische séance
z(56 adembenemend en tegelijkertijd zoo afwerend te beschrijven, een
sfeer op te roepen en na te speuren, die voor de zenuwen absoluut onloochenbaar, en voor de geest absoluut verwerpelijk is. De te gemakkelijke
suggestie van trucquage blijkt achterwege en is trouwens onmogelijk,
de psycho-analyseerende dokter die de seance leidt is zeker een charlatan, maar geen vulgaire bedrieger, en Joachim's verschijning wordt
inderdaad zichtbaar; het is bij alle beklemming bijna roerend door de
hulpelooze inspanning van het mediamieke meisje en de schaamte van
Hans Castorp — toch weten wij op hetzelfde oogenblik onweerlegbaar,
met Thomas Mann, en met Hans Castorp, die vanuit zijn geschoktheid
het brutale en eenig goede gebaar maakt en het licht opdraait, dat deze
guignoleske waarheid geen waarheid is en dat het Unfug zou zijn er niet
van weg te loopen. Representatief genoeg, dit enkele hoofdstuk al, om
een Nobelprijs waard te zijn als die beteekenis had.
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Met zijn uit ander werk bekende begaafdheid componeert Mann Hans
Castorp's jeugd bij den patricischen grootvader in Hamburg, de sfeer
van dit milieu, waar alle verfijning en decorum en energieen van vorige
generaties in de droomerigheid van den kleinen jongen tot stilstand komen;
beeldender dit alles, minder ontworteld ook, dan zulke moeheid uit
verfijning bij een Schnitzler is, of Tschechov. Van daaruit stamt Hans
Castorp's half schuldige, half argelooze speurzin voor wat de menschen
onttrekt aan den tijd. Het leven op „Berghof", den Tooverberg, is een
fragment van het leven overal, maar in het geval van Hans Castorp
daarboven zijn tijd en verandering en menschelijke verwarring — en
misschien de vermetelheid van den geest, die van deze verwarring toch
het ware weten wil — ongewoon duidelijk waar to nemen. En het is zoo
pregnant, omdat deze lange roman een afrekening is met de „schwache
Bitternis der Ewigkeit", die de wandelaar langs het strand op zijn lippen
proeft.
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BERNARD VERHOEVEN: MARSMAN ALS CRITICUS,
ARSMAN is, na de dood van Gerard Bruning, wel de felste vitamine van de jonge letteren, een krachtvoer, een energievormer.
M
Bruning en Marsman, ze hebben elkaar als vlammen in andere sferen herkend. Ze seinden elkaar nieuwe boodschappen als Paaschvuren toe. Hun
broederschap, trots alles, was en is: het hartstochtelijk instinct van
leiderschap en de honger naar onbekende verten.
Zie, hoe de criticus Marsman zijn stijl ontsteekt aan de vitale spanningen van het leven. Het is, met nijdige nerveuze stooten, een verbeten
opstuwen; voortduwen van de constateeringen tot koppig-fanatieke
directieven. Het is, als bij Bruning, een critiek, die commandeert, fusilleert of decoreert, maar steeds: martiaal.
Marsman heeft het beeld van den doode gesneden uit het vuur van een
Serafijn, slank als het lemmet van een zwaard. En het is of hij telkens
Bruning's tombe gaat zoeken, als hij zijn eigen motorisch hart wil hooren
hameren. Alsof een geheimzinnige waanzin hem drijft of te dalen tot
de diepste wel van verwantschap. Om zich tegen Dirk Coster te verweren
richt hij zich aan Bruning op, en springt met panterachtige lenigheid —
zijn heilgymnastiek deze salto mortale van het irrationeele — op Coster
toe, om met zijn bloed Bruning's nagedachtenis . . . . te huldigen of te
verzoenen? Die bloeddorst is geen kannibalisme zonder meer, maar een
soort ritueele moord.
Het is een worsteling op leven en dood in Marsman zelf van twee tegenstrijdige verwantschappen: den Bruning- en den Coster-in-hem.
Marsman is een heiden en dus niet als Bruning- — hoezeer deze dan ook
gepantserd in de zelfheerlijkheid van den kunstenaar — een schildknaap
der ordonnantien. Maar hij beseft de viriele kracht der eenzijdigheid,
de dynamiek ten slotte van het Christendom.
In den grond — maar dan ook in den diepsten grond — van de zaak
bekommert Marsman zich niet om de menschelijke, of juister om de geestelijke potenties, die zich in kunstwerken hebben verschanst. Hij is een
heiden: hij ziet de kunst niet als een planet, maar als een losgeslagen
stuk Kosmos, een eenzaam-gedreven continent, een centrale zon zelf.
Hij omgordt den kunstenaar met die laatste, jaloersche kaste-grens: in
wezen ziet hij hem als de hoogste, eigenlijke bewustwording van de
Wereldziel.
Natuurlijk zou het voor een ordelijk overzicht gerieflijk zijn, als ik in
alles de heldere controvers staande hield. Maar zooveel ordezin heeft
gelukkig het leven niet. In dat opzicht bestaat er bij Marsman een
latent misverstand, dat intusschen is versteend, en als fossiel bijgezet
in zijn bundel „De Anatomische Les."
Daar heeft Marsman met het onverbiddelijk arduin der dogmatiek twee
perken gescheiden, wier eenige verdienste is, dat zij overzichtelijk zijn,
en wier eenige ondeugd, dat zij niet deugen.
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Zelfs al zou het lukken, de beginselen tegen elkaar in klare slagorden
te formeeren: wie houdt de vijandige aanvoerders tegen, als ze op het
zwaard van Hamlet komen zweren, dat de schoonheid schoon is, al
zou ze gesneden zijn uit de slagschaduwen van de hel? Men kan de zwarte
kunst verfoeien, maar niet loochenen.
Het aangekondigd tijdschrift „De Paal" schijnt zich, uit een soort achterstallige voorzienigheid, geroepen te achten opnieuw het rechtsdomein
van God den Vader te moeten afclaimen.
Zelfs al blijkt deze Paal, om een schilderachtig woord van Kuyle te
varieeren, allerpaalst: dan nog zou die gendarme niet kunnen verhinderen,
dat de schoonheid, de inconsequentie der schoonheid, en niet de leer..
stelligheid, het criterium der schoonheid is.
En nu kan men de kunst bewonderen om het Leven, dat zij tot schoonheid gesublimeerd onthult. Of men kan — als Marsman — het volste,
vitaalste Leven opvorderen voor de manifestatie van de Kunst. Dit is
alleen een accent-verschuiving, van belang natuurlijk, maar niet essentieel. Het raakt, in wezen, de levens- en niet de kunstbeschouwing. Het
is niet de anatomie der kunst, maar haar wording, de wet der voortplanting, de invloed der teeltkeus, die onderscheidt.
En nog: hoeveel overeenkomst.
Het is die verwantschap, die Marsman telkens met een geheimzinnige
noodzaak naar Gerard Bruning toevoert: het mysterieus verband van
positieve en negatieve pool. Het is een dynamische uitruil, een vonk,
waarin energieen overspatten. Het is of Bruning na zijn dood nog altijd
voor Marsman gebleven is een station van hoogspanning, dat telkens
weer zijn magnetische ontvankelijkheid laadt.
Marsman is een hongerig imperialist. Hij wil niet alleen het horizontale
levensvlak van den heiden, en niet alleen de verticale stijging van den
Christen. Hij begeert het ruimtelijke, het drie-dimensionale: een kruising
van vlakke plans en verdiepingen. Hij wil doorsneden van het leven
in helle vlakken kwarts. Hij vraagt een zware essence van leven voor de
kunst, vitaliteit, dat is dichtheid en spanning van levensgevoel.
Hij beseft, dat als een ruimte wordt ingesnoerd, de dichtheid zich condenseert en de vitaliteit zich verhevigt. En daarom is hij razend jaloersch
op de bepaaldheid van een Bruning, de zelf-gekozen beperking, die
kuisch en vurig is als een paladijnen-eed. Hij kent de kracht der ascese,
den inkeer van de keuze, hij wil witte hymnen zingen als de jongeling
in de vuuroven.
Maar ten slotte is zijn erfdomein: het Pan-leven, de onbegrensde ruimte
van den heiden. Marsman is bang voor die ijlte. Zijn angst kent er de weifelingen en stilstanden, het lage tij der vitaliteit, de kiemen der pestilentie. Hij ducht van een voorkeurlooze aanvaarding de lijdelijkheid.
Als Marsman een klinkklare heiden wil heeten, dan zou hij een epicurist
van de vitaliteit zijn: een economist in kunst-energieen, die zich vrijwillig bekrimpt, om reserves op te hoopen voor dynamische ontladingen.
Intusschen is een gezonde en scherpzinnige heiden inconsequent genoeg
om het Christendom — met zijn spelonken van vermorzeling en zijn.
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mygtieke toppen, verbonden door de loodlijn der stylieten — te erkennen
als een levenskracht van behoud en herstel.
Ten slotte is Marsman, de menschenzoeker met de Lamp van Diogenes,
een zielenrechter, die althans bij het laatste wachtvuur van zijn geweten protest verheft tegen de donkere koortsen der perversie en het bizarre maskerspel in de schemerstaten van het leven. Betooverd, verafschuwt hij subtiel de abnormaliteiten in de kunst als perfide, zwartstralende edelsteenen. Hij vraagt de kunst te wonen in heldere sferen —
of althans daar, waar de dramatische mogelijkheid bestaat, dat ze nog
eens helder worden.
Hij zoekt de menschen, geisoleerd, losgekoppeld van verwantschappen,
gebeiteld uit eenzaamheid en eigenmachtigheid, als fenomenen der
uiterste verlatenheid. Hij vraagt van de kunstenaars het grandioze spel
van eenzaam-waaiende vlammen aan de grenzen van de wereld.
Hij wantrouwt de humaniteit. Hij wantrouwt Coster dubbel, maar niet
alleen en zelfs niet op de eerste plaats om de humaniteit. Hij verwerpt
een begrenzing, een verstelseling ten slotte, die hij voelt noch de koninklijkheid der vrijheid noch de koninklijkheid der gebondenheid te kunnen
bieden.
Maar het meest in Coster ducht hij het sousterrain van zich zelf. Hij
wantrouwt, in Coster en zich zelf, den statischen schouwer, den oneindig
geduldigen parelvisscher van de diepzee: de dommekracht der aandacht.
En hij wil stuwend zijn, energisch, geladen.
Hij kent de onderwereld van het clair-obscur, waar de schaduw zich
kleurt tot fantastische verbeeldingen.
Maar buiten waait een wind vol zonlicht en stuifmeel en ademen de
serirn als de longen van het geluk.
In de wereld van magischen, hel-bewusten slaap stort hij den lichtval van die andere wereld als een wolkbreuk van zonneklaarten.
Onder de jongere stijlen is er geen als die van Marsman met een soo
energisch accent, zoo gesnoerd en geserreerd, met een stugge zakelijkheid
aansturend op meedoogenlooze constataties, op het eene woord, dat reddeloos onthult. Want het zijn geen suggesties, geen sfeermiddelen, niet
eenmaal volzinnen, die voor Marsman het critisch werk doen — hij
heeft de nuchterheid van een andere en hoogere wereld — het zijn
woorden, eenzaam, moorddadig concreet, plotseling als klauwstooten.
Hij heeft de volmaakte techniek van een roofdier, ten overvloede.
Hij kan zijn aanvalssprong krampachtig afbijten, afknotten, verstarren
tot een schrillen stilstand, z(56 dat de ontspanning dreigt als een ontploffing. Zoo bliksemsnel is die stremming, dat het schietgebed voor de
prooi de orgelpunt van het roofdier niet meer kan omspannen.
Het bijzonderste van Marsman's proza is wel het schichtige verschieten
en vervlieten der aspecten, de snelheid, waarmee meditatie tot daadkracht
wordt vertaald.
Het is als een dialoog van twee werelden, een gedurige wenteling van
dag- en nachthelften. Marsman daalt of en stijgt op, duikt onder en komt
boven, verduistert en vangt morgenlicht, telkens opnieuw.
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Het is een zich inbijten in de koppige spiralen van een tunnel,
telkens binnenwaartsch stijgend, telkens verlost en beloond door weidscher vergezichten.
Vaart, gedreven tempo is Marsman's diepste behoefte, zó(5 in het onderbewustzijn geworteld, een zoo natuurlijke dynamiek van ademstooten
geworden, dat Marsman, slaapwandelend nog zijn pas versnelt. En, nog
bedwelmd van een andere wereld, de stijl een staccato onder narcose
schijnt.
Zoo is Marsman de felst-gedrevene door de wilde bronst van het leven.
Maar asceet genoeg om een schitterend sportman to blijven.
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MATTHYS VERMEULEN: HET SURREALISME
Andre Breton, Manifeste du Surrealisme, Aux Editions du Sagit-

taire, Simon Kra, Paris, 1924;
idem, Nadja, Editions de la
Nouvelle Revue francaise, Paris,
1928.

HET

Surrealisme wordt in het manifest gedefinieerd als volgt:
„Zuiver psychisch automatisme waardoor men zich voorstelt uit
te drukken, 't zij mondeling, 't zij door schrift, 't zij op elk andere wijze,
de wezenlijke werking der gedachte. Dictaat der gedachte, met afwezigheid van alle door de rede uitgeoefende toezicht, buiten alle moreele of
aesthetische vooropgesteldheid.
Het surrealisme berust op het geloof aan de hoogere realiteit van sommige verbindingsvormen, welke tot aan zijn verschijnen verwaarloosd
werden, op de al-macht van den droom, op het belangeloos spel der gedachte. Het streeft er naar om alle andere psychische mechanismen afdoend te vernietigen en hen voor de oplossing der voornaamste levensproblemen te vervangen. Hebben acte gedaan van volstrekt surrealisme
de H. H. Aragon, Baron, Boiffard, Breton, Carrive, Delteil, Desnos,
Eluard, Gerard, Limbourg, Malkine, Morise, Naville, Noll, Peret, Picon,
Soupault, Vitrac."
Deze begripsbepaling blijft ver beneden de volmaaktheid. Een „zuiver
physisch automatisme in dienst der psyche" ware zonder twijfel juister
geweest. Wat is de gedachte en wat is de wezenlijke werking der gedachte?
Elk filosoof heeft daarover een verschillende meening, en Breton had in
de eerste plaats zijne wezenlijke werking moeten omschrijven. Hoeveel
beteekenissen trouwens heeft „pensee" en zelfs „gedachte"? Een dozijn.
Vertaalde ik goed door het woord te koppelen aan denken? Wat, in waarheid, is denken? Spinoza denkt en een neger denkt. Klaarblijkelijk, en
tallooze surrealistische contexten bewijzen het, bedoelde Breton met
pensee: alles wat door iemands hoofd kan gaan; het directe schrift, met
of zonder buiten-persoonlijke tusschenkomst, van Mme Guyon, van de
1) In den tekst, pag. 42: Surrealisme, n.m. Automatisme psychique pur
par lequel on se propose d'exprimer, soit verbalement, soit par dent, soit
de toute autre maniere, le fonctionnement reel de la pensee. Dictee de la
pensee, en absence de tout contrOle exerce par la raison, en dehors de toute
preoccupation esthetique ou morale.
Encycl. Philos. Le surrealisme repose sur la croyance a la realite sup&
rieure de certaines formes d'associations negligees jusqu'a lui, a la toutepuissance du reve, au jeu desinteresse de la pensee. Il tend a ruiner Minitivement tous les autres mecanismes psychiques et a se substituer a eux
dans la resolution des principaux problemes de la vie. Ont fait acte de surrealisme absolu M. M. Aragon, — etc.
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spiritisten, van de mediums; de „glossolalie" der eerste Christen-gemeenten.
Maar dit zou geen dictaat der gedachte zijn, doch dictaat door de gedachte,
of dicteerende gedachte. Dat daarbij de toeziende rede moet worden
afgeschaft is een wensch, dien men gratis mag vormen. Elke levensuiting, onverschillig welke, is, gecontroleerd met de gegevens en de maat
van het betrokken individu, altijd redelijk, kan niet anders dan redelijk
zijn. Zelfs het onredelijke is redelijk. Breton wilde vermoedelijk zeggen:
niet geobserveerd door de hersens, door het bewustzijn, of iets dergelijks.
De hoogere realiteit van sommige verbindings-vormen is inderdaad een
bewering welke het geloof vraagt. Hamlet zal in de wolk een walvisch,
een kruiser, een tabakspijp, een kameel laten zien. Wanneer de woorden
echter nog eenigen zin hebben dan is dit evenmin „hoogere realiteit",
als deze suggesties of imaginaties tot de verschijning der surrealisten verwaarloosd werden. Het Canticum Canticorum etc. etc. staat er vol van.
Zoo weet iedereen dat de droom tot de vreemdste en onbekendste verschijnselen behoort. Maar het is een louter persoonlijke zaak of men den
droom macht, laat staan almacht zal toekennen. Ik geloof dat men als
wet mag stellen, dat, hoe onbewuster, hoe minder cerebraal, hoe onhistorischer men leeft, de droom des te minder op onze handelingen zal
kunnen ingrijpen. De droom krijgt pas kans op gezag via het bewustzijn,
via de hersens, via de rede van Breton. De exploitatie van den droom
komt zoo in flagrante tegenspraak tot de overige surrealistische postulaten, welke het toezicht der rede verwerpen. Om alle andere psychische
mechanismen te vernietigen zou Breton den aardbol en het heelal moeten
verdelgen. Met zulke grootspraken mikt hij waarschijnlijk alleen op
realisme, symbolisme, unanimisme, cubisme of andere mechanismen.
En wat zijn levensproblemen, wat zijn de voornaamste levens-problemen,
welke het belangeloos spel (nog een contradictie) der gedachte, de almacht
van den droom en de hoogere realiteit zullen oplossen? De Evangelies
stellen andere levensproblemen dan Das Kapital, andere dan het Doodenboek der Egyptenaren of de Republiek van Plato. Welke stelt het surrealisme? Ik weet het niet.
Deze definitie dus voorspelde omtrent de surrealisten, die er mee tevreden
bleken, weinig goeds.
In de „Evolution Creatrice" van Bergson wordt op menige bladzijde de
vraag gesuggereerd, welke de gang geweest zou zijn der menschheid,
wanneer onze conscientie, op een beslissend moment onzer ontwikkeling
kiezend tusschen de intuitie en de intelligentie, geopteerd had voor de
intuitie, zich gespecialiseerd had in de intuitie, gelijk zij zich nu specialiseerde in de intelligentie. „Tout se passe — schrijft Bergson 1) — comme
si un etre indecis et flou, qu'on pourra appeler, comme on voudra, homme
ou sur-homme, avait cherche A se realiser, et n'y etait parvenu qu'en
abandonnant en route une partie de lui-méme." Die conscientie van dit
hypothetische wezen liet niet slechts hinderlijke bagage achter: „Elle
1)
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L'Evolution Creatrice 289, 290.

a dii renoncer aussi a des biens precieux. La conscience, chez l'homme,
est surtout intelligence. Elle aurait pu, elle aurait dii, semble-t-il, etre
aussi intuition . . . . Une humanite complete et parfaite serait Belle oh ces
deux formes de l'activite conscience atteindraient leur plein developpement . . . . En fait, dans l'humanite dont nous faisons partie, l'intuition
est presque completement sacrifice a l'intelligence.... L'intuition est
la, cependant, mais vague et surtout discontinue. C'est une lampe presque
eteinte, qui ne se ranime que de loin en loin, pour quelques instants a
peine. Mais elle se ranime la, en somme, oit un interet vital est en jeu.
Sur notre personnalite, sur notre liberte, sur la place que nous occupons
dans l'ensemble de la nature, sur notre origine et peut-etre aussi sur notre
destine, elle projette une lumiere vacillante et faible, mais qui n'en perce
pas moins l'obscurite de la nuit oil nous laisse l'intelligence."
Dat intuitie en intelligentie op een zeker tijdstip gestreden hebben om
den voorrang is misschien een aannemelijke veronderstelling hoewel het
waarschijnlijker lijkt dat beide eigenschappen zich parallel vertoond en
hare mogelijkheden parallel beproefd hebben. Men zou de prehistorie
beter moeten kennen van den mensch der vijf wereld-deelen (en zoowaar
van een zesde en zevende welke het intultieve weten voor verzonken
houdt) om uit te maken of de intuitie wellicht niet ouder is en eenmaal
hare ontoereikendheid bewees tegenover de zegevierende intelligentie,
of de intelligentie niet groeide op de onvermijdelijke ruinen der intuitie,
of de intelligentie niet de stap was tot een hoogeren en verdienstelijkeren
vorm. Het is zeker dat de intuitie de talen ordende, de kunsten schiep,
witte en zwarte magic regelde, wonderen ontdekte welke men samenvat in den term occultisme, — dingen die de intelligentie in de phase
harer ontwikkeling niet vermocht, of nog niet vermag. Het is zeker, dat
de intuitie in vele duisternissen een voortreffelijke gids was. Het is
mogelijk dat zij dichter en sneller brengt naar de verborgen of goddelijke
krachten. Maar het is even zeker dat de intuitie, voor zoover wij ktitnnen
nagaan, tot domeinen voert, welke slechts voor de aristoi, d.w.z. de uitnemendsten in physisch en psychisch opzicht, zonder schade bewoonbaar
zijn; dat zij vermogens opeischt van geest en van lichaam, energieen
verslindt, waarover slechts de besten beschikken en die alle anderen voor
het normale leven onbruikbaar maken, hen zelfs in hun leven bedreigen;
dat de intuitie dus princiepen stelt, welke in de hoogste mate on-sociaal,
anti-sociaal zijn en niet veralgemeenbaar op hun organischen basis.
Want zelfs de allerbesten zijn bij de hanteering der intuitie niet gevrijwaard voor dikwijls onnaspeurlijke excessen die, wanneer ze niet tot ziekte
leiden, langs den waanzin strijken. De intuitie daarenboven bleef tot
dusverre niet alleen onzegbaar doch ook onformuleerbaar. Men vond voor
haar geen adaequate taal gelijk voor de geometric, geen adaequate teekens
gelijk voor de muziek en zij zelf bleef onmachtig om deze taal of teekens
te leveren. Wanneer de intuitie ooit eenig licht wierp op onze persoonlijkheid, op onze vrijheid, op onze plaats in de natuur, op onzen oorsprong, op
onze bestemming, dit licht, zoo het mededeelbaar was, nimmer was het verifieerbaar, en zelden kwamen twee intuities tot gelijkluidende conclusies.
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Het is niet buitengesloten, het lijkt zelfs waarschijnlijk, dat de menschheid de nadeelen der intuitie proefondervindelijk heeft moeten ervaren.
Zoo onze conscientie echter zich ooit be yond op een tweesprong tusschen
intelligentie en intuitie, als Herakles tusschen deugd en ondeugd, dan
koos zij goed. Wanneer de hedendaagsche mensch kan handelen op afstand, goud kan maken, luisteren, spreken en zien kan naar de antipoden, zich bewegen kan in hem verboden elementen, straks den dood
zal overwinnen, straks het leven, straks zal reizen naar de planeten, dan
dankt hij het overschrijden dezer grenzen aan de intelligentie. De intuitie stelde misschien de vragen, of hielp ze stellen, de intelligentie beantwoordde ze op een wijze welke de nieuw verworven macht aan elken
mensch schenkt als een natuurlijke functie. Met zulk een balans, in de eene
schaal resultaten, in de andere luchtspiegelingen, is het bijna onverklaarbaar dat de mensch, ondanks de tekorten, de teleurstellingen, het letsel,
het onmededeelbare der intuitie, onverminderd in den ban raakt harer
attractie. En dit wilde ik constateeren: wat verondersteld wordt in onheuglijke dagen een keuze geweest te zijn werd een kamp, die steeds
onbeslecht is. leder op zijn beurt komt voor den tweesprong, en een
meerderheid schrikt nimmer terug om terwille eener onverholen illusie
het ergste te trotseeren. Men zou als thesis kunnen nemen, en haar met
tien duizend voorbeelden kunnen verdedigen, dat de mensch de intelligentie beschouwt als een tyran, wiens regiment hij lijdt met wrevel,
wiens juk hij voortdurend bereid staat of te schudden. Want het is
zeer vermoeiend mensch te zijn.
Breton, met vele aanhangers, koos de intuitie. Gelijk er graden zijn in de
intelligentie, zoo zijn er graden in de intuitie, waarheid als een koe zonder
twijfel, doch die grif verwaarloosd wordt. Wij stellen zeker bij het dagelijksch verkeer aan de intelligentie geen exorbitante eischen, maar de
gereedheid waarmee men bij de intultivisten alles aanvaardt wat even de
dimensies verbreekt van het handtastelijke, gaat elke raming te boven.
De zwakste roep uit de infra-wereld van ons wezen wordt onverwijid
gehoord en gevolgd. Daar wij in deze min of meer magische regionen van
elk criterium afstand doen, daar het vermoeden alleen van te stevenen
naar de uitpunten des levens, naar wellicht verboden gebieden, de geringste resultaten omhult met een mythisch aureool, daar niet-begrijpen
immer een premie meedroeg, een bekoring, een onfeilbaar prestige, daar
de intuitie, evenals de intelligentie, cultiveerbaar is, doch niet rekbaar,
niet vermeerderbaar, zoodat ieder zich vergenoegen moet met zijn karig
deel, daar de cultuur der intuitie nog in een systeemloos aanvangsstadium
verkeert van aarzelen&zoeken, om deze menigvuldige en andere redenen
behoeft het niet te verbazen dat de intuitie van Andre Breton en de
overige surrealisten zeer beperkt is in hare mogelijkheden, nog beperkter
in hare tenuitvoerlegging, maar dat zij desondanks beslag kon leggen op
een aanzienlijk deel der Fransche letteren en beeldende kunsten, dat zij
de welwillendheid tot zich kon trekken van een wegens zijn scepsis vermaard milieu.
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Maar behalve haar geur van occultisme, bezit de intuitie, gelijk men
haar met leeken-middelen tracht te realiseeren, het doorslaand voordeel
van te concordeeren met de orientatie van den tijdgeest. Want dat
Breton het surrealisme rechtvaardigt door een verwijt tegen onze eeuw,
die logisch zou zijn, te logisch, gevangen, gekerkerd, geradbraakt in de
logica, is een vergissing, en een gemeenplaats, welke even gevaarlijk
kan worden voor de intuitivisten, voor de intellectualisten als voor de
rest der menschheid. Tegenover de schrikbarende evenwichtsstoornis
welke wij dagelijks constateeren tusschen kunnen en willen, de trouwelooze disharmonie tusschen mogelijk en werkelijk, moet zoowel lof als
blaam der huidige logica beschouwd worden als een lichtzinnigheid of
als een valstrik gelegd door onzen hoogmoed. Omdat onze booten,
treinen en vliegtuigen op tijd aankomen, omdat het meerendeel onzer
tijdgenooten op een vast uur naar zijn werk gaat, met een vast budget
rond-komt, schrijf-, reken-, ijs-, foto- en film-machines gebruikt, omdat
een schooljongen draadlooze installaties fabriceert, denken wij logische
menschen te zijn uit een logische eeuw. Wij bedriegen ons daarin tot ons
onheil. Wij draaien de rollen om. Niet wij zijn logisch, dock de machines,
en de tien of twaalf hersenstelsels, op de anderhalf milliard, die de machines schiepen. Moderne superstities, zonder toetsing overgenomen
uit antieke superstities, leeren een soort van communio sanctorum die
een parodie, een poets is. Gansehe naties jubileeren, exulteeren in Schubert, Beethoven, of Pasteur, en annexeeren hen als erfdeel, als trots, als
dagelijksch, persoonlijk bezit, na hen bij hun leven goed genegerd te
hebben. Naties en steden zijn terneergeslagen wanneer een kampioen onderligt, anderen dansen om zijn triomf, alsof men hem de spieren verschaft had
uit een gemeenschappelijke kas. Dezelfde collectiviteit magnifieert zich
in eene ontdekking of uitvinding, alsof zij gedaan waren door hersenkwabben in serie. Een twintigste-eeuwer zou de Vertegenwoordigers der
Menschheid of Helden en Heldenvereering schrijven om aan te toonen hoe
groot wij zijn, die de groote mannen voortbrachten natuurlijk. Zoo vergaten wij dat de intelligentie die de machines schiep niet dezelfde is als
die ze aanwendt.
Vijftig jaar geleden schreef Ernest Hello, die een der helderziendste waarzeggers was: „L'homme a la passion du malheur". Allerwegen zie ik den
mensch nog met dezelfde passie. En Andre Breton beweert dat we logisch
zijn, te logisch. Hij beweert dit na een recenten wereldoorlog. Hij beweert
het en millioenen zijn er in hun binnenste van overtuigd. Welk een verblinding! Maar als wij logisch waren zouden wij het onverkoopbare ijzer
gebruiken voor bestrating, in plaats van krijg te voeren voor afzetgebieden; wij zouden automatische sirenen plaatsen op de overwegen; de
wereld zou geen tarieven en douanen kennen als uit de dagen der roofridders; wij zouden de paket-vaarders voorzien van landingsdekken voor
vliegtuigen; wij zouden geen publieke opinie kennen, een der leugenachtigste drogbeelden, en nauwelijks goed voor wilden; de groote naties
zouden hun kranten verzoeken geen beschouwingen te publiceeren over
buitenlandsche politick, wij zouden alle berichten-diensten, alle nieuws175

agentschappen de-nationaliseeren; wij zouden wegen aanleggen waar
automobielen haar effectieve snelheid kunnen ontwikkelen; wij zouden
ons niet vergapen aan de negers; wij zouden Zuid-Amerika bevolken en
ontginnen; wij zouden klassen-strijd misprijzen als een barbarisme en een
impasse; wij zouden van staatswege geen enkele kunst subsidieeren om
niemand te bedotten met artificieele waarden; wij zouden de chemie
beletten te dooden of te wonden; wij zouden arbeidsplicht invoeren voor
dienstplicht; wij zouden ieder laten doen wat hij wenscht mits hij zijn
naaste niet hindert; en duizend andere verbeteringen zouden wij aanbrengen, wanneer de intelligentie een redelijk part kreeg in onze zaken.
Het ongelooflijk aantal illusiemiddelen dat de menschheid zich bereid
heeft uit planten en delfstoffen, vanaf de arad-ea, verjongingskruid der
Babylonieers, het ololihuqui, divinatie- en waanzinskruid der Mexicaansche indianen-stammen, tot de cocaine der twintigste-eeuwers (illusiemiddelen tot welke men ook een deel der kunsten moet rekenen) betuigt
trouwens de intieme preoccupaties van „l'homme . . . . cet animal separe,
ce bizarre etre vivant qui s'est oppose a tous les autres, par ses . . . .
songes, — par l'intensite, l'enchainement, par la diversite de ses songes" 1),
niet minder klemmend dan het even ongelooflijk deficit van rationeel
streven. Wanneer de mensch een dag intelligent kon zijn — doch geheele
continenten verzetten zich tegen de probabiliteit van zulk een hypothese
— wanneer de millioenen intuitivisten sleehts even de intuitie konden
hebben der intelligentie, dan was het aanschijn der aarde veranderd.
Met dwaze zelfgenoegzaamheid proclameert Andre Breton het absolute
non-conformisme van het surrealisme, gelijk hij het opvat, dit wil zeggen
non-conformisme met de discipline, de methode, de perfectie, de harmonic,
het evenwicht, de orde, de zakelijkheid, de doelmatigheid van den Geest,
dien de Grieken ordenden uit den chaos, Geest dien wij door een buitengewonen samenloop van omstandigheden van hen erfden, Geest „qui
nous a distingues le plus profondement du reste de l'humanite" 2), Geest
welks prevalente waarde wij nu nog schatten volgens Grieksche wijs.
De call of the wild, ons terugeischend naar den anoniemen, utopischen,
lokkenden en geluksdiepen schoot van het onbewuste, galmt machtiger
over de aarde dan in de dagen van Pan of Dionysos. Hij noodigt het
dringendst op 't oogenblik, dat de vraag gesteld wordt, hoe lang de
numerieke minderheid van den Europeaan, die zijn suprematie verwierf door zijn intelligentie, zal opwegen tegen de rest der aarde die ons
belegert, die wij initieerden in onze kracht. Op het oogenblik dat deze
vraag gesteld wordt willen wij abdiceeren van het moeizaam verworvene,
eeuwig bedreigde, elke dag te bewaken, te veroveren, precaire, kostbare,
onschatbare goed, terugvallen tot neigingen, welke eenmaal door het vuur
moesten worden weggebrand, uitgerukt tot ons Neil, geofferd aan onze
bestemming. Want aan Breton, die zich met een beminnelijke openhartig1) Paul Valery, Variete, pag. 34.
2)Paul Valery, Variete, pag. 46.
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heid en zelfkennis vervelend als de regen noemt, ontbreken niet de heldere
minuten en zoo klaar als ik, weet hij dati het surrealisme ongisbaar meer
vertegenwoordigt dan een litterair probleem, dat het slechts een der
stations is op de terugreis, welke wij makes van de toppen eens Bergs
van Licht, terugreis die onverbiddelijk leiden moet tot de donkerten der
oernatuur. Hij weet dat hij maar een bij-toon is der gigantische stem. Hij
weet de bedreigingen, die schuilen op de grenzen waar bloemen, dieren en
dingen spreken. Hij weet dat het stuurt naar den dood, den figuurlijken
en letterlijken dood, welke hij een geheim genootschap noemt. Hij weet
dat verstandsverbijstering wacht aan de eerste halte. Hij weet, dat men
de barriêre tusschen realiteit en surrealiteit niet straffeloos overschrijdt,
want wat een zwarthuid, roodhuid of geelhuid tot element is, ageert
op den blanke als gif; en dat men den ingeslagen weg niet naar believen
teruggaat. „Tout porte a croire" — zegt hij zonder overdrijving — ,,que
le surrealisme agit sur l'esprit a la maniere des stupefiants; comme eux
it cree un certain etat de besoin et peut pousser l'homme a de terribles
revoltes. C'est encore si 1' on veut, un bien artificiel paradis . . . . Aussi
l'analyse des effets mysterieux et des jouissances particulieres qu'il peut
engendrer — par bien des cotes le surrealisme se presente comme un vice
nouveau, qui ne semble pas devoir etre l'apanage de quelques hommes;
it a comme le haschisch de quoi satisfaire tous les &Heats . . . . C'est comme
si l'on courait encore a son salut, ou a sa perte. On revit dans l'ombre une
terreur precieuse. On traverse, avec un tressaillement, ce que les occultistes
appellent des paysages dangereux. Je suseite sur mes pas des monstres
qui guettent; ils ne sont pas encore trop malintentionnes a mon egard
et je ne suis pas perdu puisque je les crains. Voici „les elephants a tete
de femme et les lions volants", que Soupault et moi, nous tremblames
de rencontrer, voici „le poisson soluble" qui m'effraye bien encore un
peu . . . . 1)."
Dit is meer dan belachelijk of kinderachtig. Het is een heresie. Het is een
hinderlaag voor alle gedesequilibreerden en gedetraqueerden. Ook dit
weet Breton. Het heeft hem niet weerhouden om in een Parijsche straat
een winkel te openen van surrealistische artikelen, waar de voorbijganger
zich kan oefenen in direct-schrift, droomen-duiding, surrealistische pietuur, en andere tooverijen.
Ik admitteer inlet genre van Poisson Soluble, dat Breton als toelichting
voegde bij zijn manifest, niets dan de verzen, de Illuminations, de Saison
en Enfer van Arthur Rimbaud. Omdat Rimbaud bezeten was doch gezond, gealcoholiseerd maar onaangetast in zijn evenwicht. Omdat hij
het vermogen behield te observeeren dat zijne psychische spanningen
eindigen moesten in waanzin, omdat hij de kracht bezat zich te exorciseeren en te midden zijner jeugd de eindstreep te zetten.
Het was een ramp voor de psychologie en voor de poezie, dat Rimbaud
bij zijn wederkeer in Frankrijk, in het HOpital de la Conception te Mar1) Manifeste du Surrealisme, 57, 64.
12
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seille overlijden moest aan zijn geamputeerde been, want bij het wenden
der jaren zou zijn demon hem hernomen hebben: het feit dat zijn brieven
uit Ethiopie met geen woord reppen over zijn gehallucineerd verleden,
bewijst dat hij er tegen vocht. Maar de eerste nieuwe revelatie viel samen
met den doodsstrijd. Dit incommensurabel phenomeen van teederheid
en bitter geweld, dit reactief van ongekende felheid op elk contact met
menschen en dingen, kon in geen enkelen vorm, in geen enkele taal
gematerialiseerd worden, want bij Rimbaud werd zelfs de teederheid
destructief. Zijn Saison en Enfer is de smartelijkste belijdenis van bovenmenschelijke pogingen tot aanpassing, aanpassing bij zich zelf en aanpassing bij de looden wereld, waartoe een verdwaalde engel zich dwong.
Er was opzettelijks in Rimbaud, maar nog dit opzettelijke kwam voort
uit een natuurlijken, onontkomelijken dwang. Het wezen, dat onder het
intellect ligt, en dat wij dikwijls hooren bonzen tegen de wanden van
zijn kerker, het wezen daft leeft, naast ons soevereine, denkende ik, in het
nog onbegrepen organisme, in het nog onbegrepen verband van ons
organisme met de buitenwereld, dit gehate en sluiksche wezen dat zich
laadt met onbekende stralen, dat, steeds klaar om te martelen en te
dooden, als de geest in de flesch, onverhoedsche, verradelijke uitwegen
zoekt, ons bespringt, ons overmant, dit jammerlijke, opstandige wezen
verkeerde bij Rimbaud in een onafgebroken staat van fusie en ultrapressie, welke alle gewaarwordingen transmuteerde, alle gewaarwordingen
tegelijk verhief tot haar hoogste coefficient. Rimbaud was het speeltuig
zijner roeping, in de meest letterlijke en meest demonische beteekenis.
Boven dien baaierd van vuur, waarin zijn lichamelijk oog niets meer
onderscheidde, boven deze verblinding, boven deze duisternissen, in de
hoogste punt van zijn geest waakte echter het kleine, bijna onmerkbare,
maar vaste en onverwrikbare lichtje, waarin hij zich herschouwde, met
wrangen rouw, als „fils du Soleil". Het geluk was zijn fataliteit, zn
wroeging, zijn worm: zijn Leven zou altijd te mateloos zijn om gewijd te
kunnen worden aan de kracht en de schoonheid. Deze ontredderde, ontredderd zooals slechts een authentiek Genie kan zijn, niet om verzen te
maken, niet om vivisectie te doen op zichzelf of anderen, niet om te
experimenteeren in psychische doolhoven, want dit alles is bij Rimbaud
gevolg eener buitensporige oorzaak, deze ontredderde omdat hij zich onverwezenlijkbaar zag, omdat hij zich verworpen zag door het onvoorwaardelijk, onontkoombaar bevel uit zijn diepste essens, vond zijn redding, na een kreet (— „dechirante infortune" —) waaruit heel zijn hemelsche en aardsche Genie schreeuwt, in de heroische abdicatie, waaraan
letterkundigen immer zullen voorbijzien. Omdat zijn wezen, zijn intuitieve, demonische wezen incompatible was met zijn geest 1) ontvluchtte
1)

Uit een der laatste hoofdstukken van „Une Saison en enfer":
„— Mais je m'apercois que mon esprit dort.
S'il etait bien dveillê toujours, a partir de ce moment, nous serious bientOt
a la veritê, qui peut-etre nous entoure avec ses anges pleurant . . . . — S'il
avait ête êveille jusqu' a ce moment-ci c'est que je n'aurais pas cede aux
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hij de poetische genade, om welke anderen bidden. „Je ne pouvais pas
continuer, je serais devenu fou et puis.... c'etait mal." Hadde hij gekund hij zou alles vernietigd hebben wat Claudel, in mystieken zin,
een malentendu noemde: het averechtsch hooren der stem 2).
Aileen hij die zich als tolk weet afgevaardigd uit de gebieden eener waarlijk hoogere realiteit kon een besluit nemen dat zijne smart niet lenigde,
integendeel, en ik ken geen tweede voorbeeld eener zoo tragische en vrijwillige renunciatie. Van alle dichters der christelijke aera houd ik Rimbaud, met Shakespeare en Blake, voor degenen die het onmiddellijkste
contact konden hebben met het Orakel, dat eertijds getuigde to Cumae
en Delphi, en wanneer ik hem, dien ik aan het begin vind van het surrealisme en alle actueele aberraties, en zelfs aan het einde, want hij is onovertrefbaar en zijn korte leven putte alle dwalingen uit, zie concludeeren
dat hij verkeerd verstond, dan zie ik, graag of niet graag, slechts gene
consequentie. Doch van iemand als Breton, die de inconscientie als devies
nam en dien ik tot alles in staat acht, zonder dat zijn geweten zal rimpelen, kan men niet hopen dat hij uit het voorbeeld van Rimbaud de eenige
conclusie trekt, welke mij belangrijk schijnt. Met uitknipsels van kranten,
in verschillend lettertype, plakt hij poemen samen, die ,ma foi, niet lamentabeler zijn dan wat omwentelaars der laatste twintig jaren ons hebben
voorgelald als echo's der Anima Mundi. Het is zulken monsters volmaakt
onverschillig dat wij dergelijke liefhebberijen, waarmee men zich amuseert op surrealistische avondjes en welke deze revolutionnairen (het
spreekt van zelf dat deze snaken ook nog revolutionnair zijn) edeler en
minder burgerlijk achten dan kienen of zwarte pieten, het is dezen helpeloos verlorenen onverschillig, zeg ik, of wij hunne knoeierijen profanatie
noemen, en van de intultie en van de intelligentie. De trues der metaphoren zonder kop of staart, der heterogeenste termen van vergelijking, der
barokste gedachtensprongen, de stelselmatige gymnastiek in alle zotheden
welke het brein met een beetje toeleg en litterairen goeden wil kan uitslaan (want het directe schrift dezer narren blijft altijd min of meer
litterair d.i. artificieel) de geduldige dressuur in wat Rimbaud l'halluinstincts delêteres, a une époque immêmoriale . . . . S'il avait toujours ête
bien eveille, je voguerais en pleine sagesse . . ..
0 puretë! 0 purete!
C'est cette minute d'ëveil qui m'a donne la vision de la purete! — Par
l'esprit on va a Dieu!
Dechirante infortune."
En het slot: „Un bel avantage, c'est que je puis rire des vieilles amours
mensongeres et frapper de honte ces couples menteurs, — j'ai vu l'enfer des
femmes la-bas; — et it me sera loisible de posseder la verite dans une dme et
un corps."
2) Hoe zou Lautreamont, minder authentiek, minder kunstenaar, minder
„itincelle d'or de la lumiêre nature" dan Rimbaud, maar even natuurlijk en

gesteld voor hetzelfde dilemma, gekozen hebben, wanneer de meedogende
dood hem niet had weggerukt? De vraag bleef een temptatie tot voor de
jongste generaties. Doch Rimbaud gal het antwoord.
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eination simple noemt — ik zou geheele bladzijden kunnen copieeren uit

de Saison en Enfer om te toonen dat onze imbecille tijdgenooten slechts
tweedehandsche naapers zijn van technieken waarvoor Rimbaud in het
aangezicht der waarheid niets meer vond dan boon — deze wanorden, dit
ijlen, die dronkenschappen, gecultiveerd zonder het genie, zonder de interieure noodwendigheid, zonder de soliede hersens van den dichter van
Bateau ivre, hebben de hoofden dezer hervormers tot zulken graad ontwricht, dat bij gebreke aan alle gemeenschappelijke maat, gedachtenwisseling met hen totaal onmogelijk werd. Zij maakten met het laatste
restje hunner rede van de redeloosheid een beginsel en een dogma. Wij
kunnen met hen praten als met onze honden en katten doch zonder garantie dat onze woorden overkomen volgens den zin welken wij eraan hechtten. En het ergste is dat dit nieuwe soort van geleerde dieren niet alleen
legio werd, doch zich onder ons, normalen, niet terecht voelt, en behalve
de litteratuur ook de maatschappij wil hervormen.
„Nadja" is de roman eener telepathie. Het is de deerniswekkende autobiografische geschiedenis van een meisje (men noemde ze in de middeleeuwen folles de leur corps) dat op den hock eener straat in relaties treedt
met Andre Breton, zooals een dier zijn meester herkent, mediummiek is
gelijk wij alien, dit wil zeggen geleidend in natuurkundigen zin, en
surrealistisch optreedt met een surrealist. Zij luncht met Breton, wandelt
met Breton, dineert met Breton, en doet zonder twijfel nog andere dingen
met Breton, welke een surrealist echter minder gewichtig acht dan voormelde, en in den schemer laat. Zij maakt surrealistische teekeningetjes
voor Breton, Welke, hoewel zonder eenig talent, zonder eenige verdienste,
zonder eenig karakter — tot in het handschrift — in den roman zijn
afgedrukt. Doch wiji zij het ongeluk heeft haar surrealist au serieux te
nemen, oprechter is dan Breton, wegens deze oprechtheid niet taxeeren
kon Welk een ontstellende dosis van het banaalste burgermanschap
Breton meesleepte in zijn surrealisme, hem niet menageert, gelijk genoemde
Breton schrijft, alles wat uit haar leege hoofdje voor haar mond komt,
volgens surrealistische methode eruit flapt, verveelt zij hem binnen de
zes maanden en verdwijnt op niet gepreciseerde manier, doch na heftige
scenes, uit het bestaan van Breton — om opgeborgen te worden in een
gekkenhuis. Dit heeft voor Andre Breton niet de geringste importantie.
Hij steekt een letterkundige hymne op haar af, waarvan het pathetische
en meewarige accent mij onverdragelijk is, en kijkt niet meer naar haar
om: „Le mepris qu'en general je porte a la psychiatric, a ses pompes et
a ses oeuvres, est cause que je n'ai pas encore ose m'enquerir de ce qu'il
etait advenu de Nadja." Dit belet den hypocriet niet om krankzinningengestichten te critiseeren als onmenschelijke instellingen, zonder voor dit
probleem overigens een oplossing aan de hand te doen. Een auteur,
die zijn bock illustreert met de portretten van surrealisten, die in telepathische aanraking kwamen met hem, foto's van actrices, van een clairvoyante, van een dokter, van zichzelf, van stadsgezichten, café's, winkels,
schilderijen, affiches, kortom van de geheele invloedssfeer en de corres-
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pondenties van Nadja, had zijn sinistere onverschilligheid tegenover de
vrouw, die volgens alle evidentie zijn gemakkelijke prooi was, eenigszins
kunnen wegdoezelen, zonder zich te verminderen in de oogen van hen,
voor wie het een roem is Tribulat Bonhornet te overtreffen, die in zijne
zomernachten alleen maar zwanen den nek omdraaide om haar zang te
hooren. Daar ik vrees dat Andre Breton zulke bedenkingen niet begrijpt
of niet begrijpen wil, daar zulke bedenkingen voor niet-crapuleuze mentaliteiten elementair zijn, heeft het geen nut erover te epilogeeren.
wanner dit boek (proeve van practisch surrealisme, genoteerd in een
globalen stip, welke geen enkel feuilletonist behoeft te desavoueeren)
een wensch medebrengt is het deze: dat men erin slage de telepathie, die
ik voor een alledaagsch verschijnsel houd, zoo spoedig mogelijk te desoccultiseeren, en met de telepathie de geheele bovenzinnelijke (juister
ware onder-zinnelijke) santekraam, waar vulgaire naturen, in de overblijfselen van het oude fonds van animaliteit, een zinloos geheim zoeken.
boeien zich reddeloos in de onderste lagen van het psychisch spectrum,
welke een hellekring vormen dien Dante niet vermoedde.
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van den Vos Reynaerde (1922). Tooneel en essay's in Groot-Nederland.
ANTHONIE DONKER (pseudoniem), * 1902. Werken: Acheron (1926)
— Grenzen (1928, 1929)— Kruistoehten (1929)— De Episode der V ernieuwitig
van onze Poezie (1929). In voorbereiding: De Ballade van den Oud-matroos
(vert. v. Coleridge, 1929). Litteratuurprijs der Maatschappij voor Letterkunde 1929 en Domprijs voor Poezie 1929. Bijdragen in De Gids, De Stern,
De Vrije Bladen, Elseviers Maandschrift en Den Gulden Winckel.
A. DEN DOOLAARD,* 1901. Verzen: De verliefde betonwerker (1927) —
De Wilde vaart (1928). Roman: De laatste ronde (1929). — De Dwaas
en de Dood (vert. van Hugo. Hoffmansthal). Voorts: 16 Filmmanuscripten. In 1930 verschijnen: Springvloed (Verzen) — De Witte
stilte (roman) — Staten webben (roman). Bijdragen: De Vrije Bladen,
Den Gulden Winckel, De Revue der Sporten, Nova, Het Vaderland, De
Nieuwe Rotterdamsche Courant, Ons Nederland, The Criterion, The
Arts. (N. Y.), Rijnbende's Maandblad.
ANTON VAN DUINKERKEN (WILLEM ASSELBERGS) * 1903. Verzen. Onder Gods Ogen (1927) — Verhalend Proza: De Ravenzwarte (1928) —
Vertelsel in de Hut (1929). Essays: Verdediging van Carnaval (1928) —
Roofbouw (1929) — Hedendaagsche ketterijen (1929). Vertalingen: Sint
Bernard: Verhandeling over de liefde tot God (1927). — Ernest Hello:
De Kreet van Abels Bloed (1928) — Sigrid Undset: Paapse stoutigheden
(1929). Bijdragen: De Gemeenschap, Roeping, De Nieuwe Eeuw, Dietsche
Warande en Belfort, De Tijd. Redacteur De Gemeenschap.
JAN H. EEKHOUT, * 1900. Verzen: Louteringen (1927). — Doodendansen (1929) — Jaspis en Jade (1929) — In voorbereiding: Wijn (verzen).
Bijdragen in: Roeping, De Nieuwe Eeuw, De Vrije Bladen, Opwaartsche
Wegen, De Nieuwe Gids, Vlaamsche Arbeid, enz.
H. VAN ELRO (Mr. ROEL HOUWINK), * 1899. Verzen: Hesperiden
(1925) — Madonna in Tenebris (1925) — Christus' Ommegang in het Westen
(1926) — Zes kleine Elegieen (1926). Bijdragen: Groot-Nederland, Elsevier's, Nu, De Stem.
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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.
J. J. VAN GEUNS. Werk: Het Uur der Sterren (1928). Bijdragen in De
Gids, Elsevier's, De Vrije Bladen.
MARNIX GIJSEN (Dr. A. J. GORIS). De XII Sonnetten van de Schoonheyt van G. A. 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, le druk 1927, 2e druk 1928) — Geestelijk
leven in Amerika (1928) — Lof van Antwerpen (1928). Bijdragen in De
Gemeenschap e.a. Amsterdamsche Poezie-prijs 1924.
CHR. DE GRAAFF, * 1890. Bijdragen: De Vrije Bladen. Litteratuurcritieken in De Groene Amsterdammer, Alg. Handelsblad.
A. W. GRAULS, * 1889. Verschenen werken: Oostersche Lyriek (1919) —
Zonnestralen (1921) — Herfstalbum (1922) — Het Jonge Vlaanderen:
Bloemlezing uit het werk der Jongere Vlaamsche Dichters (1923) — Het
Roode Raam (1925) — De Blauwe Vaas (1927) — Cantabile (1929). Bijdragen in De Vlaamsche Gids, De Akker, Het Overzicht, Vlaamsche Arbeid,
Nederland, Het Getijt, De Vrije Bladen.
J. GRESHOFF, * 1888. Verzen: Verzamelde Gedichten 1907-1927 in
vier deeltjes: I. „Oud Zeer" (1926); II. „De Ceder"; III. „Vonken van het
Vuur"; IV. „Aardsch en Hemelsch" (1928). Verder: „Confetti" (1928) en
„Bij Feestelijke Gelegenheden" (1928). — Keurdicht, bloemlezing uit tien
bundels (1926) — Proza en Essays: Latijnsche Lente (1924) — Mengelstoffen op het gebied der Fransche Letterkunde (1924) — Lionel des Rieux
(1924) — „Dichters in het Koffijhuis" (1925) — Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde (1925, in samenwerking met Prof. dr. Jan de Vries) —
Uren (1926) — Het Voorbeeld van C. R. de Wet (1926) — Un Saison en
enfer (1927). Red. Den Gulden Winckel. Amsterdamsche Poezie-prijs
1926.
A. M. HAMMACHER, * 1897. Bibliografie van werken en leven van Floris
Verster (1928) — Eenige Treden van Portretkunst, (1928). Bijdragen in de
Nieuwe Rotterd. Courant, De Gids, De Vrije Bladen en Elsevier's.
ALBERT HELMAN (pseudoniem), * 1903. Proza: Zuid-Zuidwest (1926)
— Mijn Aap schreit (1927) — Van Pij en Burnous (1927, in samenwerking met Albert Kuyle) — Van zeven manieren van minne (1928) — Hart
zonder Land (1929). Bijdragen in De Gemeenschap, De Vrije Bladen.
A. ROLAND HOLST, * 1888. Verzen: Verzen (1911) — 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 Dids. Amsterdamsche Poezie-prijs 1926 (Hoofdprijs).
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C. J. KELK, * 1901. Proza, tooneel en verzen: De Zonde van Pierrot (1920)
— Lampions in den Wind (1921, in samenwerking met Fred. Chasalle) —
De Terugkeer van Don Juan of de Alcala'sche Moordverwarring (1924, in
samenwerking met Fred. Chasalle) — Katrijn, een Jan Klaassenspel
(1928) — In samenwerking met Constant van Wessem en J. W. F. Werumeus Bunging: Marionetten (1925) — In voorbereiding: Inleiding bij De
Gedichten van den Schoolmeester. Bijdragen in De Vrije Bladen.
MATHIAS KEMP, * 1890. Verzen: Het Wijnroode Uur (1916) — Naar
de Ochtend (1917) — De Vreemde Vogel (1919) — Ravijnen (1922) — De
Zeven Broeders (1923). Proza: Zeven Boomen Opgezet (1918) — Een verwarde Liefde (1921) — De Groote Drijver — De Bonte Storm (roman, 1929)
— Sterren, Musschen en Ratels (1929). Bijdragen: Roeping.
PIERRE KEMP, * 1886. Het Wondere Lied (1914) — De Bruid der
onbekende Zee (1916) — Zuster Beatrijs (1920) — Limburgs Sagenboek
(1925) — Carmina Matrimonialia (1929). Bijdrage: Het Getijt en Roeping.
GEORGE KETTMAN Jr. * 1898. De Glanzende Draad der Goden (1928,
prijsvraag-roman). In voorbereiding: De Vlam der Steden (in samenwerking met Ru le Cavelier). Medewerker aan Het Getijt, De Branding,
Vrije Bladen en Idea.
Mr. H. W. J. M. KEULS, * 1883. Verzen: In den Stroom (1921) — Om de
Stilte (1924). Bijdragen in De Gids.

HALBO C. KOOL, * 1907. Bijdragen: De Vrije Bladen, Avontuur.
ALBERT KUYLE (pseudoniem), * 1903. Verzen: Seinen (1925) —
Songs of Kalua (1928). Proza: Zeiltocht (1925) — In samenwerking met
Albert Helman: Van Pij en Burnous (1927) — De Bries (1928). Bijdragen: De Gemeenschap, De Vrije Bladen, De Nieuwe Eeuw.
MARTIN LEOPOLD. Bijdragen in Opwaartsche Wegen.
LOU LICHTVELD, * 1903. Muziekwerken: Triptiek (1925) — Les
Vacances du Pantin (1926) — Arkadia (1927). Bijdragen in De Gemeenschap, Roeping, De Vrije Bladen, De Groene Amsterdammer.
EMMY VAN LOKHORST. Romans en novellen: Phil's Amoureuze Perikelen — Lenoor Sonnevelt — Phil's laatste wil — Strooptochten — Bart
Jorgen — De Zonnewijzer — Vrouwen (1929). Bijdragen: De Stem, De

Gids, Groot-Nederland, De Vrije Bladen, Den Gulden Winekel.
Dr. H. VAN LOON, * 1885. Romans: Onder an Dak — Trouweloozen
— Geteekenden — De Muggen dansen — In de Verstrooiing. Bijdragen
in alle tijdschriften.
Mr. H. MARSMAN, * 1899. Verzen: Verzen (1923) — Penthesileia (1925)
— Paradise Regained (2e druk 1927) — Proza: De Vliegende Hollander
(1927), De Vijf Vingers (1929). Essay's: De Lamp van Diogenes (1928) —
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De Anatomische Les (1926). Verzen: De Vrije Bladen en De Gemeenschap Essay's en critieken in De Gids, De Stem en De Vrije Bladen.
Redacteur De Vrije Bladen. Amsterdamsche Poezie-prijs 1926.

RICHARD MINNE, * 1891. Verzen: De Dichters van 't Fonteintje
(1924, bloemlezing) — In den Zoeten Inval (1926).
Mr. M. NIJHOFF, * 1895. Verzen: De Wandelaar (1916, 1926) — Pierrot
aan den Lantaren (1919) — Vormen (1924, 1925). Proza: De Pen op Papier
(1926). Essays in De Gids, De Nieuwe Rotterd. Courant en De Vrije Bladen. Redacteur De Gids. Amsterdamsche Poezie-prijs 1924 (Hoofdprijs).
Dr. J. F. OTTEN, * 1901. Het Fascisme (1928) — Verloren Vaderland
(1928). In voorbereiding: Letters of John Keatsto Fanny Brawne. Bijdragen:
De Gids, De Vrije Bladen, Den Gulden Winckel, N.R.Ct., etc.
Mr. FRANCOIS PAUWELS, * 1888. Verzen: Gedichten (1908) — Het
Kristallen Masker (1910) — Enkele verzen (1912) — Fantomen (1920, '24)
— Tziganen (1924). Proza: Boeven en Burgers (1926, '27) — Ambtsgeheim — Tine Kipra's Echtscheiding (roman).
CHARLES-EDGAR DU PERRON, * 1899. Werken: Een Voorbereiding,
zijnde de cahiers van Kristiaan Watteyn (roman, geschr. 1922-23) — Bij
gebrek aan ernst, zijnde de verzamelde werken van Duco Perkens (proza en
poezie, 1924-25). — Het Boozige Boekje (epigrammen, 1926). Bijdragen
in De Gids, Den Gulden Winckel, Avontuur.
WILLEM PIJPER, * 1894. Essay's: De Quintencirkel (1929). Muziekwerken: Een aantal composities bij de Oxford University Press, London;
J. W. Chester, London; Maurice Senart, Paris; Broekmans en van Poppet,
Amsterdam. Bijdragen: De Gids, Groot-Nederland, De Vrije Bladen, enz.
Redacteur De Muziek en Intern. Revue I lot.

JOHN RAVENSWOOD (pseudoniem), * 1899. Verzen: Oost- Azle (1928).
ELISABETH DE ROOS, * 1903. Bijdragen in N. R. C., De Stem, De
Vrije Bladen, Filmliga en Rythmet.
Mr. J. C. VAN SCHAGEN,* 1891.Verzen: Narrenwijsheid (1925/1926) —
Litanie (1928). Bijdragen in De Stem en De Gemeenschap.
Mr. HENRIK SCHOLTE, * 1903. Verzen: Refereinen (in samenwerking
met Jan R. Th. Campert, 1922) — Chrysantheem (1923) — Intermezzo
(1927). Bijdragen in Het Getijt, De Gids en De Vrije Bladen. Litteraire
kronieken in Nedeand en Den Gulden Winckel. Tooneelcritieken in De
Groene Amsterdammer en De Nieuwe Rotterdammer. Redacteur Filmliga.
J. SLAUERHOFF, * 1899. Verzen: Archipel (1923) — Clair- Obscur (1927)
— Eldorado (1928) — Fleurs du Marecage (1929). In voorbereiding: Ho
Yong Ke Kau Lung Sao. Bijdragen in De Vrije Bladen en De Stem.
Amsterdamsche Poezie-prijs 1926.
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BERNARD VERHOEVEN. Verzen: Van Schijn en Schemer — De Voorhof — Verzen — De Pelgrim (1924). Essay: De Zielegang van Henrietta
Roland Holst (1924) — Guido Gazelle (1929).
MATTHIJS VERMEULEN. Essays: Klankbord (1929). Uitgegeven: verschillende muziekstukken. Bijdragen vroeger in De Telegraaf en Rythme tThans in De Gids en De Vrije Bladen.
HENDRIK DE VRIES, * 1896. Verzen: De Nacht (1920) — Vlamrood
(1922) — Lofzangen (1924) — Silenen (1928). Bijdragen in Het Getijt, De
Vrije Bladen, De Gids en De Driehoekt.
THEUN DE VRIES, * 1907. Friesche Sagen (1925) — Bijschriften
Hans Holbein's Doodendans (1926) — Terugkeer (verzen 1927) — De
Vervreemding (verzen 1928) — In voorbereiding: Westersche Nachten
(verzen). Bijdragen in: De Gids, De Stem, Elsevier's, Vrije Bladen, De
Gemeenschap, Groot-Nederland, Den Gulden Winckel.
VICTOR E. VAN VRIESLAND, * 1892. Verzen: Voorwaardelijk Uitzicht
(1929) — Roman: Het Afscheid van de Wereld in drie dagen (1926) —
Tooneel: Der Verlorene Sohn (1925) — Essay's: De Cultureele Noodtoestand
van het Joodsche Volk (1915) — Herman Hana geschetst in zijn beteekenis
als schakel naar een nieuwen tijd (1920) — Verder: Lion Feuchtwanger:
Macht (1927, vertaling) Grabock (roman). Bijdragen in De Gids, De
Nieuwe Gids, Groot-Nederland, De Vrije Bladen, De Nieuwe Amsterdammert, De Nieuwe Kroniekt, De Bewegingt.
CONSTANT VAN WESSEM, * 1892. Essays: Debussy (1919) — Mahler
(1920) — Een inleiding tot de moderne muziek (1921, 2e druk 1923) — Uren
met musici (1921) — Marionetten (1925, samen met J. W. F. Werumeus
Buning en C. J. Kelk) — Charlie Chaplin (1927) — Liszt (1927) -- Moderne
Pransche musici (1928) — Het musiceeren en concerteeren (1929). Proza:
Vertaling: „De Thibault' s" van Roger Martin du Gard, deel I en II (1929).
Onder pseudoniem Frederik Chasalle: Lampions in den wind (1921,
samen met C. J. Kelk) — De terugkeer van Don Juan of de Alcala' sche
moordverwarring (1924, samen met C. J. Kelk) — De clowns en de fantasten
1924). Vertaling: Jarry's Ubu koning (1921, samen met C. J. Kelk en
E. Verge) — Speelt u met mij? van M. Achard (1925). In voorbereiding:
De roman van een pianist — Lessen in Charleston. Redacteur De Vrije
Bladen, Filmliga.
GERARD WIJDEVELD, * 1905. Ter Perse: Het V aderland. Bijdragen
in Roeping en De Gemeenschap.
ALIE VAN WIJHE-SMEDING. Romans en Tooneelstukken: Het
Prinsesje van het Groene Eiland — Het wazige Land — Achter het Anker —
Duivelsnaaigaren Menschen uit 'n stil stadje Sterke webben — De
Zondaar — Tyne van Hilletje —De Ontmoetingen van Rieuwertje Brand

(1929).
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