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IN MEMORIAM IGNATIA LUBELEY
19 MEI 1880 — 13 OCTOBER 1953
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Met het verscheiden van mejuffrouw J. I. D. A. Engelberts, 24 jaar na
haar tweelingzuster L. E., ontvalt aan de protestants-christelijke auteurs
opnieuw een der fijnzinnigste auteurs der 'tweede etappe'.
Of het weak der dames Engelberts nog veel gelezen wordt weet ik niet.
Aangezien het niet aan de literaire mode onderhevig was, heeft het aan
waarde niet ingeboet. Zij beiden schreven uit en over het verleden zonder
enige pose, ook zonder te din en naar de volksgunst.
Zij gaven zich zoals zij waren — eenvoudig en voornaam. Terecht vergeleek wijlen Dr De Moor haar werk met de zuiverste Hollandse equarelkunst,
L. E. bouwde haar verhalen op uit brieven en dagboeken van aristocratische families. Haar tweelingzuster Ignatia Lubeley schreef eveneens
'historische' verhalen, welke bij haar ontstonden langs intuitieve weg.
In de jaren 1923-1934, toen ik voor de uitgeverij Callenbach jaarlijks
een novellenboek samenstelde (waaronder de 'Kerstboeken'), waren de
auteurs Ignatia Lubeley, Ds H. J. Heynes en Hendrika Kuyper—Van Oordt
productief. Zij wisten wat het betekende een no v e 1 1 e te schrijven.
Een verhaal dat compositie vertoonde en waarin elk woord,
gewikt en
gewogen, op zijn plaats stond.
Sla die jaarboeken maar op en ge zult van deze auteurs proza
aantreffen waarbij velerlei hedendaags werk in onze kring verbleekt tot
j ournalistiek broddelwerk.
'Het winterzonlicht stroomde de wide kerk binnen.
In de koude ijle ruimte zat de gemeente wat verspreid in de donkere
banken. Petronella Mane, met haar luifelhoed, weggedoken in haar pelisse,
de handen in een reusachtige mof, haar voeten op een stoof, keek van uit
haar deftige bank naar de blauwe lucht achter de kleine ruiten der hoge
boogvensters, en luisterde naar de wind, die langs de muren klagend
wegstierf door de hoge zijgangen achter het beschot.'
Ignatia Lubeley was bij uitstek een Hollandse schrijfster.
De loden grijze stilte en het lage licht van een grijze Novembermiddag,
de kilte der hoge kamers in een oud buiten, verdreven door houtvuur, de
grauwe Hollandse wateren, deinend teen wit besneeuwde dijken, heel de
beschrijving van het negentiende-eeuwse leven in deze lage landen was
haar toevertrouwd.
Haar werk bezat dat ondefinieerbare wat wij 'sfeer' noemen, waarin
vooral ook haar bedachtzame dialogen uitmuntten.
Zich te verdiepen in haar werk zal immer een welkome literaire retraite
betekenen.
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OP HET TERRAS
(g).
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Op een vroege Septemberdag zaten we samen op een cafe-terras en
dronken een long drink tegen de warmte. De zon stond stevig op onze
tuinparasol en maakte het zo broeierig heet dat onze bekende kwiekheid
naar lichaam en geest er ernstig onder leed. En dat zou zo erg niet
geweest zijn als Arjen en ik niet, uitgerekend op deze middag, of gesproken
hadden om een soort vraaggesprek met elkaar te hebben, speciaal over zijn
laatste boek, nl. over Gekke Klaas. Ik veegde het zweet van het voorhoofd
en waagde een schuchtere poging. Wanneer ben je eigenlijk met schrijven
begonnen? zo luidde mijn eerste originele vraag. Arjen kwam er zowaar
enthousiast voor overeind zitten. 'k Herinner het me nog als de dag van
gisteren, zei hij, 't was in de eerste klas der lagere school, haaltje op
en haaltje neer. Daarna gebruikte ook hij in hoge mate zijn zakdoek.
't Grapje had hem uitgeput. Toen had je er zeker ook al moeite mee, probeerde ik hatelijk, maar hij knikte alleen maar en riep: Aannemen. Er
kwamen nieuwe glazen. Terwij1 de kellner aanschreed hoorden we het ijs
tinkelen tegen de glasranden. Het was een muzikaal genot. En we begonnen
als kinderen aan ons rietje te zuigen. Daarna lieten we ons weer heerlijk
achterover in onze stoelen zakken. Voorlopig viel er geen woord meer. We
zaten maar zo'n beetje te dutten en wat me daarbij 't meest plaagde was
m'nplichtsbesef. Wat moest ik straks schrijven over dit vraaggesprek, nadat
het aldus in de kiem was gesmoord. Ik zou natuurlijk in 't algemeen iets
over Arjens werk kunnen zeggen. Ik keek hem er eens op aan. Arjen is een
man onder de mannen, d.w.z.: hij is in z'n gewone doen even groot en klein,
afgunstig en grootmoedig, angstig en overmoedig als andere mannen, maar
als hij een boek aan 't schrijven is dan is hij vervuld met een soort heldhaftige bezetenheid. Daarmee zeg ik het niet goed. Ik kan ook zeggen: met
een soort bezeten moed. En dan zag ik het nog niet goed. Het ligt er ergens
tussen in. Ik kan het ook moeilijk uitwerken en preciseren. Want als ik
zeg dat hij zijn figuren, zoals Jacobus van den Domme en Gekke Klaas
een persoonlijke en bijna physieke liefde toedraagt dan is dat maar een
bepaald aspect van die bezetenheid. En als ik naar waarheid beweer, dat
hij een boek rustig of liever onrustig twee-, drie-, viermaal overschrijft en
er dan van teruggehouden moet worden om nog eens opnieuw te
begonnen, dan is dat maar een kantje van zijn moed. Arjen Miedema
heeft wat je noemt een knetterende, een vonken schietende inspiratie,
maar die inspiratie is aanvankelijk altijd een beetje chaotisch, hetgeen
hij in dat stadium zelf maar slecht in de gaten heeft, omdat hij,
artistiek gesproken, vooral mediamiek begaafd is. In dat stadium, zeg ik,
want daarna ondervindt hij altijd weer de hinder en de zegen van een
nauwlettend artistiek en intellectueel geweten. Dat zou voor anderen
waarschijnlijk een reden zijn om moedeloos te worden. Arjen is er eerst
niet, maar later alleen maar dankbaar voor. En hij begint met verse moed.
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Zijn inspiratie ondergaat in haar verschillende phasen een merkwaardig
zuiveringsproces. Zij wordt als 't ware gezeefd of gewassen, eenmaal, nog
eenmaal, driemaal, totdat zij 'schoon' is. Zo schoon als zij maar zijn kan.
Want helemaal schoon wordt zij
ndijvie
nooit. Ma ik het met zanderige a
vergelijken, die een huisvrouw twee of drie keer spoelt? Als men Gesprekken met Gabriel leest en nu ook Gekke Klaas, heeft men ondanks alle
ontroering, die deze boeken wekken, af en toe het gevoel, dat men een
paar zandkorreltjes tussen z'n geestelijke kiezen krijgt. Mij worden de
boeken daar eigenlijk alleen nog maar liever om. Omdat ik Arjen bezig
gezien heb met deze moeilijke en moedige arbeid.
Arjen zet z'n ellebogen op het vochtige tafeltje. Zeg me eens eerlijk,
vraagt hij, en praat nu eens niet als uitgever: hoe vind je Gekke Klaas?
Zo kregen we toch nog een gesprek al draaide Arjen de rollen om. Ik heb
hem eerlijk antwoord gegeven. Ik heb hem gezegd dat ik het boekje goed
vond, rijp, volkomen zuiver gehouden van de ressentimenten, die deze
schrijver nog wel eens aankleven. Ik heb hem verteld,
dat het verhaal mij
vooral geboeid heeft als een wonderlijk avontuurlijke reis door geestelijke
gebieden, waardoor allerlei zaken een symbolische betekenis kregen. Ik heb
hem beleden, dat het boek vooral mijn hart veroverd heeft, omdat het
huiveringen van humor liet trekken langs mijn ruggegraat, die in dit
opzicht uiterst gevoelig is. Maar eigenlijk was dit alles: er nog maar
omheen draaien. Ik heb hem eerlijk bekend, dat ik met een ding in de
knoop zat, nl. met dit: ik had het gevoel, dat Gekke Klaas ergens in 't
verlengde lag van Gesprekken met Gabriel en ik vond dit gevoel nogal
hinderlijk. Want zo vroeg ik me af, waarom kan ik dit boekje nu niet
gewoon aanvaarden als een jongetjesboekje van dezelfde kwaliteit als
Jaapje of Kees de jongen of Flipje. Daarmee had het dan toch waarachtig
wel zijn functie en ook z'n eer. Maar dan bedacht ik ook weer dat het
verschil wel min of meer voor de hand moest liggen, omdat het nu eenmaal
door Arjen Miedema geschreven was en omdat Arjen Miedema zichzelf
niet kan verloochenen. Overal in dit verhaal voelt men de electrische
draden lopen, waarvan de aanraking niet ongevaarlijk is voor een burgerlijke ziel. Maar ik heb er moeite mee deze dingen to benoemen. We zijn
er beslist niet mee als we vertederd zeggen: wat kunnen er in zo'n kinderziel wonderlijke fantasieen rondspoken. Want dan komen we al direct in
strijd met de vorm van dit proza, waarin de schrijver heus niet per psychologische vergissing het kind een geestelijk jargon laat spreken dat voor
een deel buiten zijn intellectuele mogelijkheden ligt, maar toch wel degelijk
organisch in het proza past en een verantwoorde functie vervult.
Ik heb er Arjen naar gevraagd en hij vertelde, dat ik me vergiste
wanneer ik dacht dat Gekke Klaas ergens in 't verlengde lag van Gesprekken met Gabriel. 't Is er in zekere zin een correctief op. In Gesprekken
met Gabriel gaat het tegen al het vrome christelijke kwaad dat vandaag
onder de zon geschiedt, het kwaad nl. waarbij we, misschien nog niet
theoretisch maar toch wel practisch, naar deistische kant, de hemelse Vader
ergens ver buiten deze wereld hebben geplaatst, omdat wij Zijn tegen3

woordigheid hier en de aanwezigheid van het Koninkrijk der hemelen hier
op deze aarde te hinderlijk en te gevaarlijk vinden. Daarvan vindt men
ook in Gekke Klaas wel iets terug, maar dit boek laat toch eerder de letter
van de deistische ketter zien. In dit boek heeft Miedema het speciaal te
kwaad met het exemplarisme, de romantiek in de religie, met de valse
mystiek, als men zo vriendelijk wil zijn dat woord juist op te vatten.
Daarom is dit boek ook helemaal geen jongetjes-boekje in de gewone zin
en raakt men het spoor bijster als men het met de as 'es en Flipjes gaat
vergelijken. De sleutel voor het verstaan van het hele boek ligt eigenlijk
in de moeder-figuur. Typisch voor al Miedema's werk: een vrouwenfiguur,
die het goede en heilige personifieert tegenover de demonie van deze
wereld. Ook hier is dat weer zo. Miedema zelf gaat zelfs zo ver, dat hij
deze moederfiguur in zekere zin zou willen identificeren met 'de Here'.
Als men dat alsjeblieft maar weer niet verkeerd begrijpen wil. Ik was blij,
dat hij me deze sleutel in handen gaf. Wanneer men haar behoedzaam en
schuchter hanteert krijgt dit boek plotseling een wonderlijk perspectief.
Het krijgt er een dimensie bij.
v. d.S.

EEN AFSCHEID
Met ingang van de nieuwe jaargang van 'Ontmoeting' zal Koos van Doorne
niet meer lid van de redactie zijn. Het is ook ditmaal een afscheid zonder
onenigheid. De heer Van Doorne blijft medewerker en dat zelfs gaarne.
Wij hebben hem verscheidene malen weten te bewegen als redactielid
aan te bliiven, maar daar komt eens een einde aan. Nu danken we hem op
deze plaats openlijk voor zijn aandeel in het werk aan Ontmoeting, eerst
als redactie-secretaris, daarna als redacteur. 'Koos' is een veelzijdig
begaafd man, een hard werker, een trouwe vriend. De denkbeelden en
idealen van de 'derde periode' zijn in hem vlees en bloed geworden en
hij heeft (ja lijdt onder) een zeer waakzaam artistiek geweten. Wij zullen
hem om zijn persoon en zijn adviezen, die zich altijd kenmerkten door
in.zicht, eerlijkheid en emotionaliteit, op de redactievergaderingen missen.
We ho en echter, dat hij vaak gelegenheid zal vinden gedichten, beschouwingen en besprekingen aan Ontmoeting of te staan. En misschien is
er nog wel eens een weg terug. Het zou in het geschiedenisje van Ontmoeting geen novum zijn.
Namens de Redactie,
C. RIJNSDORP.
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KLAAS SCHRIJF EEN BRIEF AAN ELEONORA
Klaas schrijf een brief aan Eleonora
ze zal hem wel begrijpen
al is ze maar een vrouw
en alle gedonder komt van de grieten
nu en toen ook al
En we zaten zo gezellig op het groene gras
Eleo je hadt er bij moeten wezen
je zou er van genoten hebben
Maar de duivel zit niet stil
hij hitste en hitste
en wij kennen zijn berekeningen die nooit uitkomen
hij heeft zijn tijd gehad
en denkt dat zijn pijn voor de tijd zal komen
daarom heeft hij zo'n zotte haast
en hij komt precies op tijd
of hij wil of niet
Dat had je toen ook kunnen zien Eleo
en je zou verwonderd zijn geweest
het is geen pretje een duivel vlak bij te hebben
al is het een kleine slecht ontwikkelde
sluwe stomkop
maar bang worden we niet meer
Klaas schrijf in een brief aan Eleonora
het was het dooie punt
zo dood dat de echte dood er in kleefde
ik had hem in me en om me heen
dat was het dooie punt
ik herkende mijn werkelijkheid niet
Het mag waar zijn dat gelovigen soms hoerenwaarden zijn
en dichters zich laten mainteneren
om de dubbeltjes en de kwartjes
en uit zucht een goed figuur te slaan voor de troon des satans
Het is waar dat onze kennis menselijk blijft
al dalen we zo ver beneden onze maat
als de hemel beneden de hemel
5

De ziel des mensen is een lamp des Heren
de kaars des lichaams is het oog
als het oog van de exegeet gezond is ziet hij wat
en anders zit hij in de duisternis
als het licht van hem duister is
wat een schrikkelijk donker
en dat voor een exegeet
Mijn werkelijkheid is de wereld
die klaar werd gemaakt toen ik er nog niet was
en als ik weg ben is hij er misschien nog
misschien
want de duivel zit niet stil
en denk om het zware water
De ziel des mensen is een kaars des Heren
de lamp des Heren is de kaars des lichaams
doorzoekende al de binnenkameren des buiks
zo vindt hij de lagen van mijn werkelijkheid
idee
en alle gezegde woorden zijn aan idee gehecht
zo mogelijk aan de goede maar dat is een tref
Klaas schrijf dus in je brief aan Eleonora
het hondje heet Nebuzaradan de overste der trawanten
hij likte mijn duim en mijn knokkels
en mijn zoon heeft gelachen van geluk
Eleo luister
toen je zeventien was leek je wel honderd en tachtig
en nu ben je vijf of zes en veertig
ik ben blij dat je zoveel dochters hebt
dat is voedsel voor je moederhart
dadrom zie je
Als de kaars des Heren lichtstralen straalt Eleo
door de lagen van onze werkelijkheid
aanschouwen we de ideeen voor onze woorden
om aan vast te maken met meer dan een redelijke grondslag
en in waarheid
als we onze woorden verkeerd verbinden
wordt het lied een hels gekners
een helsgekners wordt het lied
g
dat God raag
zou hebben gehoord
Het kost tijd alle draadjes en vezeltjes los te peuteren Eleo
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alle draadjes en vezeltjes
van lichaam en ziel en kaars en lamp
dat kost tijd en moeite en veel geduld
Dacht je soms Eleo
dat wie peutert niet zingen kan en geen muziek geven
en waar blijft dan het lied dat Hij graag gehoord zou hebben
waar Hij op wacht om goede redenen Hem bekend
Maar dat valt werkelijk erg mee Eleonora
als jij en ik en vooral hij en zij niet te eigenwijs blijven
te eigenwijs om tot ons aller menselijkheid terug te gaan
want er is maar een menselijkheid
bier en daar en eeuwig
Laat het stinken in de buurt van gelovigen
vanwege het onrein
vanwege de adem de kiezen en het hart
(boven de vijftig stinken we nog erger
hoeveel groene tandpasta we verslinden
en tabletjes met de lente er in
al die rommel
we stinken voor 't vaderland weg en beginnen lijkachtig op te zetten)
dat is heel gewoon Eleo en daar helpt geen pitralon tegen
probeer het maar niet eens
Denk eens aan de dichters die zich laten mainteneren Eleo
en aan de soteriologische uitgevers die de souteneur uithangen
ze verpesten de kerels die hun etablissement bezoeken
door ze niet wat goeds te geven maar wat lekkers
alsof het voedsel was
hun geweten wordt niet verontrust
ze gaan gewoon door want het lukt
en de kerkbodes vinden het machtig fraai
ja de kerkbodes
Schrijf dus Klaas in je brief aan Eleonora
Waakt ontwaakt roept Sions wachter
en Sion hoort haar wachter zingen
edoch ze heeft er mert aan
Het is wel waar
je kunt zo hondsgruwelijk moe zijn dat je hart een punt is
zonder lengte zonder breedte zonder hoogte zonder diepte
het dooie punt waar de dood in kleeft
dan is je geschapen omgeving naar de weerlicht Eleo
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Ilc laat me nog niet kisten Eleo
het ene heb ik gestuurd naar het ongezond crapuul
het andere naar een andere purk
en het derde naar een nette zaak
een gegarandeerd krimpvrije humanist
En praat me niet over de soteriologische naamloze vennootschappen
de ene is een dief
de tweede een hoerenwaard
de derde een opmerkelijke schoft
de vierde is zo juist overleden
hij kwam natuurlijk onder de 50tons vrachtwagen van de firma zo en zo
die zich de dood vreet aan innige boekjes
1k zie dat Die alle macht heeft in hemel en op aarde
met Zijn vinger bij de drukknop staat van dat tuig
de felste bom van allemaal
om hem neer te smijten op dat andere tuig
het soteriologische tuig
want tuig hoort bij tuig
zal de stank ooit wegwaaien in de ontploffing van Boanerges
Maar eerst zal Hij naar het hok van de kleine Nebuzadaran gaan
en hem over zijn bruine krullekop aaien
en als hij Hem over Zijn duim likt en over Zijn knokkels
dan zal Hij het waarschijnlijk toch niet doen denk ik
en de purken zullen voorlopi niet weten dat het een haar gescheeld heeft
een bruine krullende honden aar
van Nebuzaradan
de overste der trawanten
Klaas schrijf dit allemaal in je brief aan Eleonora
vergeet het niet en maak niet te veel tikfouten
ze zal het wel begrijpen al is ze maar een vrouw
en anders hindert het nog niet
AMEN
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DE VENETIAANSE MEESTERS

W. J. r.S+41te C./Vorolt
Het is voor een Noorderling moeilijk om de kunst van Italie te waarderen.
In een tijd als de onze, waarin hij niet meer bevangen is in klassicistische
schoonheidsconcepties, die hem toch van zelf wel doen knielen voor het
genie van de 'goddelijke' Rafael, doet die hele ideale wereld uit het Zuiden
hem wat onwerkelijk aan. Men moet al het land zelf bezocht hebben, om
begrip te krijgen voor de strengheid en harmonie van b.v. de Florentijnse
kunst. Misschien is Venetie een uitzondering.
Waar water is, zijn wolken, is nuancering van licht en verfijnder kleurgevoel. Dat ten eerste maakt de Venetiaanse kunst voor ons makkelijker
begrijpelijk dan de Toscaanse. Misschien komt daar nog bij dat de Venetianen in omstandigheden leefden, tamelijk wel vergelijkbaar met de
Hollandse. In beide landen een republiek, met een rijke koopliedenkaste
het kussen. In de portretten vooral vindt men wel iets van die verntschap. De heren ontlopen elkaar niet zoveel. Maar meteen dringt zich
dan een kardinaal verschil op: in Venetie bleef de Roomse Kerk het
centrum van het leven en een van de voornaamste opdrachtgeefsters voor
de kunst. Zo begint deze tentoonstelling met altaarstukken en men vindt
ze vervolgens in bijna alle zalen weer. Natuurlijk, de geest verandert. De
stijve
heiligen
uit het Trecento
van
de eerste
zaal hebben weinig van doen
met de even spirituele als plastische gestalten van Tintoretto. Zij zijn
trouwens bar vervelend, die vroege werken. Zoiets klinkt wel wat cru
natuurlijk, maar, eerlijk, het zijn zulke dode poppen in het goud, vanuit
een Byzantijnse traditie gemaakt, groots, heilig, levenloos. Op zichzelf
was er nog wel iets voor te ze en maar of men ziet er teveel bij elkaar,
en dat is ontzettend saai, of men ziet ze naast latere kunst en, speciaal
hier, dan blijft er nets van over naast de grote 16e eeuw met een kunst
die je elk ogenblik in pure verrukking brengt om wat ze met verf konden.
Ik heb altijd, zoals zovelen thans, veel meer bewonderen g gehad voor
de vroeg Renaissance met Naar primitieve helderheid dan voor de volmaaktheid van latere tijd. Ik ben daar in Italie al enigszins van bekeerd,
heb Rafael wel niet bewonderd, maar Michel Angelo boven mate. En
goed, dat is geen volmaaktheid maar spanning, maar ook Titiaan ben ik
daar algaan liefhebben. Hier op deze tentoonstelling is dat me nog veel
sterker zo gegaan. Ik heb in de eerste zalen al staan bewonderen voor een
Madonna van Bellini en voor de vertelkunst van Carpaccio. Maar verrukter
ben ik geworden van dat prachtige levende portret van Palma Vecchio:
Violante. En dan ben ik al in het Cinquecento. Maar dan komt Titiaan.
Wat een wereld! Wat een grootsheid! Niet alles, o nee, niet eens alles.
Maar alleen al bij een zo'n schilderij als het altaarstuk uit Ancona: Maria
verschijnt aan twee heilig,
en zinken hele scholen in het niet. Wat een
grandioze scala van kleuren en gevoelens van beneden naar boven. Wat
een kracht van uitdrukking en gloed. Dat fenomenale uitzicht tussen de
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Giovanni Bellini, Madonna met Kind
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VW.
Titiaan. Maria verschijnt aan twee heiligen
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Tintoretto. Maria-boodschap

Bernardo Bellotto. Gezicht op Dresden
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beide voorgrondfiguren door op Venetie, die geheimzinnige plant, de
blinkende wolken daarboven. Een schilderij waarin alles voltooid is, gereed, volmaakt, eeuwig. Naast Titiaan is het Tintoretto, die voor mij het
hoogtepunt is. Ik zou moeilijk kunnen kiezen. Tintoretto is een heel ander
schilder, minder harmonieus, spiritueler, plastischer ook. Geheimzinniger
eigenlijk. Een man van een latere generatie, al onder het beslag van een
meer geestelijke en barokke wereld. Zijn 'Bewening van Christus' is rust
en beweging tegelijk, leven en mysterie. En hoe subliem zijn die twee
orgeldecoraties: 'Maria-boodschap' uit het eigen bezit van het Rijksmuseum.
Links die neerdalende en el rechts die devote Maria, de handen gekruist
aureool boven het hoofd. Men weet niet
op
de meisjesborst,
en be
e
o
wat in Tintoretto het meest te bewonderen, zijn dramatische kracht of zijn
haast impressionistische bewogenheid van schilderen.
Een ontdekking is in deze verzameling Jacopo Bassano, tijdgenoot van
Tintoretto en Veronese, zwaarder en donkerder dan deze, realistischer
tegelijk (b.v. in zijn landschap met het offer van Abraham), maar soms
ookgeheimzinnig en in een sterk chiaroscuro, zo in zijn Suzanna en de
beide ouderlingen. Men lette op het prachtige hertje
J rechts op dit laatste
De Venetiaanse kunst heeft een nieuwe bloei gekend in de I8e eeuw.
Tiepolo, Canaletto, Guardi, Longhi, in de laatste zalen houden zij uw
aandacht gespannen. Een andere tijd, burgerlijker, realistischer. Canaletto
is een schilder van nauwkeurige en toch poetische stadsgezichten, soms
bijna fotografisch, maar toch vol raffiniment. Men ziet hem hier niet op
z'n best. Guardi wel, hij verhoudt zich tot Canaletto als bij ons Emanuel
de Witte tot Saenredam. Hi' is levend, romantisch bijna, picturaal, niet
architectonisch. Een verrukkelijke schilder, die met de simpelste lichteffecten een overvloed van leven weet te suggereren. Canaletto's neef en
leerling Bellotto is een minder bekend en haast nog koeler schilder dan
achtige
gezicht
zijn
oom. Maar
zijn pr op Dresden hier is een openbaring.
De schoonheid van steigers voor een nieuw in aanbouw zijnde kerk heeft
hij in een prachtig rhythme van lijnen vereeuwigd. De laatste schilder van
de reeks is Pietro Longhi, een amusant verteller a la Cornelis Troost bij
ons, met leuke plaatjes, lang niet zo knap toch als Troost.
En dan waren er nog een hele reeks zalen vol tekeningen, een prachtige
aanvulling op de schilderijen. Daarna zo gauw mogelijk naar Venetie zelf.
Want als zo de voorportalen zijn . . . . !
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Veerwi,"vs
SLAPEND MEISJE
Naar een tekening van Rembrandt.

Stil slaapt zij in het wordend licht,
Terzij op 't kussen haar gezicht,
Een, die met alles wat zij heeft
Zich aan haar diepten overgeeft.
Zo is zij een aandachtig zijn
Voor een in haar behoed geheim,
De schelp is zij, waar 't lied in ruist
Der ziel, die in haar lichaam huist.
Die haar dit teder, ongerept,
Welhaast doorschijnend lichaam schept,
Dat louter luisterend onthult
Het lied, waarvan het is vervuld.
Zij slaapt.
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CAAel Veerwio•vs
PETRUS UIT DE GEVANGENIS VERLOST

Naar een klein, 16e eeuws beeldsnijwerk
I
Hoe werd dit als de eeuwen oud
Verhaal in 't bleke lindenhout
Zo klaar gebeeld dat het, verweerd,
Door 't licht vertederd en verteerd,
Van lange jaren her tot thans
Als maanlicht door de neevlen glanst
En op der schoonheid wijze spreekt
Van Die het duister zelf doorbreekt.

II
Zich van zijns Meesters kracht bewust,
Met louter fierheid toegerust,
Treedt d' engel, door geen macht gestoord,
Vorstlijk naar voren uit de poort.
Hij wendt het hoof d, ziet in de straat.
Als door een donkre tunnel gaat
Zijn blik, en schept, waar hij zich richt,
Recht voor zich heen een pad van licht.
Zijn hand voert Petrus, het gelaat
Geheven, als een blinde gaat,
Die uit zijn duisternis onvast
In 't raadsel van de ruimte tast.
Te witter blinkt naast hem die 't licht
Heeft tot gedaante en aangezicht
En die, doorgloeid van hoge trots
De nacht slaat met de glorie Gods.

III
Zo spreekt een klein, een eeuwenoud,
Verweerd, verteerd stuk lindenhout
Van hem, in Wie en zon en maan
En alle sterren lichtend staan,
Die zelfs dit bout tot hemelschijn
En afglans van Zijn licht doet zijn.
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DE WANHOOP EN DE ENGEL

13. CNC jevit.is
De wanhoop was geen duivel met horens en bokspoten. De wanhoop was
ookgeen katachtig zwart dier dat haar in de nek sprong, noch een inktvisachtig monster dat haar met zijn armen zuigend omsloot.
De wanhoop was een kamer met een alkoof.
De kamer wasgeelbruin, gewoon geelbruin: het berookte plafond, het
behang,
het tafelkleed,
de twee lamp
pluchen stoelen en het kleed over
,
de
het divanbed.
Het alkoof was donkerbruin, gewoon donkerbruin: de naar binnen geopende deuren, de houten zoldering, de deur in de andere hoek (die kierde
en niet dicht to krijgen was), het zeil en de barsten in de wastafel.
Ze liep door de kamer het alkoof binnen en weer terug. Ze hield de
koffer nog steeds in de hand en draaide zich driemaal om, kijkend naar
alle kanten.
Aan een van de kamerwanden kleefde een reusachtige schildpad. Hij
had de kleur van het alkoof en was op weg naar de zoldering.
Op een kastje stonden beeldjes en op de schoorsteenrnantel stonden
beeldjes — wufte juffrouwen die hun stenen rokjes zorgeloos lieten wapperen, nijgende jonkers, lieve herdertjes en lieve herderinnetjes, allemaal
beeldjes, zedige en kontjedraaiende beeldjes.
Op de vensterbank stonden beeldjes.
Aan de gordijnen hingen gele kwasten, aan het tafelkleed hingen gele
kwasten, aan de lamp hingen gele kwasten, aan de pluchen stoelen hingen
gele kwasten, aan het divankleed hingen gele kwasten.
Naast de schildpad was een spiegel. Aan de onderkant ervan hingen ter
weerszijden gele kwasten.
De ene pluchen stoel had, dwars over de zitting, een lange snede, een
wond als een schreeuw, gesmoord door een stop. De stop had de kleur
van het alkoof.
De andere pluchen stoel schreeuwde ongesmoord.
Ze zette de koffer neer en ging zitten op de gesmoorde schreeuw,
vechtend tegen de wanhoop die geelbruin en donkerbruin gevlekt was.
Ze vocht met vergelijkingen, maar er waren geen vergelijkingen. Nochtans bleef ze hardnekkig zoeken naar een plaats in haar herinneringen
waar het erger was dan bier. Maar Roermond leverde, vergeleken bij dit
een vreedzaam beeld (dat kwam alleen omdat ze dat al weer achter de
rug had) en van Golgotha wist ze weinig en van MIJN GOD, MIJN GOD,
WAAROM . . . . helemaal niets.
Ze kon zich op dit ogenblik alleen maar het verhaal van Frank De
Weijde herinneren, die eens in een plattelandsherberg gelogeerd had, op
een driehoogzolderkamer met geen andere wandversiering dan een ge*) Fragment uit 'En na de nacht de morgen'. Uitg. J. H. Kok N.V., Kampen.
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brandschilderde stoofbodem: NEIT UIT HET RAAM PIZZEN. Daaraan
klemde ze zich vast als een drenkeling, maar het houvast ontgleed haar
hand als een slijmerig kadaver.
Er kwam een gekreun uit haar borst dat zich mengde met het geluid
van haar op elkaar slaande kiezen en een ogenblik sidderde ze, rillend als
een koortspatient.
Toen balde ze haar vuisten, tegelijk geheel haar lichaam verstrakkend,
liep naar een raam en rukte de gordijnen vaneen.
Een vreemde straat in een vreemde stad.
juist wat zij hebben moest: een stad vol mensen die haar niet kenden.
Jachtende mensen, vechtend om de beste plaats in de bus, de dikste
bloemkool, de rijkste man of de mooiste vrouw; gierig, egoistisch, hoogmoedig, wellustig, stiekem, huilend of lachend, maar nette mensen.
Mensen met vaders, mensen met moeders, mensen met verloofden, mensen met kinderen. Mensen op de fiets en in trams en in auto's; schepselen
vervaardigd door de God van Douwe Bimsma, zich haastend over de
straat, zich spoedend naar hunne huizen, hunne huizen, hunne huizen.
'God,' zei ze, 'ik haat hen.'
Boven de schildpad hoestte een klok als een stervende, twaalf maal, en
meteen ging het licht uit. Jan-kijk-es-an had de stroom uitgeschakeld.
Door het naar binnen vallende licht van de straat zocht ze haar weg
naar het alkoof en de wastafel.
Ze wierp haar kleren uit en tastte langs de wastafel om zeep en handdoek. Het was er geen van beide. Wel stootte ze iets van het tableau en
toen ze het na enig zoeken opraapte voelde ze dat het een beeldje was.
Ze liep naar haar koffer om zeep en handdoek, en juist toen ze terug
was schrok ze: pal tegenover haar en vlakbij stond, gehuld in groenachtig
schijnsel, een ontkleede vrouw. Meteen begreep ze dat zij het zelf was en
dat het licht van een bioscoop moest komen die haar laatste apostelen
uitwierp met de kracht van een braakkramp.
Toen waste ze zich en nadat ze dat gedaan had, bezag ze zichzelf en zei
fluisterend: 'Behalve dit lichaam heb ik ook nog m'n opvoeding; een dire
(meteen kokhalsde de weerzin in haar omhoog, maar ze ging voort in de
vrees dat zonder deze zelfkwelling de kamer en het alkoof haar zouden
worgen), een dire combinatie. Bovendien was mijnheer Hovenius geen
viezerd en is Amerika een groot land. Voorzover ik weet is er geen
Noordzee en ook geen stadje dat Roermond beet.'
Ineens zag ze het beeldje — een meisje met een flodderrokje en een
tennisracket dat een sprong deed naar het niets. Het gemis van het
balletje werd afdoende gecompenseerd door de billetjes.
Ze nam het prul in de hand en keerde het om en om.
'Jij kleine onbeschaamde duivelin,' zei ze zacht, 'ik heb bewondering
voor je onbeschaamdheid en je hardheid. Eens zei ik tegen iemand dat ik
hard was, maar ik dacht alleen maar dat ik het was, ik was het niet. Maar
nu ga ik het worden. Even hard als jij. Voortaan zal ik jou zijn en jij zult
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mij zijn. En daarom ga ik je nu eerst verdrinken. 1k hoop dat je er gevoel
voor hebt.'
Ze deed de stop in de wastafel en legde het beeldje erop. Toen draaide
ze de kraan open.
Terwijl het water ruisend in de bak liep, zei ze: 'Eens bad ik tot God,
duivelin. Ik doe het nu niet meer want het is gevaarlijk. Hij kan me maar
beter helemaal niet horen, want als Hij me hoort, slaat Hij naar me. Met
een zweep. Jammer, want anders zou ik Hem er zeker voor danken dat
Jan-kijk-es-an de waterleiding niet afgesloten heeft. Als je jezelf verdrinkt
moet je namelijk water hebben, vat je?' Toen keek ze in de spiegel. Ben
ik dat? dacht ze. Heb ik zo'n gezicht?
Nadat de bak was volgelopen draaide ze de kraan dicht en knikte tegen
zichzelf.
Hoe zou hij eigenlijk heten, dacht ze. Ze herinnerde zich dat hij
H. F. Hovenius tekende en knikte opnieuw tegen haar spiegelbeeld.
'Henkie,' zei ze sarrend, 'lekkere Henkie.'
0, kreunde haar hart, wat een ploerterij.
Maar ze ging door, de tong uitstekend tegen haar beeld en draaiend
met haar schouders. 'Henkie, gaan we naar bed?'
Toen sprong het groene licht weg uit de kamer.
Douwe, klaagde haar hart.
Ze zocht onderkleding uit haar koffer en legde die op het divankleed.
Daar ging ze op liggen, zich toedekkend met haar mantels.
Beneden in de straat klonken voetstappen. Een man zei iets en een
vrouw lachte. Daarop zei de vrouw iets en toen lachte de man.
'Hoe haat ik hen, ' zei ze zacht, en, kijkend naar de donkere zoldering
zoals ze naar zichzelf gekeken had in de spiegel . . . . 'En U er bij.'
Toen verhief een engel zich van de aarde, en snel opwaarts wiekend naar
de hemel stelde hij zich voor Gods aangezicht.
'Heer,' zei hij, 'in Roermond heb ik geweend en in de kersentent heb
ik geglimlacht; en mijn wenen was glimlachen en mijn glimlachen wenen.
Maar thAns! . . . Ze overweegt overspel en vloekt Uw Heilige Naam.'
'Hoe luidde uw opdracht?' vroeg hem God.
'Haar to vergezellen, Heer, en niet to verlaten voor zij in Uw Koninkrijk
gekomen zou zijn.'
'Ga dan,' sprak God.
Toen ging de engel en zette zich peinzend neer op de gesmoorde
schreeuw.
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loyis-gterliArbt

Endre (Andres) Ady werd in 1877 te ErszentmiklOs (Zevenburgen, nu
Roemeens grondgebied) geboren en hij stierf in 1919 te Boedapest.
Ady was een afstammeling van een oude Hongaarse klein-adellijke
Calvinistische familie. Zijn vader was een kleine grondbezitter en zijn
moeder een domineesdochter.
Na het gymnasium te hebben doorlopen zou hij rechten gaan studeren,
maar tot ergernis van zijn vader werd hij journalist; eerst was hij als
zodanig werkzaam te Debrecen en daarna to Na grad.
Hier leerde hijnnen
de vrouw
,zo
(deke'Leda' van zijn gedichten)
die
'n
grote rol in zijn verder leven zou spelen.
Zijn leven was boordevol hartstocht en zo is ook zijn poezie. Hij worstelt
met God gelijk Jacob en hij knielt voor Hem in kinderlijke overgave.
Ady schrijft geen gedichten over de lief de, de vrouw, de roes, het leed
of wat dan ook; alles, het leven zelf, is in hem gedicht geworden.
Zijn optreden leidt de Hongaarse dichtkunst in nieuwe banen; hij gebruikt nooit gehoorde woorden en rijmen, nieuwe gewaagde metra en
vormen.
Er ontbrandt een hevige strijd in de Hongaarse letterkundige wereld,
die zijn hoogtepunt bereikt bij het verschijnen van een nieuwe dichtbundel
in 1908.
Zijn tegenstanders zijn talloos en zij die in hem het genie herkennen
maar weinigen. Tegenwoordig wordt hij als een der grootste dichters van
onze eeuw erkend. Zijn gedichten zijn reeds in veertien talen vertaald.
Ady schreef in twaalf bundels meer dan elfhonderd gedichten en bovendien lyrische vertellingen.
Zijn dichtkunst is stroef, kantig, vol oerkracht; zij geeft de machteloze
strijd weer van een mens tegen alle aardse en bovenaardse machten. De
glimlach vindt men er niet in, men wordt alleen met de tragedie van het
menselijke lot geconfronteerd.
Om het met zijn eigen woorden te zeggen:
'Hier spreekt een mens, wien het lot,
het leven, de dagen en jaren
tot in het diepst van zijn hart smarten.'

1) Op verzoek der redactie gaf mevrouw Etus Alons-Bernhardt enige biografische bijzonderheden over de Hongaarse dichter Endre Ady, van wie zij enkele
verzen vertaalde welke in dit nummer een plaats vinden.
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Sibr o (A-27
DE KOMST VAN DE HEER (AzUrekezese).
Toen 'k verlaten werd,
toen ik mijn ziel slechts stromp'lend kon dragen,
kwam stillekens en onverwacht
de Heer mij omarmen.
Niet met bazuinen
kwam Hij, maar zwijgend, met een blank' omhelzing,
niet op 'n fonk'lende dag, maar in
een nacht van ontzetting.
En m'n ijd'le ogen
zijn blind geworden. Mijn jeugd is dood. Maar Hem
stralend en verheven — zie ik
in eeuwigheid. Amen.
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lire oLlb7
B E D E NA DE OORLOG (Imadsag habor6.

Heer, ik kom uit d'oorlog, alles is
ten einde; hoor mijn bede,
verzoen mij met U en met mijzelf,
Gij zijt immers de vrede.
Zie, mijn hart is een vurig gezwel,
onrustig zijn de nachten.
Kus een kus op mijn hart o Heer,
het zal de pijn verzachten.
mijn grote, droeve ogen sluiten
zich voor deze wereld, - neen
er is niets belangrijks meer to zien,
U zien zij slechts, U alleen.
Mijn rappe twee voeten van weleer
waadden in bloed tot m'n knieen
en zie Heer, ik heb geen voeten meer,
ik kan slechts knielen, knielen.
Mijn lippen zijn reeds verdord, ik kus
niet meer en ik strijd niet meer,
mijn armen zijn twee dorre staken,
zie, aanschouw uw kind mijn Heer.
Zie neder op mij Heer; alles is
ten einde. Hoor mijn bede,
verzoen mij met U en met mijzelf,
Gij immers zijt de vrede.
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K L E I N K E R S T L I E D (Kis karacsonyi enek).
Gist'ren luidden klokken,
morgen luiden klokken,
overmorgen strooien eng'len
kristal-sneeuw-vlokken.
Graag zou ik God loven
gelijk grote mensen,
maar ik ben een kleine jongen,
begin pas te leven.
God verheerlijkende
sta ik toch te zingen.
Hoe gelukkig zijn de herders
en de drie koningen.
1k zou willen lopen,
lopen, zingend lopen,
voor 't Christus-kind zo heel veel schoons
doen tussen de groten.
'k Zou mijn nieuwe laarzen
besmeuren honderd keer,
als ik maar zó kon bewijzen
mijn lief de tot de Heer.
(Zo heb ik geneurd met
kinderziel, parmantig,
op 't droeve kerstfeest in het jaar
achttien-drie-en-tachtig).
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1.12)r e (74a7
DANK, DANK, DANK
(KOszonom, kiiszonom, kOszonom).
't Is gegons van zonnestralen dat ik hoor,
Uw naam proeft in mijn mond zo zoet,
mijn ogen ontwaren heilig onweer,
o mijn Heer, o mijn Heer, o mijn Heer,
mijn verwarde ziel heeft gist'ren alles bekend.
Gij waart altoos alles in alles,
ook in mijn zaal'ge aandoeningen
en in mijn teed're omhelzingen,
in mijn treurig en helder aanschouwen.
Ik dank u, dat Gij wildet wezen
daar, waar ik mijn leven heb gevoeld,
waar altaren vielen en verrezen.
Ik dank U voor het mij gespreide leger,
ik dank U Heer voor de eerste tranen,
ik dank U voor mijn moe-geweende moeder,
voor mijn vele zonden en voor mijn jonkheid,
ik dank U voor de twijfel en 't geloof,
voor al de kussen — en de krankheid.
Ik dank U, dat ik niemand iets verschuldde,
niemand, alleen U, voor alles alleen U.
't Is gegons van zonnestralen, dat ik hoor
Uw naam proeft in mijn mond zo zoet,
mijn ogen ontwaren heilig onweer,
o mijn Heer, o mijn Heer, o mijn Heer,
lichter is mijn ziel, nu zij ziend' bekende
dat Gij zijt geweest: vreugde, kus, leed, leven,
dank Heer, dat Gij ook de dood zult wezen.
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KRITIEKEN
Roger Vercel
Moeder of Vader
Vertaling H. J. Smeding.
Amsterdam 1953 — C. de Boer Jr.
Dit is een heel mooie roman uit het
leven der Franse IJslandvaarders, van
de Bretonse schrijver Roger Vercel.
Reeds lang stond zijn 'Jean Villemeur'
(dat in vertaling hier de titel 'Moeder
of Vader' ontving) op het lijstje der
boeken, die ik wilde lezen, maar voor
ik deze vertaling in handen kreeg,
kwam het er niet van. Het schijnt me
echter toe, dat H. J. Smeding er wel
in geslaagd is, de sfeer van het oorspronkelijk werk weer te geven. In 't
Hollands klinkt ruwe zeemanstaal nu
eenmaal nog een tikje harder, en
krijgt alles een wat zwaarder accent.
Een enkele maal vond ik een uitdrukking al te letterlijk weergegeven:
b.v. op blz. 38: 'Iedereen gaat daar
door, of is er door gegaan' in plaats
van: ledereen maakt dat door of heeft
dat doorgemaakt'.
Wat de inhoud van het boek aangaat, het eigenlijke 'verhaal' is als
volgt: de 17-jarige zoon Jean van
kapitein Villemeur wil met alle geweld
mee met zijn vader, als deze weer met
zijn trawler voor de kabeljauwvangst
naar IJsland moet. Noch zijn vader,
noch zijn moeder, de mooie, coquette
Helene Villemeur, slagen er in, hem
van zijn voornemen of te brengen. Tenslotte stemmen ze er dan ook maar
in toe.
Jean gaat dus mee, en ondervindt
alle narigheid (zeeziekte incluis), die
een beginneling treffen kan, terwijl
zijn vader, ondanks zijn werkelijke
zorg voor de jongen, hem toch dikwijls
door barsheid of ironie laat voelen,
dat hij er eigenlijk niet thuis hoort.
Er komen brieven van zijn moeder,
aan hen beiden gericht. In de brief
aan haar noon doet Helene hem een
verzoek (in verband met geldmoeilijkheden, waarin zij zich bevindt), waarvan hij zijn vader niets mag meedelen.

Jean beantwoordt haar brief niet en
vernietigt de brief, die zijn vader aan
de door hem verafgode vrouw heeft
geschreven. Kort daarop komt het bericht, dat mevrouw Villemeur door een
auto-ongeluk om het leven kwam.
Kapitein Villemeur is verpletterd door
deze slag, en Jean wordt gekweld door
wroeging, tot hij verneemt, dat er geen
sprake van zelfmoord is geweest.
Het kost hem dan echter grote moeite, zijn vader te verhinderen, zich het
leven te benemen. Het schip loopt
later ernstige averij op, en door op het
zinkende vaartuig te blijven, in plaats
van de leiding te nemen bij het reddingswerk (wat in dit geval zeer gewenst is), tracht Villemeur toch zijn
voornemen ten uitvoer te brengen. Op
het laatste moment ontdekt Jean hem,
en brengt hem met een schok tot zichzelf terug, door hem de waarheid omtrent het leven van Helene, die haar
man voortdurend bedroog, te onthullen. Villemeur scheept zich dan in met
Jean, om het leven in te gaan, beladen
met dit vreselijke weten, doch weer
open staande voor wat hem gebleven
is: zijn zoon, die uit liefde tot hem
zijn harde zeemansbestaan heeft willen delen.
Behalve door het boeiende gegeven,
is dit boek belangwekkend door de
tekening van het naar het schijnt zelfdoorleefde harde bestaan der IJslandvaarders. Verder eveneens door de
kennelijk ook uit eigen aanschouwing
gegeven beschrijving van de IJslandse
kust, Reykjavik, de Westmann-eilanden, enz.
Onwillekeurig denken we aan Pierre
Loti's beroemde, elegische boek :
'Pecheur d'Islande'. Het verschil in
sfeer is wel zeer frappant: in Vercels
boek vindt men harde realiteit, en
nuchtere, zij het ook liefdevolle, karaktertekening. Bij Loti ziet men nevelige
landschappen en zeegezichten, poetische vage, gestalten, weemoedige
romantiek als in het werk van
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Chateaubriand. Beide romans hebben
echter tenslotte hetzelfde thema :
'l'Amour et la Mort', (die immers altijd
la 'matiere de Bretagne' hebben bezield!), doch Vercels boek wijst (in
misschien wat ongecompliceerde rechtlijnigheid) in zijn conclusie duidelijk
en energiek naar het leven. Op de
achtergrond kan men misschien nog,
op uiterst bescheiden manier, een
heenwijzing vinden naar Katholiek
Christendom, voornamelijk in de beschrijving van het bezoek, dat Jean
met zijn vader brengt aan de kathedraal van Reykjavik.
Het boek is eenvoudig, maar goed
uitgevoerd. De omslagtekening van
v. d. Walle doet m.i. wat 'DorusRijkers-fonds'-achtig aan, maar misschien trekt dat wel lezers. Ik had aan
een rustiger band de voorkeur gegeAnna M.
ven.
Julien Green

Adrienne Mesurat
Amsterdam—Antwerpen, Uitgeverij
'Contact'.
In de serie 'Moderne meesterwerken;
verscheen bovengenoemde vertaling
van een van Julien Green's beste romans, die alle kwaliteiten bezit van
de klassieke Franse romankunst. Men
vindt hier nl. een zeer sobere handeling, bijna uitsluitend van psychologische aard, een klein aantal personages, een suggestieve achtergrond.
Evenals de meeste van Mauriac's
werken, speelt Adrienne Mesurat in
de provincie, en is het een verhaal van
hartstocht, die zich te pletter loopt
tegen een muur van sleur, conventie,
familie-tyrannie en harteloosheid.
Zoals ik reeds eerder in een boekbespreking vermeldde, heeft Mauriac,
juist met betrekking tot 'Adrienne
Mesurat' gezegd, dat men wel de hitte
en de woestijn mag beschrijven, op
voorwaarde, dat men aanduidt, dat 't
ergens anders toch geregend. heeft. Als
in een koortsdroom vindt men inderdaad in de verzengende atmosfeer van
deze roman geen plekje, waar koelte
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is, tenzij misschien in enkele gedachtenflitsen van de tragische, jonge
heldin, b.v. waar zij zich het schoolversje herinnert over de 'hemel, vol
van sterrenpracht'. Wellicht ook in wat
haar irrationele, vergeefse liefde voor
de veel oudere dokter Maurecourt aan
jeugdig elan, moed en opofferingsgezindheid inhield. In dit opzicht is
dit verschrikkelijk verhaal zelfs 'troostrijker' dan andere romans van Julien
Green, b.v. Mont-Cinere, Leviathan,
Moira. Hoe scherp en fel wordt echter
hier de werking van de 'machine infernale' (om met Cocteau te spreken), die
dit arme mensenkind ten ondergang
moet brengen, uiteengezet: deze samenloop van de meest ongunstige
omstandigheden, in combinatie met de
domheid, gewetenloosheid en wreedheid der mensen uit haar omgeving, en
het wanbegrip of de onmacht, op het
laatste, beslissende moment zelfs door
de nobele dokter Maurecourt getoond.
(Overigens is de figuur van Maurecourt
misschien een der meest geslaagde
voorbeelden van 'het voorwerp ener
grote liefde' uit de wereldliteratuur, al
treedt hij pas tegen 't eind van de roman in levenden lijve voor 't voetlicht.
Vermocht zelfs Racine immers meestal
niet beter de 'minnende' uit te beelden, dan degene, die bemind wordt?)
Adrienne Mesurat eindigt in waanzin, en haar verstandsverbijstering is
het laatste beeld, dat de auteur ons
laat zien, alvorens zijn boek te beeindigen. De lezing van deze roman
doet echter bijna onwillekeurig de
kreet om 'uitkomst' in ons oprijzen,
om regen na deze laaiende hitte. Het
verwondert ons dan ook niet, dat de
auteur in dit geestelijk klimaat niet
heeft kunnen blijven, waarvan zijn
latere overgang tot het Katholicisme
getuigenis aflegt.
Het oeuvre van deze grote romancier kan ons, evenals dat van Mauriac,
nader brengen tot de 'misere de l'homme sans Dieu', terwijl het tevens, zoals
hierboven reeds is aangegeven, de
traditie van de klassieke Franse roman,

vanaf de 17e eeuwse ingetogen 'Princesse de Cleves' tot het meer geladen
werk van hedendaagse auteurs op
glorieuze wijze voortzet.
Het boek is op verzorgde manier
uitgegeven. De omslagtekening van
Bantzinger, op zichzelf mooi, geeft
echter door de gebezigde kleuren op
het eerste gezicht aan het boek het
voorkomen van een bakvisroman, wat
in dit geval nogal misplaatst is! De
vertaling van H. Foeken is vrij goed, al
mist de stijl m.i. hier en daar enige
'tenue'.
Anna M.
D. H. Lawrence
De Laatste Lach
Vert. H. J. Scheepmaker.
Charles Morgan
Sparkenbroke
Vert. H. en M. Foeken.
Amsterdam-Antwerpen — Uitgeverij
Contact.
Onder de verzameltitel 'Moderne
Meesterwerken' geeft de Uitg. Contact
een serie buitenlandse werken uit, die,
goed vertaald en behoorlijk verzorgd,
gebonden voor een verrassend lage
prijs worden aangeboden. Schrijvers
als Morgan, Lawrence, Conrad, Graham Greene, Julien Green, Thomas
Mann, Andre Gide, Unamuno worden
op deze sympathieke wijze onder een
breed publiek gebracht.
Onder deze groten zou ik Lawrence
niet hebben gemist, als men hem had
vergeten. 1k heb nooit van deze auteur
gehouden en, na al de pro's en contra's, die in mijn tijd over hem verschenen zijn, geloof ik, dat wij, nu
wij wat afstand genomen hebben, hem
beter kunnen waarderen dan zijn
directe tijdgenoten. Mijn onverschilligheid t.o.v. D. H. Lawrence wordt
niet zozeer veroorzaakt door de irritante manier, waarop hij te pas en te
onpas sexuele problemen aansnijdt en
ze op soms toch perverse wijze behandelt, dan wel, omdat hij niet kan
schrijven. Dat is natuurlijk wel wat
hinderlijk voor een auteur (en voor de
lezer!), maar vooral ergert ons dit,

wanneer zijn gegevens en ideeen soms
verrassend zijn van originaliteit, en hij
eenvoudig de vorm niet kan vinden,
ze ons reed te maken. Kan hij niet
schrijven? Maar hier en daar treffen
ons, zowel in zijn roman als in deze
korte verhalen, bladzijden van strakke
en boeiende beschrijvingen van de
natuur, van dramatische episoden (de
dood van de hoofdpersoon in De Pruisische Officier, Engeland, mijn Engeland) en van situaties.
Hij kan het dus wel, maar door zijn
haast, nonchalance en ook door zijn
naiviteit mist hij vele kansen. Slordig
en rammelend hotsen zijn verhalen
voort. Sommige ervan (de Hobbelpaardrijder!) zouden zonder deze tekorten tot novellen van bijzondere
kracht en ontroering kunnen zijn uitgegroeid. Hun inhoud trekt aan, hun
vormgeving, hun vaak burgerlijk aandoende beschouwingen en beschrijvingen, stoten af. Een voorbeeld: In het
verhaal 'De Blinde' komt de volgende
passage voor: 'Zij ging gebukt onder
haar angst. Maar toen kreeg zij een
brief van Bertie Reid'. Dit is geen
schrijven meer, dit is kletsen. 1k begrijp niet, hoe iemand dergelijke zinnen zo klakkeloos en stijlloos op elkaar
kan laten volgen. 1k zou het manco
van Lawrence in 't kort als volgt willen samenvatten: hij heeft geen zelftucht.
Met Sparkenbroke beeindigt Charles
Morgan zijn serie driehoeks-romans
(Portrait in a mirror, The Fountain,
Sparkenbroke) en vindt in dit boek zijn
hoogtepunt. Het verhaal is niet belangrijk: Morgan ontleent zijn kracht
(en zijn roem) aan de uitwerking van
simpele gegevens en een strenge,
prachtige compositie. Zijn enkele figuren leven. Hun gedachtenwereld
wordt ons vertrouwd. Hun subtiele
geestesleven wordt ons klaar verwoord, wordt ons reed, hoewel het
plan, waarop deze processen zich
uitkristalliseren, vaak een haast irreeel
niveau bereikt. Dit is echter nooit
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hinderlijk of gewrongen bij Sparkenbroke, integendeel, 1 hier wordt het
zeldzame huwelijk van proza en dichtwerk gesloten: de droom, het verscholene en ongrijpbare van poezie wordt
hier in zuiver en duidelijk, in tastbaar
proza gezegd; hierdoor stijgt Morgan
meermalen in dit boek tot hoogten van
sublieme dramatiek.
Morgan is een dichter, die een uitnemende roman kan schrijven. Hij
heeft grandeur en de subtiele verbeel-ding van de dichter. Hij heeft de zakelijkheid en de methodische bouw, de
climaxvorming van de prozaist. Hij is
een begenadigd schrijver.
Zijn onderwerpen in dit boek, zijn
thema's, zijn: liefde, dood, kunst. Om
ons bij het laatste te bepalen: bij mijn
weten bestaat er geen roman, die zo
indringend het leven van een geniaal
dichter-schrijver uitbeeldt, waarin zijn
dagelijkse bedoening en zijn scheppend kunnen zo dooreen verweven, zo
logisch verlopend, zijn beschreven.
Vergelijkt u dit boek met Mereskowski's Leonardo da Vinci, dan is het
laatste de uiterlijke beschrijving van
da Vinci's levensloop en scheppingen;
we zien het wat, niet het hoe, we zien
het van buiten-af, niet van binnen-uit.
Hier lezen, zien we de aanloop, de
inspiratie, het plotseling ontstaan van
enkele van Sparkenbroke's gedichten:
de langzame groei, de door gedachten,
sentimenten en entourage opgevoerde
en gevoede energie-ophoping, en de
plotselinge ontlading in een gedicht.
Dit is wel een zeer bijzondere eigenschap van dit boek. De uitwerking van het gegeven, het driehoeksdrama, is van ontroerende kracht en
van grootse tragiek. Het is een rijp,
nobel boek, een menselijk boek.
Maar waar deze zo belangrijke
levensvragen als sexe, liefde, dood, zo
indringend, zuiver en eerlijk behandeld worden, daar zien wij ook wel
met bijzondere helderheid, dat niet
alleen voor alledags-problemen, maar
ook en juist voor deze vragen maar
een allesomvattend en uiteindelijk
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antwoord is, een oplossing, die in zijn
wijdheid en de dichter, en de prozast,
zowel de geleerde als de philosoof bevredigen kan en zal.
Hiertoe is Morgan niet gekomen. Hij
voer op eigen kompas. Misschien was
hij er dicht bij?
N. H. M.
Lion Feuchtwanger

Het Heilige Vuur

Amsterdam 1952 — N.V. E. M.
Querido's Uitgeversmij.
Een roman over Goya en zijn tijd van
niemand minder dan Lion Feuchtwanger wekt verwachtingen; niet alleen
omdat de schrijver in vorige boeken
blijk heeft gegeven van een uitzonderlijk formaat te zijn, maar bovenal,
omdat het leven van een van de
grootste kunstenaars, die Europa ooit
heeft voortgebracht, zó rijk aan ervaringen is geweest, dat een nuchtere
opsomming daarvan alleen reeds in
staat is om onze aandacht gevangen te
houden.
Feuchtwanger heeft in een breed
opgezette historische roman de mens
Goya in het middelpunt geplaatst: een
kunstenaar van boerenafkomst — een
afkomst, die hij niet verloochende —;
met een bruisend zinnenleven, maar
tevens begaafd met een geniaal talent,
waarmede hij reeds tijdens zijn leven
de grootste roem verworven heeft.
Goya, op het hoogtepunt van die roem
getroffen door een ongeneeslijke doofheld, waardoor hij zich van de buitenwereld voelde afgesloten, heeft echter
de kracht gevonden zich in zijn werk
te verdiepen en kunstwerken voort te
brengen, waarop men nimmer uitgekeken raakt.
Deze hartstochtelijke mens, deze
begenadigde kunstenaar leefde temidden van een wereld zó vol schrijnende
tegenstellingen en in een tijd zó woelig
als er wel zelden geweest is. Immers
het was de tijd van de Franse revolutie, de onafhankelijkheidsverklaring
van Amerika, het door oorlogen verscheurde Italie en het in kleine
vorstendommen verdeelde Duitsland.

Denk daarbij in zijn eigen vaderland
aan de haast Middeleeuwse toestanden: een almachtig hof, waar een
onbenullige vorst geregeerd werd door
een wulpse Koningin, een van de straat
geraapte deerne, die haar onwettige
kinderen, verwekt door de ministerpresident Godoy, te midden van haar
gezin liet schilderen door de hof-schilder Goya; een land, geknecht door een
alle verhoudingen verpestende inquisitie, bevolkt door dweepzieke sekten
en door een perverse, schatrijke adel
naast in diepe armoede levende paupers. Is het wonder dat een zo groot
kunstenaar werken geschapen heeft,
waarvan een van de personen uit deze
roman zegt: 'U weet ons zó de hel te
tonen, dat het is alsof u daar geweest
bent, en ik duizel, als ik naar dit alles
kijk'.
Feuchtwanger heeft ons deze wereld
beschreven met zoveel verbluffende
feitenkennis en gloed, dat wij de twee
delen in een adem uitlezen, al wordt
ons daarbij ook de 'duizel' niet bespaard. Het is slechts een periode van
Goya's leven, die de schrijver hier
behandelt, maar het is een rijk en
uitermate boeiend stuk cultuurgeschiedenis dat ons hier geboden wordt.
Een enkele opmerking over de vertaling. Het slot van ieder hoofdstuk
eindigt in het oorspronkelijk met
enkele regels in dichtmaat. In de
vertaling is getracht dit te behouden,
met tot gevolg, dat er regels als deze
uit de bus komen:
"Uit het raampje,
Lachend zijn gezicht, wuifde
Met zijn hoed hij nog'.
Hetgeen m.i. ontsiert.
J. C. S.
Arthur—Heinz Lehmann

Het paardendorp.
Roman van een jaar.
Den Haag — H. P. Leopold.
'Mijn kapelaan heeft niet helemaal ongelijk als hij de gemeente als een
kudde wilde paarden beschouwt'. Aldus de pastoor van het Oostenrijkse
bergdorp Wollrain, waar de paarden-

fokkerij de liefhebberij van heel de
bevolking is en de hartstocht van de
smid Kamberger en zijn vrienden, de
Zeven Paardengekken. De schrijver
Lehmann moet iemand zijn, die de
geestdrift voor het edele dier met het
paardendorp deelt; hij blijkt in staat
iets daarvan op zijn lezers over te
brengen en de uitgever komt hem
daarbij nog te hulp met een aantal
prachtige foto's van Lippizaner en
Haflinger hengsten en merries en
veulens.
In een jaar speelt de roman van de
paardenfokkerij zich af en in dat jaar
passeert er eveneens een en ander
tussen de mensen; soms gaat het ook
bij hen bij de wilde paarden af. Intussen heeft de kapelaan toch ook niet
helemaal gelijk als hij zijn gemeente
met een kudde wilde paarden vergelijkt; de wilde paarden gaan zich niet
aan drankmisbruik te buiten. Met de
doop van twee babies en de zegening
van twee veulens eindigt deze met
vaart en humor geschreven paardendorpskroniek. En met twee van die
vier geboorten, die van het jonge
muildier en van de ondergeschoven
boerenzoon, is het op onregelmatige
J. M. Vr.
wijze toegegaan. .. .
K. v. d. Geest

V ogels in de nacht
Den Haag — H. P. Leopold N.V.
Er huist onder ons vaak niet weinig
critiek op de houding van sommige
jongeren, die tot aan de grens van het
nihilisme zijn afgezakt en die lachen
om de wederopbouw van vooroorlogse
waarden. En deze critiek is terecht.
Maar wie nu een boek leest als dit,
die moet toegeven, dat er alle reden
bestaat om aan sommige van die waarden, die van zoveel belang worden
geacht, te gaan twijfelen. Want wat
blijft er van over als het gaat nijpen,
als het om leven of dood gaat? Welke
waarden bezitten nog genoeg inhoud
om ernstig genomen te worden en
strijdend verdedigd te worden als dit
nodig mocht zijn? En — groeien er
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geen andere en vaak betere waarden
op het puin van wat wij eerst zo belangrijk achtten?
Tien mensen, uit verschillende landen, uit geheel verschillend milieu,
met verschillende levensopvattingen,
zijn in een gevangeniscel van de Ostfriesenkazerne te Willemshaven bijeengebracht. Op de een of andere
manier zijn ze de Gestapo in handen
gevallen; er zijn verzetsstrijders bij,
profiteurs van de ellende van een ander en mensen die van hun werk in
Duitsland zijn weggelopen; een professor, een kantoorbediende, maar ook
boeren en boerenarbeiders. De hele
burgermaatschappij is wel zo ongeveer
vertegenwoordigd en de militaire krijgt
gestalte in het bewakingspersoneel.
Honger, slaag, vervuiling en wanhoop is nu hun deel, alles wat in de
vrije maatschappij waarde had en levensnoodzakelijk heette, ontvalt hen,
is weg — op realistische wijze en literair knap beschrijft K. v. d. Geest toestanden die elke voorstelling van zaken tarten. De hel, waarin zij terecht
gekomen zijn, maakt andere mensen
van hen. En nu kan men wel zeggen,
dat hun wereld heel klein werd en erg
beperkt, doch op de brokken van hun
kapotte leven groeit toch iets dat voor
de komende c.q. herstellende wereld
van groat belang is en enorme waarden in zich heeft. Er ontstaat onder
de mannen van cel tien een hechte
gemeenschap: zó, dat ze slaag voor
elkaar opknappen; zó, dat ze voor elkaar zouden willen sterven; zó, dat ze
hun leven op het spel zetten voor Russen in een andere cel, die in een zevenvoudig hetere hel verkeren dan zij.
Voor mijn besef is dit boek geen
roman maar naakte werkelijkheid. Dit
blijkt ook al uit de opdracht, die gegeven is voor Paul Beck, aan Karl, aan
Jopie en de anderen, die daar met mij

waren.

En nu. Het is sterk de vraag, of wij
de waarden hier gewonnen op een
puin van een vooroorlogse wereld, wel
hebben aangewend bij de wederop30

bouw van het naoorlogse maatschappelijk leven. Hebben wij die wederopbouw ernstig genomen? En nu bedoel ik niet in de laatste plaats het
herstel van de christelijke waarden .. .
En het naar vermogen beschermen
van die waarden.
Hebben we niet een al te gemakkelijke houding aangenomen tegenover
de beestachtigheden uit de bezettingstijd — hebben we alles ten koste gelegd en al onze krachten gegeven, dat
dit nooit meer zal terugkeren, voorzover dit in ons vermogen ligt?
Een boek als dit vraagt om een antwoord. Als we lezen b.v. onder welke
omstandigheden deze kapotgeslagen,
ondervoede en verwaarloosde mensen
toch nog dagelijks en op Zondag het
zwaarste werk verrichtten . . . dan
moesten wij, in zo goed als tegenovergestelde omstandigheden, toch minstens een sterke wal opwerpen tegen
de machten, die levens noch waarden
meer erkennen.
Er bestaat 'n Fries spreekwoord, dat
zegt: 'De protters sjonge it-en de mosken hawwe der de bek fOl fan" —
(de spreeuwen zingen het-en de mussen hebben er de bek van vol) — dit
zijn dan de 'Vogels in de nacht', die
langs de celvensters vliegen en wereldkundig moeten maken wat zich op
zulk een ontstellende wijze heeft afgespeeld en wat er aan nieuwe waarden mocht warden geboekt.
Het heeft mij bijzonder goed gedaan, dat er onder de mannen van cel
tien een christen was, die leefde om
met de daad te bewijzen: In de grootste smarten-Blijven onze harten- In
de Heer gerust.
G. M.
Barnaby Conrad

Matador
Vertaald uit het Spaans door D. v.
d. Linden.
Amsterdam, Brussel — Elsevier.
Een buitengewoon goed geschreven
en vertaalde roman. De auteur heeft
zich op een zeer knappe wijze ingeleefd in de gevoelens van een

stierenvechter, die voor de laatste maal
de arena zal moeten betreden. Pacote
wordt verteerd door angst; de angst
vervolgt hem heel de dag, waarop hij
zijn laatste gevecht zal moeten leveren, de dag, die ook de laatste van
zijn leven wordt.
De schrijver heeft zich bepaald tot
die ene dag. Alle kleine en belangrijke
gebeurtenissen van die laatste uren
geeft hij relief. En het geheel van
kleine en grote dingen wist hij tot een
tenslotte haast adembenemend geheel
samen te voegen. Het hoogtepunt is
het sterven van Pacote, slachtoffer niet
in de eerste plaats van de monsterachtige stier Pocapena, maar meer nog
van het wrede publiek, dat meer, altijd
maar meer eist voor de bevrediging
van zijn sensatiezucht. Het stierengevecht neemt dus in dit boek een belangrijke plaats in. Het is beschreven
met een knapheid, die van een gedetailleerde, technische kennis van zaken
getuigt. Maar het is toch niet het
hoofdthema van dit bock. Veel groter
is de waarde van de weergave van het
psychologisch verschijnsel angst. De
angst van de matador is op werkelijk
meesterlijke wijze beschreven. De vergelijking met Hemingway, ook al kan
deze vergelijking misschien niet geheel
worden doorstaan, is meteen in zekere
zin ook een veroordeling.
Vergelijkt men deze roman met b.v.
'The power and the glory' van Graham
Greene, dan springt meteen ook de
armoede van het boek in het oog.
Barnaby Conrad bleef steken in Pacote, de grootste stierenvechter van
zijn tijd. In het lot van Pacote, in de
afloop van het gevecht, gaat het bock
op. Hemingway grijpt daar bovenuit. In
zijn latere boeken neigt hij tot een
werkelijk groots altruisme. Maar Greene stoot tot in het diepst van de
menselijke ziel, wanneer hij niet
slechts de angst voor de dood, maar
daarachter de angst voor het oordeel
beschrijft. Tot deze hoogte heeft B. C.
zich niet durven opwerken. Daarom
nogmaals: een zeer knap geschreven

boek, dat zeker de moeite van het vertalen, dus ook van het lezen waard is.
Maar ook een roman die, omdat
vergelijkingen met Hemingway en
Greene zich bijna onweerstaanbaar
opdringen, toch een gevoel van onbeJ. E. N.
vredigdheid achterlaat.
Kaj Munk
Liefde, een spel in zes bedrijven
Nederlands van Johan Winlker.
Den Haag '53 — D. A. Daamen N.V.
Dat Kaj Munk geboren toneelschrijver
was, bewijst ook zijn drama 'Liefde'.
Men leest dit stuk geboeid en als het
gespeeld wordt zal het ongetwijfeld
van een meeslepende kracht zijn.
Het oude thema van algemene mensenliefde in een liefdeloze wereld, de
wil en kracht anderen van hun kilheid
te verlossen en in gloed te zetten,
vormt het grondpatroon.
Binnen dit raam spelen andere motieven: liefde tussen man en vrouw,
die tegen morele grenzen stoat. En de
vraag of liefde zonder geloof mogelijk
is en of de mens, die liefde predikt
niet altijd oproepen moet tot geloof.
Hoe meet dit dan, wanneer hij-zelf
niet geloven kan?
Hier ligt een problematiek, die menselijk-scherp gesteld wordt, maar in
z'n behandeling voor mijn besef wel
heel ver afraakt van de klare eenvoud
van de Bijbel.
In de dialoog tussen de predikant
en Christus zegt de laatste: 'of gij in
mij geloofde of niet, laat maar, laat
maar, het doet er niet toe, ik geloof
in jou'. 't Is mogelijk het eerste deel
van deze zin te lezen in verband met
de aanvechtbaarheid van elke menselijke geloofsuiting en geloofsbeleving.
Maar 'ik geloof in jou' staat buiten de
gedachtenwereld van het Evangelic.
S. J. P.
Kaj Munk

De Heren Rechters
Nederlands van Johan Winkler
Den Haag '53 — D. A. Daamen N.V.
In deze eenacter tekent Kaj Munk de
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mensen, die Jezus hebben veroordeeld,
omdat ze eenvoudig voor de keus stonden zichzelf op te geven of Hem te
verwerpen. Ze kiezen het laatste, maar
komen toch niet van Hem los.
Zo zegt Kajafas: 'Hij stond daar zo
alleen; ik heb nooit iemand ergens
zo alleen zien staan; ik heb ook nooit
geloofd, dat iemand zó alleen kon zijn.
Het was alsof alle filosofieen, alle juridische wetten, alle politieke stelsels en
dan bovendien nog alle mensenzielen
bier op aarde aan de ene kant stonden
en hij helemaal alleen aan de andere
kant — en hij had gelijk'.
In zijn inleiding zegt Johan Winkler,
dat we dit stuk moeten lezen tegen de
achtergrond van het Deense verzet
tegen Duitsland en alles wat daarom
been is aan menselijke zwakheid.
Ik denk, dat dergelijke paralellen
niet ter zake doen.
S. J. P.
Erik West
Gemartelde grond.

Zierikzee — P. Ochtman & Zoon
Novelle naar aanleiding van de ramp
van 1 Februari 1953, is de ondertitel
van dit kleine boekje. Zowel in als
buiten het rampgebied kan men goed
een half jaar na de ramp dankbaar zijn
voor de verschijning van een geschriftje, dat zonder literaire pretenties te
hebben de indrukken vastlegt van de
bij de ramp betrokken bevolking. Een
aantal foto's verhoogt de documentaire
waarde.
J. M. Yr.

C. Baardman.
In de greep van de waterwolf

Den Haag — J. N. Voorhoeve.
Oak deze roman heeft in de eerste
plaats de bedoeling indrukken van de
ramp, die over ons yolk gekomen is,
weer te geven en vast te leggen, en
verdient daarom meer dan literaire
belangstelling. Baardman is een' schrijver, die de belevenissen random de
eerste Februari weet te componeren
tot een boeiend verhaal en die dat
verhaal vlot en meeslepend vertellen
kan. Het procede, dat hij daarvoor
toepast, is de invoering van een Frame
tandarts, concentratiekampkameraad
van een Zeeuwse opzichter van de
waterstaat. Tijdens een zomervacantiebezaek heeft Pierre Dubois kennis gemaakt met de zuster van Karel de
Groot; de verloving is op 28 Januari
gesteld. Zo maakt de Fransman de
overstromingsramp met de Zeeuwse
eilandbevolking mee. Het felt, dat zijn
hoofdpersoon een vreemdeling is, geeft
Baardman de kans afstand te nemen
tegenover de door de ramp getroffen
bevolking, waar hij wel wat al te overvloedig gebruik van heeft gemaakt:
Dubois' analyses van en bewondering
voor 'dit yolk' worden op den duur
door de lezer als hinderlijk aangevoeld.
Als de schrijver zich hier had weten
to beperken zou hij in zijn opzet: eerbied te wekken voor de strijd tegen
het water, nog beter zijn geslaagd.
J. M. Yr.

VERBETERING
In mijn poeziekroniek in het Juli-nummer heb ik onder meer besproken „Storm
en Stilte", Gedichten van D. S. Hovinga, een uitgave van Uitgeverij Ceres te
Meppel. Ten aanzien van deze verzen heb ik abusievelijk van Drents dialect
gesproken. De gedichten zijn nl. geschreven, naar dr J. D. Plenter, Ned. Herv.
Predikant te Lemmer, zo vriendelijk was mij te berichten, „in een verwant dialect
van de Neder-Saksische taal, nl. in het Gronings, nader in het Oldambsters".
C. R.
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Een eerste speurtocht in gezelschap van velerlei
mee- en tegensprekers

Dit werk is een uitstekende gids voor alien, die zich op de
hoogte willen stellen van de modern() beeldende kunst. De
auteur getroost zich de moeite de opkomende of reeds aanwezige bezwaren van de critische beschouwer eerlijk weer to
geven. Die bezwaren, hoe „eenvoudig" ze ook mogen zijn,
krijgen voile nadruk.
In negen belangwekkende hoofdstukken verdeeld in drie
afdelingen, bespreekt de auteur het uitgestrekte gebied van
de moderne beeldende kunst.
In de eerste afdeling worden besproken de drie soorten van
zien, de betekenis van de kleur en de functie van de heeldende kunst.
In de tweede afdeling beziet hij de kunst als spel, de kunst
als arbeid en de kunst als droom.
In de derde afdeling komt allereerst ter sprake „een merkwaardig tuiltje bloemen". „Stroom en tegenstroom" en „Drieerlei wereldbeschouwing" zijn de titels van de laatste twee
hoofdstukken.
Een belangrijk gedeelte van het boek is gewijd aan het
bespreken van een vijf en twintigtal kunstwerken, waarvan
afbeeldingen op kunstdruk aan de tekst zijn toegevoegd.
„De wonderwereld der beeldende kunst" is gebonden in een
geheel linnen band en bevat 196 bladzijden tekst en 24 bladz,
illustraties. — Prijs f 6.90. — Verkrijgbaar in de boekhandel.
EEN BOEK VAN BOSCH & KEUNING N.V. — BAARN

ARJEN MIEDEMA

geithe XIAo4s
Er is een merkwaardige overeenkomst tussen dit boek van
Arjen Miedema en zijn brillante, reeds eerder verschenen
'Gesprekken met Gabriel'.
In 'Gesprekken met Gabriel' tekent Miedema de strijd van
Jacobus van den Domme, de man die hier op aarde de vervulling wil zien van Gods beloften. In 'Gekke Klaas' is het
een kleine jongen, Klaas Verstraeten, die zO'n onbeperkt
vertrouwen heeft in zijn Hemelse Vader, dat zijn aardse
vader en alle andere grote mensen in het kamp van zijn
tegenstanders terecht komen. En dan blijven de conflicten
niet uit. Klaas gelooft rotsvast, dat de Here het wel met hem
zal maken. Dat geloof wordt tientallen malen beschaamd.
Soms is Klaas in staat de strijd op to geven. Hij werkt zich
in een warnet van misverstand en ongeloof. Maar Klaas houdt
vol. En dwars door miskenning en wantrouwen heen groeit
deze kleine jongen naar de overwinning en moet die hele
grote-mensen-wereld tenslotte erkennen, dat Klaas het, met
zijn sterke Bondgenoot, glansrijk heeft gewonnen.
De stijl van dit boek is even flitsend als die van 'Gesprekken
met Gabriel'. De gedachten zijn even origineel, de humor
even verkwikkend en ontdekkend.
Miedema heeft met dit boek over kleine Klaas, zijn meesterschap als auteur opnieuw overtuigend bewezen.
Prijs in geheel linnen band f 4.90
Verkrijgbaar in de boekhandel

EEN BOEK VAN BOSCH & KEUNING N.V. — BAARN
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HET OUDE GELOOF
Stamfuchsia's,
steltlopers in randen vergeetmeniet,
nee, ik vergeet je, niet.
Als de wind over de tuinmuur viel
hebben al je bellen,
rood-wit, purper en paars, geluid
wat het kaarsvlammen in de kastanje beduidt:
God is groot!
De hoelangerhoeliever is dood,
uitgerukt, opgeharkt,
en de tuin is een industrieterrein,
armzalig, met keten.
Fuchsia's staan nu in kleine potten
achter de ruiten,
dienstplichtige rotten.
In tabakswalm vallen de klokjes af.
En wij moeten buiten staan,
op gravel, tegels en asfalt gaan
roepen: God is groot!
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Oche 07,,..yer
PREEK OP TAPE-RECORDER
Woorden die ik eenmaal heb gesproken
Komen nu als vreemden op mij aan.
Luisterend ben ik mijzelf ontdoken
Om ze als bekenden to verstaan.
Stem die bidbedreven steeg en dalen
Kwam van God, ga heen, ik ken u niet!
Of moet ik mij zelf gaan achterhalen
Tot waar eenmaal ik mij zelf verliet?
'k Hoor u van een goede God gewagen,
Vreemdeling, die ik moet zijn geweest. —
'k Heb u lang mijn namen laten dragen,
Maar vergeef mij, want Gij zijt de Geest.
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g- 01 eit er
TERUG
Het licht verrimpelde de sloten
en in de bomen regende de zon,
over een wijder water zwierven nog
de grote vogels en de boten.
Moe van het lopen en het kijken,
moe van de zon en van de warme wind,
moest ik tenslotte wel de plek bereiken
die ieder eenmaal in het leven vindt:
ik lag weer bij het gras en bij de bloemen
en voelde weer de warmte van de grond;
en in de zon een blinken en een zoemen:
zingend en blij dreven insecten rond.
Moe van 't ontkennen en het ondervinden
moe van het praten en het horen,
moest ik tenslotte wel de plek hervinden
en er was niets veranderd of verloren.
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DE TELAATKOMER
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cg)oorlie

Ik hoorde de klok van de wacht slaan en begreep, dat ik telaat was. Vol
schrik liet ik de spijlen van het grenshek los. De avond viel, maar aan de
andere zijde van het hek scheen de zon over het park van de vrijgelatenen.
Mannen, vrouwen en kinderen speelden er rondom de vijvers, waarin hoge
bomen en bloeiende struiken zich weerspiegelden. Mijn God, kinderen!
Over mijn hele lichaam bevend, begon ik de tocht naar huis. Bitterheid en wanhoop leefden in mijn hart, dat zich niet wilde gewonnen
geven aan de machten van het enige ware leven: aan de machten die
heersten in het huis. De ware vrijheid kon slechts bestaan binnen zijn
muren. Hoe dwaas is het mensenhart: macht is immers almacht? Waarom
dan verzet?
De duisternis viel; een kille mist kwam op en sloop de straten in.
Ik was alleen, ik was te laat. Niemand van mijn medearbeiders was nog
op straat; nog nooit had ik de straten verlaten gezien. De wachters zouden
mij vinden en mij doorsteken: niemand ontkwam aan het oordeel. Niemand?
En de vrijgelatenen dan? Waarom werden sommigen vrijgelaten? Moest
men oud geworden zijn? Maar de kinderen dan? De meisjes en de jonge
mannen die elkander aan de vijveroevers omarmden? Waarom moest ik
en moesten zovele anderen eenzaam oud worden in het huis, het hart
vervuld van dromen en verlangen? 0 God, altijd dezelfde vragen.
De wachters zouden mij vinden, het kon niet anders! Maar ik wilde
niet sterven. Zonder hoop liep ik hijgend door de lege straten, de stilte
schreeuwde, de mist verstikte me. Zag ik daar al niet een donkere gestalte?
Neen, het was slechts een schaduw, een bewegende schaduw. Ik dacht:
dit kan toch niet, sterven als was men een nietswaardig schepsel. De
macht moet toch weten hoe ik ben, ik heb mijzelf niet verwekt, en ik
ben onschuldig. Lust en verlangen zijn toch geen ziekten, zij zijn het
beste, het liefste dat de mens heeft. Neen, de deur moet nog open zijn,
ik zal leven en eenmaal zal de macht mij vrijlaten, eenmaal zal ik sluimeren
tussen bloesem en wakker gekust worden door een jonge vrouw.
Als bladeren op de herfstwind, zo waren mijn gedachten. En door alles
heen het fluiten van de angst.
Ik kwam aan het Plein der Zekerheden. De nacht was gevallen. In het
midden van het plein brandde de grote luchter. Zes verblindend witte
bollen rondom het grote verterende licht van het geheim: niets is helderder
dan het geheim, maar welke ogen zouden het kunnen zien en niet blind
worden?
Ik besloot, vlak langs de luchter te gaan, ik zou dan immers niet de
kans lopen, een wachter bij een straathoek tegen te komen en mijn leven
te verliezen zonder te hebben geschreeuwd. Toen ik vlak bij de luchter
was, sloot ik mijn ogen en liep onder het geweld van het licht door. Toen
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ik ze weer open deed, was er nog altijd geen wachter. Hoe kon dat? Zou
ik dan werkelijk ontkomen? Want reeds zag ik het huis.
Naderbij gekomen, zag ik dat de deur nog open stond.
Na enkele ogenblikken stond ik in de gan
g;
wankelend greep ik de
leuning van de middentrap en hi' de uit. Er brandde een enkele, kleine,
naakte bol, die een rossig licht verspreidde. Zoals gewoonlijk, was het
aangenaam warm in het -huis. Maar er was geen enkel geluid dan het
stoten van mijn adem. En waar was de poortwachteres? Schichtig keek ik
naar het kleine raam, waarachter zij p lacht te zitten, de donkere og en
an gericht.
o nder de grauwe wenkbrauwen waakzaam op de gg
Ik strompelde de trap op.
Er brandde nog licht op de bovengang, maar alle kamerdeuren waren
gesloten. Reeds dacht ik, ongemerkt mijn kamer te kunnen bereiken, toen
ik in een donkere hoek mijn buurman zag staan. Hij was hoogleraar, hij
rnocht vrijelijk boeken lenen uit de staatsboekerijen, maar men had hem
zijn manbaarheid ontnomen. Treurig keek hij mij aan; zijn kale, gele
schedel blonk mat, zijngrote, magere handen hield hij omhoog geheven.
'Waar wilt u naar toe?' vroeg hij met zijn dode stem.
'Naar mijn kamer.'
'U bent te laat. Helaas, helaas. Er is al een ander, u bent kamerloos.
Ongelukkige, hoe kon u zo dom zijn?'
'Hoe kan dat nu?' schreeuwde ik vertwijfeld. 'Ik ben maar heel even te
laat, de wachters hebben mij niet opgemerkt, de poortwachteres heeft mij
niet gezien . . . . U liegt . . . . Zelfs de macht kan het nog niet weten.'
Hij glimlachte. onderschat de macht. En u overschat de macht, die
u schiep en u de vrijheid van het huis gaf, dock niet weet hoedanig u
bent.'
Plotseling sloeg de hoogleraar zijn ogen naar de grond en sloop zijn
kamer in. Achter mij waren zachte voetstappen. Trillend keerde ik mij om
en zag de poortwachteres.
'Wat doet u hier?' vroeg ze. Haar ogen blonken kwaadaardig in haar
dik, gerimpeld gezicht. Ze sprak heel zacht.
'Ik wil naar mijn kamer.'
'Maar u woont hier niet . . . . Hebt u hier gewoond? Maar dat is heel
iets anders. Waarom hebt u niet beter opgelet. Ga weg. Of moet ik de
wachters binnen roepen?'
Ik begon van angst te huilen. Vele malen had ik, in de morgen uit mija
raam ziende, de gedode telaatkomers op de straten zien liggen. Doch voor
men op straat mocht, werden ze weggesleept. Zo zou ik in het komend
morgenlicht zijn: een dood dier, een levenloos ding. Ik had vergeefs
begeerd, vergeefs gedroomd, vergeefs gehoopt. Ik zou niet meer zijn.
'Sterf toch waardig.' voegde de wachteres mij toe. 'Het doet geen pijn,
de zwaarden zijn scherp gewet. En daarna is er de eeuwige vergetelheid.
De buitenste duisternis. Naast de macht kan men slechts zijn door niet
te zijn. En is het licht van het huis iets anders dan duisternis?'
Haar stem klonk troostend; ik had een zo grote tederheid niet bij haar
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gezocht. Zij liet mij staan in de gang en ging de kamer van de hoogleraar
binnen, waar zij luid begon te spreken.
Langzaam ging ik naar beneden. Ik was vol angst, mijn hart bonsde
of het uit mij wegspringen wilde. Ik was radeloos en bad onophoudelijk,
alhoewel dit door de macht verboden was. De macht was in deplaats
van God getreden, de omwenteling in het heelal was immers gelukt?
Misschien was God wel al dood. Maar wat kon ik anders? Toen kwam een
dwaze gedachte in mij op. Misschien was ook God wel in de buitenste
.duisternis, misschien hunkerde Hij daar naar de zielen die Hij liefhad.
Hete tranen welden uit mijn ogen. 0 God, bad ik, indien dit zo was . . . .
Ik ben al zo lang alleen.
Ik strompelde de deur uit. Het plein lag leeg voor mij. Geen enkel
geluid verstoorde de stilte. Het geheim schitterde en verdreef de nevel
die echter telkens weer terugkeerde en met trage tongen naderkroop.
Nu gaat de dood beginnen, dacht ik. Er is geen terug. Eindelijk zal ik
weten. Maar ik zal mij verzetten, ik zal de wachters naar de keel vliegen,
ik zal zó luid schreeuwen, dat in alle huizen het bloed in de aderen der
bewoners stollen zal. En ik wil sterven aan de poort van het hek, dat het
paradijs omsluit.
Toen zag ik de wachters. Het waren er velen. Nauwelijks bewogen zij
zich, het scheen zelfs, dat zij zich terugtrokken, dat zij terugweken achter
mij, want na enige tijd zag ik ze niet meer. Bij een straathoek waagde ik
het, achterom te kijken. Ik verstijfde: zij waren vlak achter mij. Zij waren
veel dichterbij dan ik vermoed had en zij maakten geen geluid.
Ik liep niet hard. Waarom zou ik? Ik zou het vonnis slechts verhaasten.
Na een poos kon ik links en rechts van mij een wachter onderscheiden,
zij trokken dus een kring om mij heen. Het zou spoedig voorbij zijn.
Toen ontzonk mij de moed en ik bleef staan. Kalm, geruisloos, kwamen
de wachters op mij af. Ze droegen maskers en hun zwaarden blonken.
Zwijgend keek ik hen aan. Wel was ik verschrikkelijk bang, maar ik
beefde niet meer. Een grote woede steeg in mij op. Ongetwijfeld volvoerden zij de bevelen van de macht. Maar waren zij daarom te verontschuldigen?
Een van hen vroeg: 'Waarom bent u hier? U mag hier niet zijn, niemand
mag in de nacht buiten zijn. De nacht is het voorportaal der buitenste
duisternis. De macht schiep het huis . . . . Het huis beschut.'
'Het huis heeft mij uitgeworpen. En ik vervloek de macht die het huis
schiep. Heb ik mijzelf dan geschapen? En heeft de macht mij dan
geschapen? Ik leef doch ben dood. Slechts de vrijgelatenen leven.'
'U hebt uzelf uitgeworpen, u was te laat. Er is slechts de werkelijkheid.
Al het andere is bedrog.
De wachter die dit tegen mij zei, richtte zijn zwaard. De andere wachters traden eerbiedig terug, doch zij schenen bezorgd.
'Stoot nu,' gilde ik.
Maar hij deed het niet. Ten slotte liet hij het zwaard weer zakken en
zei: 'U vervloekt uzelf?'
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.
Toen vroeg hij verwonderd: 'Maar bent u dan de macht niet? Weet u
Lan niet, dat u de macht bent? Het geheim schiep de macht en wie zal
Let geheim doorgronden? Maar men kan een weinig weten, hoe zou men
.nders gehoorzamen? U hebt ons dag aan dag geregeerd en weet u dat
tiet?'
Ik verstijfde van schrik. Waren zij krankzinnig? Of was ik het dan?
Fin plotseling scheen het mij toe, dat er iets waar was in wat zij zeiden.
-let was echter to moeili j k dan dat ik kon weten welk woord het was.
Toen deed een verschrikkelijke gedachte mijn zwakke hoop tenet.
Naren er dan niet velen zoals ik? Waren the dan 66k de macht? En hoe
con dat . . .
'En de anderen dan? De mensen die zijn als ik?'
De wachter werd treurig. Hij antwoordde: 'Er zijn geen anderen. Alles
s waan. Niemand is er buiten u in het verblindend geheim.'
De wachters lieten mij daarna gaan. Zij vervluchtigden in de duisternis.
Bevend over mijn hele lichaam ging ik verder. Ik was ontkomen
'Lk was ontkomen. Maar waardoor? En waarom doorstroomde mij nu geen
blijdschap?
Het geheim brandde in de duisternis van de stad. Ik keerde het de rug
toe en sloeg de weg in naar het paradijs. Maar aan het einde van de straat
waar ik het nog diezelfde dag gezien had, was het niet meer. Slechts
grauwe dode huizen stonden waar ik het zonlicht in de vijvers had zien
vonken. Toen dacht ik ontzet: dit is de buitenste duisternis. Zelfs de dood
is hier niet, zelfs het niet is tot niet geworden. Wie zal het geheim
doorgronden? 0 God waartoe ben ik geboren?
October 1953
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UIT ZELFBEHOUD
'Zee', zeg ik van U, 'zee'.
wat zou ik kunnen zeggen dat U noemt,
hoe U herhalen
met maar een stem
een simpel ademhalen,
dat tot scanderen doemt?
Zo 'k stem voor stem U haast verstond,
zovele stemmen spreken uit Uw mond,
Uw adem is to groot
Uw ruisend stromen
vindt in geen enkel woordhuis onderkomen.
'Zee', zeg ik van U, 'zee' —
want wie kan zwijgend staan
en wie bezit zijn stille mond,
als al Uw stemmen in verbond
hem doen in U vergaan?
'Zee', zeg ik pijnlijk, 'zee' —
en schep daar of stand mee.
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DA COSTA'S PARALLELISME

8-eit 01,.41,,..
Van Deyssel handelt in de Elf de Bundel Verzamelde Opstellen over
Da Costa's gedicht: „God met ons" '), en staat uitvoerig stil bij de muziek
ervan. Hij vindt die lelijk maar krachtig. Er klinkt zo'n kracht van versmuziek in, 'als', zegt hij, 'bij zeer weinig 19e eeuwse Nederlandse dichters
wordt gevonden'.
Maar, als gezegd, Van Deyssel vindt die muziek lelijk, en demonstreert
dit, of meent dit te kunnen demonstreren aan de zeer bekende aanvangsregel, die hij niet correct citeert.
De aanhef van het gedicht, volgt hier zoals Da Costa die publiceerde:
'In diepten verzonken van Teed en ellende'
De muziek acht Van Deyssel verkregen door een bepaalde grofheid van
stijl, nl. door het effect van twee woorden, waarvan de betekenis zo weinig
verschilt als die van Teed en 'ellende'. Immers, aldus de criticus, als deze
woorden nagenoeg betzelfde aanduiden, is het onnodig ze beide te gebruiken. De muziek is niet vats, niet flauw, maar grof, veroorzaakt door
een grofheid van stijl, welke dan zou blijken uit een te veel, nl. het
gebruik van twee woorden waar met een kon worden volstaan.
Ik wil op dit laatste straks nog terugkomen, maar het nu eerst hebben
over de muziek in de regel, zoals die door mij hiervOOr is geciteerd.
Van Deyssels aanhaling luidt verkeerdelijk:
'Verzonken in diepten van Teed en ellende'
een inzet, die muzikaal gesproken inderdaad minder goed klinkt dan de
eigen aanhef van de dichter.
Om dit aan te tonen, moet ik eerst even met de lezer een kort, doch
interessant uitzicht biedend zij-pad op.
De ie-klank in onze taal ligt hoog. Zo hoog, dat in woorden als piepen,
wieken, kieken (kuiken), iepen, etc. onze hele huig als het ware in
beweging komt, om er onze stem bij te kunnen laten komen. Het om zijn
eigen grapje, waarmee het u erin heeft laten lopen, verrukte kind, kan
zijn stralend genoegen dan ook niet op voor zich-zelf bevredigender wijze
tot uiting brengen dan door snel zijn rechterwijsvinger over de linker dito
strijkende, op veilige of stand hoog-weg u toe te kraaien: 'sliep-uit, sliepuit'. Ook geeft het woord kieken beter benaderende klankbeelding van
*) Door hem verkeerdelijk genoemd: 'God zij met ons.' Da Costa's vers draagt
tot titel niet een wens, maar een leuze, welke de vertaling is door deze Joodse
dichter van het Hebreeuwse woord: Immanuel. Uit deze fout en het verkeerd
citeren van een regel uit dit gedicht, maak ik op dat de criticus uit het hoofd
citeerde, en zo tot een (vermoedelijke) contaminatie kwam van het randschrift
op onze zilveren rijksdaalder en gulden en de titel van Da Costa's poeeni.
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het hoge, ijl-wemelende geluidje, door dit diertje geproduceerd, dan het
woord: kuiken.
Vondel, die men moeilijk grofheid in zijn taal-muziek zal kunnen aanwrijven, begreep de beeldende klankwaarde van de ie zeer goed en past
Naar (natuurlijk niet mathematisch-bewnst, maar omdat hij een muzikaal
dichter is) spontaan toe als hij in zijn 'WILDZANG zingt:
'Wie nu een vogel worden wil,
Die trekke pluimen aan,
Vermij' de stad, en straatpschil,
En kieze een ruimer baan.
Met welk 'kieze' de vogel meteen al toren-hoog in de lucht zit!
Nu is het een grappige phonetische speling in onze taal dat juist een
woord hetwelk neergang aangeeft, de naar de hoogte reikende ie-klank
tot vocaal heeft, en we met het woord 'diepte' eigenlijk helemaal niet in
de diepte zitten!
Da Costa heeft dit (alweer: niet mathematisch-bewust, maar met de
spontaneiteit van de dichter) gevoeld en schrijft daarom niet:
„Verzonken in diepten". . • •
waarmee hij phonetisch uit de laagte van het 'verzonken' ineens naar de
ie-hoogte zou stijgen van 'diepten', neen, hij schrijft:
'In diepten verzonken'
en neutraliseert door van 'diepten' omlaag te dalen naar 'verzonken', ook
in de klankwaarde-opeenvolging der woorden, de storende werking welke
de ie-klank hier feitelijk op de beelding door de taal dreigt uit te oefenen.
De dichter toont zich hier dus intuitief van fijner muzikaal gehoor dan
zijn criticus, die hem van de lage O-klank in 'verzonken' laat opstijgen
naar de hoogte van de ie in het daarop volgende substantief.
Ik kom nu tot de kwestie die ik beloofde nog nader te zullen behandelen.
De kwestie nl. of het gebruik van twee nagenoeg hetzelfde aanduidende
woorden in de hierve■Or afgedrukte vers-aanhef, een 'grofheid van stijl'
mag worden genoemd.
Let wel, het gaat hier om de aanwending van een bestaande stijlvorm,
nl. het parallelisme: de aanwending dus van synoniemen, van woorden die
m noodzakelijk als stijlnagenoeg hetzelfde ze en. Moet deze stijlvor
grofheid worden aangemerkt?
Als Israeliet is Da Costa opgegroeid in de Oudtestamentische sfeer,
waarin het parallelisme schering en inslag is. Synoniem parallelisme,
nthetisch parallelisme en anti-thetisch parallelisme. Beide laatste laten
j aan de kant, omdat ze ons te ver van onderwerp en doel zouden
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voeren. En we staan stil bij het bekende, ik zou bijna zeggen: overbekende synoniemen-gebruik dat Da Costa met de paplepel is ingegoten
en hem in het bloed zat. Een enkel voorbeeld ter illustratie moet hier
volgen (honderd voor een!):
'Loof den Heer, mijne ziel,
En al wat in mij is, zijn heiligen naam.
Gerechtigheid geeft de Heer,
Recht aan alle verdrukten.
Hij maakte Mozes zijne wegen bekend,
Den kinderen Israels zijne daden.
Barmhartig en genadig is de Heer,
Lankmoedig en rijk aan genade.
Niet altoos blijft hij twisten
Niet voor eeuwig voedt Hij toorn;
Hij doet ons niet naar onze zonden
En vergeldt ons niet naar onze schuld.'
Dit is alles uit een Psalm (103)! En ik behoef geen tegenspraak te duchten
als ik zeg dat voorbeelden als deze en in de Psalmen en in andere boeken
van het Oude Testament bij tientallen te vinden zijn. Ook het Nieuwe
Testament kent ze. Ik denk b.v. aan Jezus' woord:
'Mijn juk is zacht, mijn last is licht'.
Dit synoniem-parallelisme kan tot een zekere monotonie leiden, maar het
bergt ook grote schoonbeid in zich. Tynisch eigen aan de Hebreeuwse
letterkunde is dit 'procede', en men heeft de verklaring ervan gezocht in
een zekere armoede welke het Hebreeuws zou aankleven, en die de dichter
ontloopt en opheft door de herhaling. Gezien het effect dat er in menige
schone Psalm door wordt bereikt, kan zij bezwaarlijk zonder meer met
stijl-grofheid worden identiek verklaard.
Blijft de vraag, of toepassing van het synoniemen-procede in een andere,
in elk geval niet arme taal, gelijk de Nederlandse, tot even gelukkige
effecten leidt als in de Hebreeuwse. En wat in laatst-genoemde taal
natuurlijke gratie kan zijn, in het Nederlands niet inderdaad tot stijlgrofheid en Iinderlijke monotonie voert.
Da Costa laat zich in zijn: 'God met ons' wel heel sterk aan. Hij Uri
het niet laten!
Luister maar: door prikkels van onrust
'Gedreven, gefolterd tot eind'looze smart'.
Hier is de versterkende herhaling al heel ongelukkig. Door prikkels
gedreven tot smart, gaAt. Maar als men daar dan 'folteren bijvoegt, dat
al in zich houdt: pijn of smart doen lijden, dan is het net te veel!
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Zo is het telkens bij Da Costa.
'Ik zocht het, ik riep wat dit hart zich verbeeldde'
'Die 't dwangjuk der zonde te pletter zou treden,
Den kop van den Heldraak verbrijzelen zou.'
'In den stam der Hebreeuwen — uit Abrahams lenden'
Geheiligd, verheerlijkt, geslagen, gesmaad.'
Heel deze voorzang is een aaneenschakeling van parallelismen, is geheel
gebouwd naar het exempel dat de Hebreeuwse literatuur op kwistige
wijze de dichter van diens jeugd of aan heeft verstrekt. Als twee hetzelfde
doen, is het nog niet hetzelfde, zegt een latijns adagium. Zo doet wat in
het Hebreeuws 'recu' is, in de Nederlandse taal als een teveel aan. Het is
te druk, barok, vermoeiend!
We concluderen dus:
Een synoniem-parallelisme gelijk het aangehaalde 'leed en ellende', kOn
Da Costa niet ontlopen. Daarvoor was hij Jood. Hij vermijdt die stijlvorm
niet noch ook wendt hij uit bewuste smaak het procede slechts zelden aan.
Hij zoekt die vorm. Of liever nog: die vorm zoekt hem! Die vorm bemeestert hem, en hij kan er niet aan ontkomen. De dichter nu die meester
is van de taal, meester ook van de vorm, moet geen ander meesterschap
dulden. Uitbundigheid en overdaad hebben maar al te vaak, vooral in
de kunst van het woord, tot gevolg: afwezigheid van stijl, dan wel, wat
Van Deyssel zo juist heeft onderkend, 'grofheid van stiy.
joodse schrijvers, ook van na '80 (namen behoeven hier niet te worden
genoemd!) lijden aan hetzelfde euvel, en vaak in nog sterker mate, als
Da Costa. Het synoniem-parallelisme is bij hen een tic, een kwaal geworden en ontaard in een vulgaire woord-loop, zodat, strikt genomen, zij
geen Nederlands meer schrijven.
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NA HET AVONDMAAL
De bekers staan vergeten op het linnen,
als dode attributen van het feest;
de lege banken, of zij zich bezinnen:
was 't dan een droom, dat God bier is geweest,
bezit nam van de harten en de zinnen,
zoals men in vergeelde bladen leest?
Want ledig staan de bekers op het linnen,
ais dode attributen van het feest. —
En schaarse woorden, nauw gesproken meest,
als schuwe vogels die vergeten in een
omkooide ruimte op ontkoming zinnen,
gaan stuurloos rond, voor eigen klank bevreesd.
Vergeten staan de bekers op het linnen.
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TWEE MAAL HOLLYWOOD

74 ze be Visser
Het aantal films over onderwerpen, ontleend aan de Bijbel (niet te verwarren met Bijbelse films) is helaas weer met enkele vermeerderd. Over
het Italiaanse product De Koningin van Saba kan ik zeer kort zijn,
daar in deze film iedere acteur en actrice duidelijke pogingen doet aan te
tonen, dat hij of zij liever in de zon was blijven liggen dan door namaakpaleizen te wandelen en namaak-Jeruzalems te bestormen.
Eigenlijk zou ik ook Salome, made-in-Hollywood, liefst zo gauw
mogelijk vergeten, ware het niet dat er in dit goede land een tijd is
geweest, waarin een dominee, die zitting had in de Tweede Kamer van de
Staten-Generaal, opstond en een interpellatie hield naar aanleiding van
de vertoning van een film, waarin de Here werd voorgesteld als een
neger met een witte baard en een hoge hoed. Ik zou namelijk gewild
hebben dat alle dominees in alle Kamers (en daarbuiten) netjes op hun
stoel waren blijven zitten, toen de prachtige film Grazige Weiden ogen en
harten van verstandige mensen verrukte. Maar ik zou ook graag
gewild hebben dat op dit ogenblik alle dominees en alle verstandige mensen
in alle Kamers opstonden en erop zouden aandringen het wanproduct
Salome ten spoedigste naar het land van herkomst terug te zenden. In de
stille hoop dat het ook daar nooit weer zou arriveren .. .
Wij hebben reeds Simson en Delilah en David en Bathseba in Technicolor over het witte doek zien wandelen; ik geloof niet dat iemand zat
te hunkeren op deze wijze met Johannes de Doper en Salome geconfronteerd te worden. Dat echter een zekere William Dieterle het nochtans
nodig vond, zal wel iets met de broodvraag te maken hebben.
Hij vond ene mejuffrouw Hayworth (ja, ik meen zeker te weten, dat
zij in die tijd net niet getrouwd was) begrijpelijkerwijs bereid de rol van
Salome te spelen, begrijpelijk omdat het haar aan ieder talent ontbreekt.
Dat echter een man als Charles Laughton (Hendrik VIII) zijn naam in
letterlijke en figuurlijke zin op het spel liet zetten is bepaald vreemd.
De Bijbel is zeer sober waar het de gegevens betreft over de dochter van
Koning Herodes, die op instigatie van haar moeder op de verjaardag
van de vorst danste en zo de dood van de 'heraut van de Koning' bewerkstelligde. Dat was natuurlijk geen beletsel voor een aantal heren in Hollywood, integendeel, het was voor hen een aansporing hun (blijkbaar) vrij
povere fantasie aan het werk te zetten om zoveel meter film met zoveel
kleurige beelden vol te stampen.
Nu is echter genoemde juffrouw Hayworth de beveling van een groot
aantal geregelde celluloid-klanten en de rol die Salome in werkelijkheid in
het leven van Johannes de Doper gespeeld heeft, schijnt met deze liefde
niet te combineren te zijn. De Hollywoodse logica gebiedt dan een vervalsing van de schaarse Bijbelse gegevens.
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. wie zal dat een juffrouw van zo goede proporties kwalijk nemen . .
Zo is Salome een lief meisje geworden, een beetje onstuimig misschien,
maar wie zal dat een juffrouw van zo goede proporties kwalijk nemen. Ze
is dol op haar moeder, dol op een Romeins officier en tenslotte ook nog
dol op Johannes. Het is dan ook totaal onjuist te menen, dat de dans aan
het hof van Herodes ten doel had Johannes van het leven te beroven.
Salome Hayworth danst juist om De Doper te redden. Natuurlijk, deze
opzet mislukt, daar de toeschouwer anders de sensatie zou moeten missen
een heel hoofd op een schotel te zien liggen.
Tussen haakjes: de figuur van Johannes de Doper wordt uitgebeeld op
een wijze die doet denken aan een recalcitrante idioot, een soort Hitlerzonder-snor-met-baard.
En, voor zover u zelf nog niet op het idee bent gekomen, niet de discipelen brengen Johannes het bericht aangaande Jezus Christus en Zijn
optreden, dat doet de Romeinse Christen-officier Stewart Granger op de
dag van het feest aan Herodes' hof.
Ma dit hele geval al getuigen van een zo stompzinnige geesteloosheid,
dat het zijn weerga in de geschiedenis van 's werelds grootste vermaakindustrie moeilijk zal vinden, het geheel wordt zo mogelijk nog stijllozer
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doordat men zich niet ontzien heeft de figuur van Christus op het doek
te brengen. Aan het slot vinden we de gelieven, de Romeinse Christen
Granger en Salome Hayworth aandachtig luisterende naar de Bergrede,
die begeleid wordt door vierstemmige koormuziek. Opvallend is daarbij
het feit, dat in de grauwe massa het kleed des Heren en het gewaad van
Salome even OMO-wit zijn.
Ik geloof dat ieder verstandig mens kotsmisselijk wordt van deze
stupide vertoning. Maar het is jammer, dat bioscopen zo veelvuldig bezocht
worden door mensen die nooit misselijk worden . . . . Die op deze wijze,
in dit milieu, met deze Christus in aanraking komen. Met een Christus, die
reclame zou kunnen voeren voor •een wasmiddel, met een Bergrede plus
koormuziek. Dat is doodgewoon een belediging niet van de christenen
alleen, maar in de voornaamste plaats van onze Heer en Heiland Zelf.
Ja, ik zou willen dat er nu eens een dominee opstond. Met een gewoon
verstandig mens ben ik overigens ook al tevreden . . . .
Er is nog een ander Hollywood. Ja zeker, het is er. Gelukkig.
Het is merkwaardig, dat een yolk met zulk een wansmaak (en daarvan
is Salome heus niet het enige voorbeeld) ook films kan scheppen, die het
summum van film-dramatisch kunnen en cinematografische vormgeving
zijn.
Ik hoef hier alleen maar de verfilming van een aantal Amerikaanse
toneelstukken te noemen: Glazen Speelgoed, Tramli/n Begeerte en De Dood
van een Handelsreiziger. Ook deze rij is gegroeid. William Inge's Come
back, little Sheba (M'n kleine Sheba, kom terug) is verfilmd en ik moet
er direct bij zeggen, dat deze rolprent, althans technisch gezien, nog
uitsteekt boven de hier eerder genoemde filmbewerkingen.
Het Amerikaanse drama staat op het ogenblik op een zeer hoog peil.
De genoemde toneelstukken zijn er even zovele bewijzen van. Zeer opmerkelijk is de plaats die de droom in deze moderne dramatische literatuur
inneemt. Het zou de moeite lonen dit opmerkelijke verschijnsel aan een
nader onderzoek te onderwerpen, maar een dergelijke analyse gaat de
grenzen van dit artikel ver te buiten (trouwens, eerlijk gezegd: ook mijn
capaciteiten te boven).
Het is in zekere zin ook de droom, die een centrale plaats inneemt in
dit stuk (en deze film) van Inge.
Nog een andere overeenkomst meen ik in de genoemde toneelspelen
te mogen opmerken: de plaats van een dramatisch hoogtepunt, dat zo
sterk is, dat het niet enkel de climax van het stuk is, maar eigenlijk het
gehele drama in geconcentreerde vorm. De climax wordt niet alleen verklaarbaar uit het voorafgaande, het voorafgaande wordt eigenlijk ook pas
ten volle begrijpelijk vanuit de climax.
Dit verschijnsel bergt gevaren in zich. Ongetwijfeld.
Want de auteur
o
k mt in de verleiding al zijn kaarten in dit centrale punt van het stuk uit
te spelen, zijn drama naar de sterke scene toe te schrijven, het voorspel
enkel als aanloopje te gebruiken. Ik had de indruk tijdens het bijwonen
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van de opvoering van M'n kleine Sheba, kom terug (een prachtige
realisatie door de Haagsche Comedie, met Ida Wasserman en Paul
Steenbergen), dat William Inge niet geheel aan dit gevaar ontkomen is. In
het begin was het geheel een beetje magertjes.
Bij de film, die zich getrouw bij het drama aanpast, was van deze
zwakte, dit manco zo u wilt, echter niets te bespeuren. Dat is de triomf
van de cinematographic! Want waar het drama niet in staat is bepaalde
kleine nuanceringen in het spel over het voetlicht heen te spelen, daar
haalt de camera in de close-up als het ware deze 'kleinigheden', die in
het totaal zeer belangrijk kunnen zijn, en dit totaal ook tot in alle scenes
in de letterlijke zin belangwekkend maken, tot 'vlak voor' het oog van
de toeschouwer. Hetzelfde opmerkelijke verschijnsel kon men destijds
constateren bij de verfilming van Rattigans Met eervol ontslag (The
Browning version), dat prachtige Engelse werk, waarin Laurence Oliver
de (film-) hoofdrol speelde. Zelfs een auteur als Van Dalsum wist tijdens
de opvoering van dit spel door het voormalige A.T.G. de zaal niet geheel
te pakken.
De inhoud van M'n kleine Sheba, korn terug, is de volgende:
Doc Delaney is vroeger noodgedwongen getrouwd met Lola, waardoor
hij zijn studie in de medicijnen niet heeft kunnen beeindigen. Het huwelijk,
aangevangen met de geboorte van een dood kindje, is eigenlijk een mislukking geworden, Doc is aan de drank geraakt, maar is er door taaie
volharding in geslaagd geheelonthouder te worden. Zijn vrouw is geworden
tot een goedmoedige, wat slonzige vrouw, die alleen maar praat, praat tot
in alle eindeloosheid, onbenullig, hartelijk en dom. Maar die zich vastklampt aan de droom, de droom die gestalte kreeg in het kleine hondje
Sheba, dat weggelopen en spoorloos verdwenen is.
'Sommige Bingen zouden nooit oud mogen worden,' zegt Lola en dit
citaat is evenzeer een sleutel tot het begrijpen van deze vrouw als de
woorden 'Maar hij is een menselijk wezen', het waren voor het begrip van
Linda, de vrouw uit Millers Death of a Salesman. Het maakt de radioscene duidelijk, maar ook al haar reacties op hetgeen gaat gebeuren.
In de kleinheid van het leven der Delaney's komt de jonge studente
Marie Buckholder binnen. In haar en in de, voor haar verloofde verborgen
gehouden, verhouding met een boy-friend, ziet Doc zijn eigen en Lola's
verleden herleven, een herleving die scherper van omvang en contouren
wordt teen de achtergrond van het heden met Lola's onbenullige, goedbedoelde vraagjes: Maar le had zonder mij tocli wel af kunnen studeren. .
Had je me liever niet getrouwd, vragen die wellicht in Docs bewustzijn
vaag leven, maar die nu een martelende obsessie worden. Deze obsessie
wordt nog verhevigd omdat de twijfel in zijn hart over de vraag of Lola
hem vroeger niet met een ander bedrogen heeft bijna tot zekerheid wordt
in wat hij ziet gebeuren tussen Marie en haar vriendje en de reacties van
zijn vrouw hierop.
Doc Delaney drinkt zich een delirium en moet in een ziekenhuis op49

. . . onbenullig, hartelijk en dom .. .
worden. Na zijn terugkeer hoort hij dat Marie getrouwd is met
haar
Naar eigenlijke verloofde.
Dan begint voor Lola en haar man weer het trieste, grauwe leven van
alle dag. Een leven echter, dat nochtans doortrokken is van jets van mildheid, jets van in diepe vertedering groeiend begrip, genegenheid en
geduld, en dus jets van zeer waarachtige lief de.
Bij de beoordeling van dit werk weet men niet, wie men het eerst moet
noemen: de regisseur Daniel Mann, die feilloos en met een bijzonder
begrip van de mogelijkheden der cinematographie deze huwelijkstragedie
heeft vastgelegd of de spelers, die dit drama in al zijn intense heftigheid
en bedwongen spanningen tot een aangrijpende werkelijkheid wisten te
maken. Van deze spelers dienen vooral Shirley Booth als Lola en Burt
Lancaster als Doc genoemd te worden.
, een
Shirley Boothpeelster,
die voor toneels
het eerst voor de filmcamera
werkte, heeft in Lola een vrouw gecreeerd, die men zelden of nooit op het
witte doek ontmoet, een waarin de toeschouwer volledig kan geloven.
Zo is zij. Zo liep deze vrouw door het huis, week, een beetje dik, de
slappe spieren niet gesteund door enig hulpmiddel, in een slordige ochtend50

• • • Doc Delaney drinkt zich een delirium ...

jas. Zo stonden ook haar ogen: vriendelijk, goedmoedig, dom, vergeving
vragend.
Burt Lancaster, mij alleen bekend uit kleurrijke avontuur- en haremfilms, een soort he-man voor she-women, verrast door een sobere, overtuigende en soms overrompelende creatie.
Come back, little Sheba is een grote film. Ik vind haar verschijning
een gebeurtenis.

C., 07. cAl.tei
KWATR IJ N
Uw noodgeroep kwam tot Mij door de mist;
dus Satan heeft bestek en koers gegist!
Wie nochtans op Mijn haven aan blijft sturen,
heeft in Mijn bijstand nimmer zich vergist.
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Hendrik Andriessen is behalve een knap componist en een uitstekend
paedagoog ook een boeiend causeur. Een causeur bovendien die zijn
gedachten in een natuurlijke gemoedelijke maar tevens uiterst verzorgde
stip op papier weet te zetten. In zijn jeugd heeft hij zijn schrijversgaven
in de journalistiek gestoken maar sinds de muziekpractijk hem geheel
opeiste bleven zijn beschouwingen over muziek tot incidentele opstellen
in het Haarlems Dagblad beperkt. In de bundel 'Muziek en Muzikaliteit'
(uitg. Het Spectrum, Utrecht) vindt men een groot aantal van deze opstellen enigszins gerubriceerd terug. Het zijn heel eenvoudige en heldere
babbeltjes over allerlei onderwerpen de muziek en het muziekmaken bebetreffende. De ter zake niet geheel ondeskundige lezer weet echter welk
een enorme eruditie, welk een vormbeheersing en welk een humor ook,
de schrijver moet bezitten om tot een dergelijke klaarheid van uitdrukking
te komen.
Het lezen van deze opstellen betekent telkens weer een ontmoeting
met een rijp en ervaren man, wiens uitspraken de moeite van het overwegen waard zijn, ook al is men het er niet altijd volledig mee Bens. Een
van zijn vele voortreffelijke opstellen geef ik hier gaarne ter kennismaking
in extenso, zonder commentaar, weer. Het heeft 'De jeugd' tot onderwerp.
Of men te rade gaat bij Plato of bij Karel de Grote, bij St. Augustinus of
bij Luther — aldus Andriessen — men zal altijd bemerken dat grote mannen een voorname betekenis hebben gehecht aan de muzikale ontwikkeling der kinderen. Het feit dat deze waardeschatting gold in zeer verschillende tijden, bij de antieken, in de middeleeuwen en in onze dagen,
bewijst de geestelijke kracht van deze mening. Achter de grote verschillen van practische toepassing dezer opvoedingsovertuiging staat de onverwoestbare zekerheid dat het aangeboren muzikale element waarborgen
bevat voor de ontwikkeling en het behoud van werkelijk levensgeluk. De
wenselijkheid van muziekbeoefening reeds in de vroege jeugd is een evenzeer klassieke als moderne idee. Ik geloof echter dat voor het doordringen
dezer idee in onze tijd op andere wijze moet gestreden worden dan in alle
vroegere tijdperken.
Nooit werd de jeugd zo beklemmend overbelast met leerstof als in onze
scholen; de lagere school is een opleiding voor de middelbare scholen,
en deze zijn weer de zwaargevulde voorbereiding voor het hoger onderwijs. Aldus zijn de tijden van het zesde tot het zes en twintigste jaar (om
niet al te ruim te rekenen) met studie gevuld. Daartussen huppelt de gebruikelijke ontspanning.
Laat ik de noodzakelijke sportbeoefening onbesproken, dan springt het
verschijnsel van het musiceren in het oog. Het is verschrikkelijk zoals de
jazzband de jeugd terroriseert. Alle nog enigszins goed bedoelde aanraking
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met de muziek gedurende de lagere schooltijd wordt in de jaren van de
middelbare opleiding grondig bedorven door de jazz. En naast deze smakeloosheid ontwikkelt zich gedurende het onderwijs de beoordelingszucht, een der ernstigste intellectuele ziekten die welig tieren in de geest
der Nederlanders. De onbevangenheid ten opzichte der schoonheid en het
natuurlijke respect voor de kunst worden gedurende de jaren van het
middelbaar onderwijs veronachtzaamd; wat er van deze innerlijke zaken
in aanleg aanwezig was, wordt verdrongen door de verstandelijke groei
naar oordeelkundigheid en zelfbewustheid.
Nu het muziekonderwijs op de middelbare scholen een onderdeel van
het onderwijs wordt, zullen de nieuwe vakleraren ondervinden voor welke
moeilijkheden zij staan. Zij zullen jongelieden ontmoeten die inzake muziek
van niets weten en zich nochtans een algemeen oordeel aanmatigen. Zij
zullen aan leerlingen van zestien jaar een zangles moeten geven waarvoor
een kind in de middeleeuwen op zijn zevende jaar 'zijn hand niet omdraaide'. En zij zullen van deze zangloze jonge mensen een quasi-intellectueel
oordeel moeten aanhoren. Zij zullen al blij mogen wezen als vele leerlingen niet helemaal onverschillig zijn of niet geheel en al door valse
schaamte inzake het musiceren onbruikbaar zijn. Zij zullen ondervinden
dat bij deze jongelieden de primitieve levenskunst van het zingen niet
bestaat. Ik behoef niet te zeggen dat ik de goede uitzonderingen niet te
na wil spreken.
De schuld van deze verwijdering van de werkelijke muziek ligt aan de
behandeling der jeugd gedurende de jaren van de lagere school. Een
der eerste dingen welke een kind moet leren is zingen; niet als rekenen,
maar als genot. Niet als theorie, maar als practijk. Niet om persoonlijke
eer, maar tot behoud van de beste gevoelens die een kind eigen zijn. De
kinderen behoeven van de beweegredenen niets te weten, maar als zij
volwassen zijn moeten zij kunnen zeggen dat zingen levensbehoud betekent. Zij moeten al vroeg in koor zingen met volwassenen. Als
scholen en kerken hun deze levenskracht schenken, zullen zij later
deze instellingen hun bele leven dankbaar zijn. Zij zullen in de
loop der jaren een levenswaarde erkennen welke door geen enkel leervak
kan worden vervangen en zij zullen in de onmiddellijke en gestadige aanraking met de schoonheid een wapen vinden tegen eigenwijsheid. Want
het respect voor de kunst zal als een natuurlijke ontwikkeling een vast
besef worden en zij zullen ontvankelijk zijn voor allerlei nieuwe verschijnselen. En onbevangenheid zal als een positieve levenseigenschap niet door
oordeelzucht vernietigd worden. Het zingen is voor het kind van nog
grotere levensbetekenis dan het hoger onderwijs voor de volwassene. Is
het verwaarloosd of verloren gegaan dan is het later niet meer in de
werkelijk-ideele zin te herstellen, want zelfs het meestbewuste intellectuele onderricht kan een verloren paradijs niet herwinnen.
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KRITIEKEN
J. W. A. Voerman

De hongerigen
Amsterdam — A. J. G. Strengholt's
U.M. N.V.
Was het niet Multatuli, die eens
schreef: 'Als je het over een meisje
hebt, dan spreek je niet over haar
dikke darm'? J. W. A. Voerman heeft
het zelfs bestaan om over de honger
naar sexuele bevrediging en moederschap van een jonge vrouw te schrijven en dat bij een lelijke en ongetrouwde. Het is niet eenvoudig, deze
knap geschreven en tot het bittere
einde toe volgehouden roman, te bespreken. Wij willen er toch enkele dingen van zeggen.
De schrijver ken ik niet — maar ik
heb belijdenis gedaan bij een Andere
Voerman, een predikant die bij die
gelegenheid niet maar wat vragen
stelde over de leerstukken der kerk,
maar die je ziel aftastte naar persoonlijk geloof. Zijn preken waren van
vandaag, realistisch en op de man af.
Tot op het uiterste bewogen huilde
hij sours op de preekstoel. Bij nacht
erg bij dag was hij in de weer, hij gaf
zich arm en verbrandde op Oudejaarsavond zijn uitgeschreven preken van
het afgelopen jaar.
Bij de schrijver Voerman ontdek ik
onder al het harde, bittere en cynische
dat hij ons voorzet eveneens een grate
bewogenheid met de lelijke en ongetrouwde vrouw ... die je tot schreien
bewegen moest . . ..
Durven wij het probleem aan? Dat
Voerman het aangedurfd heeft, pleit
voor hem! ... ook al zouden wij zijn
roman tot op de draad toe moeten
veroordelen. En dit ben ik geneigd te
doen.
Zeker, het is een goed ontwikkelde
en intelligente jonge vrouw, deze lelijke Francoise, maar zij denkt en
spreekt en handelt mij te veel . . . als
een kerel. Zij is mij te erg een mannetjesputter om als model voor het
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gestelde probleem te dienen. Want
een meisje mag dan lelijk zijn, maar
een vrouw krijgt toch altijd kwaliteiten
in de wieg mee, die dat lelijke in de
goede zin verbloemen. Is er zelfs niet
een banaal spreekwoord dat zegt: De
natuur herstelt zich zelf? En nu zal
ik de laatste zijn am de waarde van
de schoonheid bij een meisjesgezicht
te bagatelliseren — doch daarnaast
blijft de christelijke opdracht om de
ware schoonheid bij een minder knap
gezicht te ontdekken van kracht, en
deze opdracht is voor een werkelijke
man stukken interessanter dan alle
verliefdheid op het eerste het beste
knappe snuitje.
Voerman heeft in zijn model niets
anders ontdekt dan sexuele honger, en
die tot in het bloed, het merg en de
hersens toe.
Francoise geeft de schuld aan de
ouders die haar hebben verwekt, aan
God die haar zo lelijk heeft geschapen — en zij roept verdoemenis over
zich zelf nit. Wat ze kan, doet ze om
haar hanger te stillen, maar niemand
vergunt het haar om zelfs met de
zwijnen haar buik te vullen. Zij probeert het bij een getrouwde, met een
blinde, met dronken studenten — tenslotte verleidt ze de vijftienjarige zoon
van haar hospita om met haar te doen
te hebben ...
Een afschuwelijk en afgrijselijk boek
— en toch ligt er een probleem aan
ten grondslag, waar niemand zich
goedkoop af mag maken. Sublimatie —
ach ja, ach ja, maar hier snijdt de
schrijver u meteen de pas af ... want
het slachtoffer in dit verhaal bezit
letterlijk niets anders dat haar zou
kunnen interesseren, en wat ze al bezat, haar ouders en vriendin, stoat ze
van zich af en dat met opzet.
'Bruid van Christus' warden — een
Oom wijst haai de weg, maar ... Wie
heeft haar geschapen zoals ze is en
Wie is de auteur van haar hanger? Zij

is toch niet minder dan een dier —
en haar poes krijgt jongen. Zij niet,
en daarom alles naar het gashok.
Voerman heeft het probleem van de
ongetrouwde en kinderloze aangedurfd, het rauw-chirurgisch ontleed . .
en hopeloos verknoeid. Er moet iets

anders komen!

En nu kom ik nog even op wijlen
Ds Jan Voerman. Die nam eens een
beroep aan naar een als zeer lastig
bekend staande gemeente. Wijze en
verstandige collegae zeiden:
Voermannetje, Voermannetje,
—
steek je handen toch niet in een wespennest!
Zijn antwoord kon zijn:
— 1k heb er mijn hand ingestoken
en er de honig uitgehaald!
J. W. A. Voerman, de schrijver, vermocht niets dan alsem uit zijn wespenondanks zijn bewonest te halen
G. M.
genheid.
Dr P. J. Bouman

Revolutie der eenzamen.
Spiegel van een tijdperk.

Assen 1953 — Van Gorcum & Comp.
De geschiedschrijving is evenals de
critiek en de journalistiek een der terreinen, waarop wetenschap en kunst
elkaar ontmoeten en doordringen. Geen
wonder: het schrijven op zichzelf is
een kunst, zo goed als alle vormgeving,
waardoor de mens het vluchtige ogenblik, de vergankelijke verschijning, die
hem treft, tracht vast te leggen in een
materiele schepping. Alleen: wanneer
deze vormgeving niet meer een dergelijke vereeuwiging ten doel heeft,
maar geheel of grotendeels in dienst
staat van een practisch of wetenschappelijk doel, boet het element der
ontroerde verrukking (dat een essentieel bestanddeel is van elke kunstschepping) zo zeer aan betekenis in,
dat het resultaat met kunst enkel nog
het meer of minder knappe der louter
technische vormgeving gemeen heeft.
Bij een exact-wetenschappelijke verhandeling en bij een zakenbrief gaat
ook zelfs het element der vormgeving

schuil achter het belang van de inhoud die men heeft mede te delen.
Het kan daarbij tot het minimale worden gereduceerd: de oplossing van een
wiskundig probleem kan worden uitgedrukt in formules, de zakelijke mededeling kan de vorm hebben van een
codetelegram.
Bij de geschiedwetenschap ligt de
zaak anders. Men moge onder de indruk van het positivisme in de natuurwetenschap op het eind van de 19e
eeuw ook voor haar een exacte methode als eis hebben gesteld, zij moge
getracht hebben als sociologische wetenschap aan die eis te voldoen in de
hoop uiteindelijk haar resultaten even
exact als de natuurwetenschap in formules te kunnen neerleggen, rinds het
begin del 20e eeuw heeft zich het inzicht baan gebroken, dat dit positivisme in de geschiedwetenschap met haar
wezen in strijd is. Niet alleen omdat
in de geschiedschrijving van oudsher
het artistieke element der vormgeving
een overwegende rol speelt, maar ook
omdat in de historische kennisvorming
op zichzelf reeds een aesthetisch bestanddeel zit, zoals Huizinga ten onzent reeds in zijn Groningse inaugurele van 1905 op voorgang van denkers als Dilthey, Simmel en Rickert
aantoonde. Het historische leven kan
immers in zijn veelvuldige verscheidenheid nimmer worden gekend in de
vorm van algemene begrippen, maar
slechts in werkelijkheden, waarvan de
historicus zich een beeld vormt; en
deze ver-beelding is geen zuiver intellectuele functie, maar een herschepping die aan de artistieke verwant is,
zonder dat men er daarom de naam
van wetenschap aan behoeft te ontzeggen.
Het komt mij voor, dat dit bock
van prof. Bouman, dat een spiegel wil
zijn van de eerste heeft der 20e eeuw,
niet alleen een beklemmend suggestief
filmbeeld biedt van de adembenemende ontwikkelingen, die de mensheid in deze periode op alle gebieden
van wetenschap, kunst en techniek,

55

van cultuur en politiek heeft doorgemaakt, maar ook zelf het resultaat is
van een ingrijpende evolutie in de
historiografie, die steeds verder afvoerde van het dorre positivisme en
steeds dichter naderde tot de artistieke schepping. Van deze expert der
economische geschiedenis krijgt men
bier geen beschouwende systematiek,
geen wetenschap in formules of statistieken, geen uiteenrafelende analyse
of een vervormende synthese, maar
een beeld van het gebeuren zelf; en
dat niet door een dorre feitenverzameling in kroniekstijl, maar door middel
van een waarlijk literaire uitbeelding,
die haar techniek van suggestief cornprimeren doelbewust aan die van de
film heeft geschoold. Vandaar dat de
schr. zo vaak de vorm kiest van het
verslag van een filmjournaal. Dit vloeit
geenszins voort uit oppervlakkigheid,
die zich met de buitenkant der dingen
tevreden stelt, maar hangt rechtstreeks
samen met schrijvers opzet, weer te
geven, wat de massa in deze halve
eeuw zelf van het gebeuren doorleefde
zonder er vaak de portee van te beseffen. Het biedt tevens de gelegenheid
tot tempoversnelling, wat het verhaalrhythme ten goede komt en de mogelijkheid opent de camera des te langer te richten op praegnante details,
zonder dat die daardoor uit hun verband worden gelicht, of stil te staan
bij essentiele feiten en uitspraken, die
verrassende lichtschampen werpen op
de zin van het gebeuren. Voor het
opsporen van zulke essentialia schijnt
de schr. over een wisse wichelroede te
beschikken. Zo, om een enkel voorbeeld te noemen, wanneer hij op blz.
315 Chambers' onthullende opmerking
citeert: 'Het Communisme is nooit
sterker dan het falen van andere geloven toelaat' — of wanneer hij n.a.l.
van het schrijven, dat 350 psychiaters
in verband met de groeiende oorlogspsychose tot de staatslieden der wereld richtten, de fundamentele zwakheid van dit stuk blootlegt door op
blz. 342-5 zijn eigen visie op de diep56

ste oorzaken daarvan door die staatslieden zelf te laten uitspreken in een
fictief antwoord, dat de ontreddering
niet toeschrijft aan psychologische faetoren maar aan religieuze: de verwereldlijking, het losgeslagen-zijn van de
oude levensgemeenschappen en de
diepste geloofstradities, kortom de
vervreemding van God en de naaste.
Dit is het begrip van eenzaamheid,
dat de schr. in zijn titel aanduidt. Het
is de eenzaamheid der moderne massa, geen uiterlijke, maar een innerlijke. De oorlogspsychose, zegt hij op
blz. 345 ongeveer, is slechts de expressie van een revolutie van eenzamen. Hun exponenten zijn de door
machtshonger aangegrepen nihilisten
wier 'revolutionnaire greep naar de
heerschappij moest uitlopen op de revolutie, die zich in de chaotische
vorm van wereldoorlogen aandiende.'
(156).
Is dit boek zo een pessimistisch
tijdsbeeld geworden? De schr. kent
een Hoop waaraan de eenzamen voorbijgaan: 'Nog altijd is de levende
kracht van het Woord, het ongetemperde Woord, sterker dan iedere
atoomenergie', laat hij zijn fictieve
staatsman tot de psychiaters zeggen en
hij weet met Goethe, dat de zin der
geschiedenis uiteindelijk ligt in de
botsing van geloof en ongeloof (345).
Telkens ook projecteert zijn film, tussen alle aanwassende golven van ontreddering door, het beeld van zoekers
naar het diepere, bij wie de liefde niet
is verloren gegaan. Of zij steeds de
weg tot gemeenschap en tot de diepste
Grond van hun bestaan hebben gevonden? Zij zOchten althans en ons
past geen oordeel, alleen blijdschap
over het licht dat bier en daar schijnt
in de duisternis. Zij zijn degenen, die
de schr. in de apotheose van het gebouw Mundus, waarmee hij zijn geschreven film besluit, ziet afdalen uit
de regionen der eenzaamheid naar de
keldergewelven van dit huiveringwekkend Labyrinth der moderne
mensheid, dat door een onmetelijk gor-

dijn in twee vijandige helften is gespleten, om daar vanuit het "Pantheon
der Mensheid' of vanuit de 'Catacomben' het licht der wezenlijke vrijheid
en der gemeenschap te zoeken, dat
uitkomst rnoet brengen. Als wij ons
afvragen of Christendom en Humanisme dan gelijkwaardig zijn, wijst de
commentator op het opschrift van de
kerk der Catacomben en hij formuleert zelf onze twijfel: 'In hoeverre
had zich het begrip voor de goddelijke orde geopenbaard in de geest
van degenen, die in het Pantheon hun
rustplaats hadden gevonden?' Zijn
antwoord is, dat de diepste grond der
dingen steeds voor de mens verborgen
zal hlijven, maar dat de geschiedenis
niet zonder zin en inhoud is en uiteindelijk zou kunnen zijn wat ons gebed van haar maakt. Ik geloof, dat wij
dit zo mogen interpreteren, dat de
schr. met ons van mening is, dat alle
waarachtige humaniteit in laatste instantie enkel door de Geest Gods kan
zijn gewekt en tenslotte niet anders
kan dan haar toevlucht en haar zin
vinden in het Geloof. Dit rijke en
milde bock begroeten wij dan ook niet
enkel als een specimen van boeiende
en verantwoorde moderne historiografie, maar ook als een getuigenis, een
stuk waarlijk christelijke literatuur.
A. G. v. d. H.
Ester Lindin

Omhels mij
Amsterdam — A. J. G. Strengholt N.V.
Met haar romans 'Stel je voor, dat ik
de dominee trouwde' en 'Drie gebloemde dekens' heeft de Zweedse
schrijfster Ester Lindin ook in ons land
naam gemaakt. In 'Omhels mij' geeft
zij weinig nieuws. Ook dit bock is weer
doordrenkt van bitterheid, al ontbreekt
ditmaal niet de oplossing van het probleem van de vrouw aan wie de liefde
is voorbij gegaan: 'de man die haar
duurzaam geluk kan geven'. Er is weer
veel onverkwikkelijks: schijnheiligheid,
decadentie, de overdreven Zweedse

vormelijkheid. Daartegenover heeft de
schrijfster weinig anders te stellen dan
ironic. Maar haar goede stijl en een
knappe compositie dragen ertoe bij,
dit derde bock, ondanks alles, lezensJ. M. Vr.
waardig te maken.
Compton MacKenzie

Whisky als Water.
Heemstede — Hofboekerij
Nederlandse bewerking van Hans
van Assumburg.
Ook voor het R.K. lezerspubliek zijn
er boekenseries. Zijn de boeken uit de
Protestantse reeksen soms wel eens al
to veel afgesteld op de eigen kring,
bovengenoemd bock lijdt aan hetzelfde
euvel.
Wij vinden een werkelijk aardige
geschiedenis van de schipbreuk van
een met whisky volgeladen schip op
de kust van een der Hebrideneilanden,
waar (het is nog in de oorlogstijd) gesnakt wordt naar sterke drank.
Dit brengt natuurlijk veel jutterij
en smokkelavonturen, alsmede diverse
uitspattingen (overigens in het behoorlijke) door een te royaal gebruik van
de lang ontbeerde en nu buitgemaakte
drank.
Het leven op het eiland is geestig
beschreven, sommige personen zelfs
kostelijk.
Doch er is ons toch te veel 'Roomse
gemoedelijkheid' met het leven en de
heilige waarden. Als er bijv. een kist
met twaalf kostelijke flessen is buitgemaakt, is de uitroep van een zekere
jockey: '0 . . . Glorie aan God in den
hoge en aan Maria en alle heiligen'.
Hij sloeg in een extatische vreugde
vier, vijf kruisen na elkaar. Zelfs de
pastoor doet mee en roept op een fuif,
waar de whisky rijkelijk vloeit, tot
een binnenkomende kolonel: 'Ha, die
kolonel. Treed binnen in de vreugde
des Heren'.
Zo tussendoor is er nog een bekeringsgeschiedenis verwerkt, echter nog
minder overtuigend dan de allerberuchtste tractaatjesbekering.
Dus: Een geestig, doch vrij opper-
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vlakkig boek voor het R.K. gezin.
Daarbuiten zal het weinig waardering
K. K.
ondervinden.
Berend Balthazar

Nachtwerk

Een bundeltje malle in- en uitvallen
Amsterdam — Pegasus.
In bijna ieder zichzelf respecterend
dagblad wordt tegenwoordig in een
der hoeken in opvallend lettertype in
een of andere vorm de humor beoefend. Men kan zich, al naar gelang
van het aantal kranten, dat men onder
ogen krijgt, dagelijks met een of meer
van die soorten 'stukjes' vermaken
zonder er de noodzaak van in te zien,
dat ze alle gebundeld worden.
De 'malle in- en uitvallen' van Berend Balthazar onderscheiden zich van
de andere soorten 'malligheid' vrijwel
alleen door de zeer rode kleur van de
bladen, waarin ze in eerste lezing werden geplaatst. Dat wil zeggen, dat
men in dit bundeltje 'Nachtwerk', zoals in de andere gebundelde krantenhumor stukjes vinden kan, die men
leest en herleest, en waarvan hele
zinnen in het geheugen blijven hangen. Maar dat er ook stukjes in voorkomen, die weinig of geen indruk maken en dat degene, die proberen wil
dit soort Nachtwerk in een avond uit
te lezen voor de nacht in slaap valt.
Een gedeelte van deze rode humor
houdt zich op niet onverdienstelijke
wijze met onpolitieke onderwerpen
bezig als bijvoorbeeld de schijngestalten van Sinterklaas. Maar ook een
zuiver-communistische uitval kan voor
andersdenkenden wel eens genietbaar
wezen. Bijvoorbeeld die op de emigratie. Als het in communistisch oog
zó belachelijk is het land uit te gaan
kan het in Nederland zo slecht nog
J. M. Vr.
niet zijn
Sjoerd Bakker

Melodic van de Eenvoud

Amsterdam — De Muidertoren
Een bock uit een 'neutrale' reeks. Het
sympathieke is, dat de auteur niet
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boven zijn macht gegrepen heeft. Hij
heeft zijn thema met behoorlijk vakmanschap uitgewerkt en zo werd het
een presentabel werkstuk. Meer echter ook niet.
Zijn hoofdfiguur Hilbert, is een
eenvoudig, flink en eerlijk werkman
zo rond de eeuwwisseling, een man
met maar eeri ideaal: een goed, gezellig en gezond gezinsleven. Daarom niet
te veel politick, ook al wordt er gesproken over de strijd tussen Oranjegezinden en het opkomende socialisme, niet te veel godsdienst ('t zit nu
eenmaal niet in die man, al is er een
restant liberaal besef van de goede
mens, die wel in de hemel zal komen,
al heeft men daar ook weer geen enkele voorstelling van).
't Loopt Hilbert niet erg mee. Eerst
sterft zijn jonge vrouw en 't pasgeboren kindje. Als hij hertrouwt vindt hij
enkele jaren van geluk. Doch kindersterfte en tobberijen van zijn vrouw,
die zich tenslotte verdrinkt, na v( rgeefs in kerk en secte rust gezocht te
hebben, versomberen zijn jaren.
Met de volwassen kinderen beleeft
hij tenslotte ook nog weer heel wat
moeilijkheden: een zoon, die op het
verkeerde pad gaat en een dochter,
die terwille van een jongen Rooms
wordt, maar dat vindt Hilbert toch zo
erg niet. Deze melodic van de eenvoud is dus wel triest. Omdat het een
geestelijke overtuiging mist, leggen we
het bock onbevredigd terzijde. En tey ens met innerlijke onrust, omdat wij
weten dat Bakker bier levens tekende,
zoals er zo veel zijn. Allicht onbewust
wordt bier een beeld gegeven van
geestelijke nood, die ons oproept toch
meer een stad op een berg te zijn.
K. K.
Jacques den Haan

Het eiland der Sirenen

's-Gravenhage '52 — D. A. Daamen.
'Een boekwinkel is een kruithuis, een
dynamiet-magazijn, een gifkast, een
bar met bedwelmende dranken, een
opiumhol, een eiland der sirenen'.

Met dit motto heeft Den Haan de titel van zijn boekje verklaard en de in)loud al wel zowat te raden gegeven.
Het zijn slot geschreven artikeltjes van
een belezen en enthousiast boekverkoper, die behept is met een behoorlijke dosis mensenkennis.
De schrijver is vaak amusant, soms
gewild grappig. De titels van de
schetsjes zijn tamelijk kenmerkend,
bijv.: 'De bibliotheek van Robinson',
'De best seller', 'Gallup-poll-itis lethargica', 'Moet mijn zoon boekhandelaar
worden?', 'De blommen van het Mal'.
Artikeltjes als deze komen toch het
beste tot bun recht in tijdschrift of
krant; de bundeling maakt het geheel
wat pretentious.
M. G. J. T.
Aar van de Werfhorst
Het laatste huis
Amsterdam 1952 — Em. Querido.
Het laatste huis is het tweede deel van
de roman De Eenzame; het eerste deel
droeg als ondertitel De stenen kamer.
Met dat eerste deel had Aar van de
Werfhorst al ver boven zijn kracht
gegrepen. Incidenteel slaagde hij in
bet uitbeelden van puberteitsemoties
of natuurstemmingen, maar daarmee is
nog geen roman geschreven.
Dit tweede deel is een volslagen
mislukking. Er gebeurt niets; innerlijke
ontwikkeling ontbreekt. Een zeker vertoon van eruditie maakt de onbelangrijke overpeinzingen der hoofdpersonen niet leesbaar. Is het geheel wellicht een mislukte nabootsing van Ernst
Wiechert? Van de Werfhorsts voorliefde voor de landadel met trouwe,
wijze dienstknechten, zijn mislukt-verheven natuurbeschrijvingen zouden het
doen denken. De gezwollen stijl maakt
het proza, althans voor mij, haast onleesbaar.
Een passage ter instructie: Gillot, de
heer van Vogelenzang, heeft een bezoek gebracht aan zijn zieke (edel-)
buurman Adalbert Sass, 'de heer op
Markslag'. Terwijl Gillot met de slede(!) weer naar huis rijdt, sterft Adalbert. Gillot krijgt het nu koud in zijn

slee. Let wel, niet alleen door de winterwind. 'Het is de dood, die zich
achter Gillot had opgesteld. Hij was
des morgens mee uitgereden, maar had
even Langer op Markslag vertoefd dan
de heer van Vogelenzang, maar nadat
hij het hart van Adalbert Sass had
aangeraakt, was hij achter Helmert
(een van het dienstvolk van Marktslag)
op het paard gaan zitten, om de slede
weer in te halen. Terwijl de jongen
berichtte, dat zijn beer gestorven was,
nam de dood achter Gillot plaats op
de slede. Toen ze door de poort van
Vogelenzang gleden, stapte hij ongemerkt of en ging weer op zijn plaats,
achter de stenen pijlers staan'.
Ja, ja, toen kwam de dood binnen.
Maar wat in een gedicht van Aafjes
bijv. lukt, lukt daarom nog niet in een
roman van Van de Werfhorst.
Het book is sierlijk uitgegeven.
1M. G. J. T.
Frank G. Slaughter
De roman van Lucas. Heelmeester
en Apostel
Amsterdam 1953 — Meulenhof.
Een good geschreven, ook in de
Nederlandse vertaling zeer leesbaar
book, zonder literaire pretenties. Bijbelse figuren als Paulus, Theofilus,
Stephanus, Caiaphas komen vrij duidelijk te voorschijn. De Bijbel zelf geeft
to weinig psychologische en historische
gegevens OM bier een beslist oordeel
te hebben. 't Kan zo, maar 't kan ook
anders.
De cultuursfeer, waarin de eerste
Cbristengemeenten hebben geleefd,
zowel de Joodse als de Hellenistisch.:,
lijkt me joist getroffen.
't Is jammer dat de schrijver zo nu
en dan probeert het genezingswonder
S. J. P.
to rationaliseren.
Albert Helman
Mijn aap lacht
Amsterdam 1953 — Amsterdamsche
Book en Courantmij.
Zij die van het vroegere work van Heiman op de hoogte zijn, zullen hem in
..
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deze roman makkelijk herkennen. Allerlei eigenaardigheden van de auteur
komen in dit boek als het ware verscherpt nit. Men vindt in dit werk
Helman terug, zoals hij op z'n best is,
maar ook zoals hij is op z'n poverst.
Het eerste deel van het boek is werkelijk zeer goed geschreven. Het geeft
het leven van de aap in z'n eigen
milieu. En ook het derde deel, dat het
slot van de apenroman uitmaakt, is
heel knap. Maar de belevenissen van
het beest in het tweede deel, waarin
hij in de nederzetting Beuls Erbarmen
onder de mensen verkeert, zijn maar
matigjes weergegeven
Het is jammer, dat dit alleszins
lezenswaardig boek een tweeslachtig
karakter heeft gekregen. De aap werd
aapmens en Helman werd mensaap.
Nee, dit is niet bedoeld als een zouteloze woordspeling. Helman heeft in
de eerste plaats de beestachtigheid van
de mensen scherp getekend en gehekeld. Hij toont die aan zijn aap.
Daarentegen beschrijft hij zijn aap als
een wezen, behept met allerlei eigenschappen, die in 't bijzonder de mensen eigen zijn. Tenslotte laat hij zijn
aap zelfs lachen. Dat gebeurt als het
beest zijn kwelgeesten, de mensen,
in de nacht in panische angst rond
ziet rennen om de brand te blussen,
die door 's apen toedoen in het Beuls
Erbarmen van houten huizen is ontstaan. Inderdaad, Helmans aap lacht.
En dan doet hij volgens hem menselijk. Maar in wezen is dit lachen satanisch. Liever zou het mij geweest zijn,
wanneer de aap z'n grijnzend smoel
tot een lach had weten te vertrekken
bij een ervaring, die zowel hemzelf
als z'n medemensen gelukkig had gemaakt. Maar deze opmerking raakt
minder het boek, dan Helmans wereldbeschouwing.
J. E. N.
J. P. Leynse
Vrouwen zijn als bladeren
Vertaling van Clare Lennart
Amsterdam 1953 — Kosmos N.V.
Het is al weer meer dan twintig jaar
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geleden dat ik, als redacteur van Callenbachs Kerstboeken, geregeld van.
James 'Leynse uit Peking Chinese vertellingen mocht ontvangen. Hij schreef
die in het Nederlands want Leynse
is Nederlander. Zijn vrouw is een
Amsterdamse. Hij studeerde in Leiden
en Oegstgeest en ging voor de Presbyteriaanse kerk naar China, waar hij
met zijn vrouw geheel en al opging
in het Chinese leven. Zijn verhalen
in Callenbachs Kerstboeken waren
heel goed en zuiver geschreven. Toen
reeds trof het mij telkens weer, dat er
in deze zendeling tevens een voortreffelijk schrijver school.
Leynse heeft in die jaren niet kunnen vermoeden, dat hij voor de boeken die hij wilde schrijven eerst tijd
en gelegenheid zou vinden in het Jappenkamp, waarin hij met zijn vrouw
tijdens de tweede wereldoorlog terechtkwam. Die tijd heeft hij dan ook
prachtig kunnen besteden. Hij schreef
er vijf boeken waarvan het eerste
thans op voortreffelijke wijze door
Clare Lennart uit het Engels werd
vertaald.
De uitgever heeft geweten aan wie
hij dit 'vertaalwerk' moest opdragen.
Clare Lennart, met haar gevoel voor
steer, heeft dit werk blijkbaar met
veel liefde en toewijding gedaan.
In deze roman uit het moderne
China vertelt Leynse het verhaal van
een zoon uit een aanzienlijk huis, die
is voorbestemd tot een huwelijk met
een dochter uit een bevriende familie.
Een huwelijk uit plicht, zoals millioenen Chinese huwelijken. Wanneer de
jongeman later op zijn schoonzuster
verliefd wordt blijven de conflicten
niet uit. In de figuur van de 'grand old
lady,' de oude grootmoeder, geeft
Leynse een prachtig portret van een
vertegenwoordigster van het oude
China.
Leynses grote kennis van land en
yolk speelt hem echter als romancier
parten, want het spuien van allerlei
'folklore' vertraagt de gang van het
verhaal te zeer om het als roman een

geslaagd kunstwerk te mogen noemen.
Men beschouwe dit verhaal dan ook
niet als uit de fantasie van de schrijver ontsproten, het is, zo als de flap
zegt, 'op werkelijkheid gebaseerd'. De
'eerste vrouw' komt in aanraking met
de Westerse begrippen en het Christendom en laat, als zij naar Amerika
vertrekt om te gaan studeren, de weg
vrij voor het huwelijk uit liefde.
Leynse moet het als boeiend romancier afleggen tegen Pearl Buck doch
het is hem dan ook niet alleen om een
'boelend verhaal' te doen. Zijn gevoel
voor humor geeft bovendien een bijzondere bekoring aan dit werk, dat
ons binnenleidt in een voor ons, Westerlingen, te zeer onbekend gebied.
Al lezende ontkomt men niet aan
de beklemmende vraag wat het cammunisme aan dit yolk met zijn eeuwenoude cultuur zal doen.
1k hoop, dat het bij dit bock niet
zal blijven. Voor het boeiende, betrouwbare werk van James Leynse, de
zendeling-schrijver, die dertig jaar een
werkzaam aandeel had in de door de
zending in Peking gestichte scholen
en universiteit, zal in ons land zeker
een grate lezerskring te vinden zijn.
P. J. R.
Eugen Zabel

Catharina de Grote, Tsarina van
Rusland
Vert. J. Dupre
Naarden 1953 — Uitgeverij 'In den
Toren'
Dit werkje is een product van de zgn.
moderne biografiek, die ongeveer een
kwart eeuw geleden in de Europese
literatuur in zwang geraakte en ons
sindsdien een steeds wassende stroom
van historische bellettrie heeft geschonken van zeer uiteenlopende kwaliteit. Ging de ontwikkeling enerzijds
in de richting van een literair georienteerde historiografie, die met artistieke intultie en vormgeving ook van
bredere cultuursamenhangen, vooral
uit eigen tijd, een beeld schiep op
grond van critisch getoetst materiaal,

anderzijds verliep de literaire biografie
vaak tot 'vie romaneee' in de zin van
slap-bellettristische beschrijving van
historische persoonlijkheden, met nadruk op de 'historic intime' en het pikant-anecdotische. 't Boven besproken
werk van P. J. Bouman en het onderhavige schijnen mij de beide polen te
vertegenwoordigen, maar eigenlijk doet
men het ernstige, bewogen werk van
Bouman onrecht door het met deze
amusementslectuur in een adem te
noemen.
Zabel vertelt wel aardig van Catharina's jeugd en opkomst (de tijd voor
haar troonbestijging beslaat ongeveer
de helft van 't bock) maar met opmerkelijk weinig diepgang. Hij weet
sensationele gebeurtenissen, als het
opzijzetten en vermoorden van Peter
III, de wisseling van haar gunstelingen
en een kozakkenopstand, met enig dramatisch talent te beschrijven, maar
vooral de klein-menselijke kant er van.
De achtergronden blijven vaag. De
schrijver besteedt nogal veel aandacht
aan Catharina's culturele belangstelling en haar maecenaat ten opzichte
van de Encyclopedisten, maar de degelijkheid van zijn anecdotische beschouwingen kan men afmeten aan de
blunder, waardoor hij een vriend van
Diderot, de verfranste encyclopedist
van Duitse afkomst Frederic Melchior,
baron de Grimm (1723-1807), voor 'de
beroemde schrijver van sprookjes' aanziet, die zestig jaar later geboren werd,
eerst in 1812 tezamen met zijn beroemder broer Jakob Grimm de 'Kinder and Hausmarchen' uitgaf.
De vertaling van dit oppervlakkige
bock was m.i. niet nodig geweest,
maar als het dan tOch moest, had de
vertaler er aan moeten denken, dat
woorden als haar afkeur, ondanks' dat,

geloofsbekentenis, hij kreupelde, Parijzer (bnw.) en krampen (voor 'stuip')

geen Nederlands zijn en dat bij ons
de namen van steden onzijdig zijn,
zodat we evenmin spreken van 'de
Palmyra van het Noorden' als van 'de
Venetia' .
A. G. v. d. H.
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Walter Breedveld
Hexpoor
Utrecht 1953 — De Fontein
De R.K. pers heeft deze bij uitstek
roomse roman beurtelings geprezen en
gelaakt. Zelfs zeer geprezen en zeer
gelaakt. Blijkbaar heeft men in r.k.
kringen eveneens te doen met het
vraagstuk van de vele goedbedoelde
moralistische verhalen en daar tegenover de erkende schrijvers van formaat
als Coolen en Hofstra. Wie daar tussen in zweeft, heeft het hard te verduren. Zo ook Breedveld. Een yolksschrijver van het goede soort zoals bij
ons G. Mulder. Auteurs die zo maar
van het leven of schrijven en zich
niet veel bekommeren om literatuur in
engere zin. Juist omdat hun werk hier
en daar ver uitsteekt boven de doorsnee volksroman, geeft het aanleiding
tot bekvechterij en misverstand.
Men kan Breedveld nu eenmaal niet
verwijten dat hij geen Green of Marshall is en het lijkt mij vrij nutteloos
na te gaan wie hij niet is en wat hij
niet kan geven. Men zou, billijkheidshalve eerst eens kunnen constateren
wat hij dan wel kan.
Welnu - Breedveld kan een boeiend
verhaal schrijven. Hij is in deze roman
geobsedeerd door de hoogmoedige,
domme Haanenfamilie waaraan Gerard
Hexpoor, die bij zijn schoonmoeder
op het molenaarserf inwoont, kapot
gaat.
Het verhaal speelt in de omgeving
van Den Bosch, in welke stad Hexpoor zich heeft opgewerkt tot procuratiehouder van een bank. Thuis vervult de grootmoeder de rol van de
boze heks en ook haar dochter, die
haar man altijd bij zijn achternaam
noemt, speelt haar liedje mee, evenals
de verwaten zoon Jan, de onderwijzer,
die zijn vader zo gemeen in een hoek
kan zetten.
Enfin — moegesard loopt het voor
Gerard Hexpoor uit op een verhouding met de ietwat duistere figuur van
de koffie-juffrouw op kantoor, die, als
hij niet wil scheiden terwille van zijn
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kinderen, haar verlies moet nemen en,
als zij haar kans schoon ziet, Hexpoor
meesleurt in een affaire, een goede
speurdersroman waardig. Op haar
vlucht met de brillanten uit de brandkast van de Bank komt de juffrouw
om door een auto-ongeluk. Nu de
hoofdgetuige dood is, kan Hexpoor
zijn verhouding met haar ontkennen.
De pastoor, aan wie Hexpoor in de
gevangenis gebiecht heeft, geeft hem
een vrijbrief om voor de rechter zijn
verhouding met de juffrouw te blijven
ontkennen. Pijnlijker wordt het, al5
Hexpoor ook zijn priester-zoon gaai
voorliegen.
Zo zal hij, vrijgesproken van medeplichtigheid, berouwvol naar hui:
terugkeren, maar niet voor dat 'On:
Heer' hem op het nippertje heefi
teruggehouden van zelfmoord.
Reeds op bladzijde 15 kiest de schrijver partij als hij ons het volgend(
mededeelt: De Haanen staken de kop
pen bij elkaar en voerden een zenuw
oorlog waarmee zij de gevoelige mar
zeker tot moord of in het gekkenhui;
hadden gebracht, als zijn doofheid ei
zijn werk op de bank hem geen com
pensatie gehoden hadden voor hui
dom geplaag'.
Let op 'de gevoelige man'! D(
schrijver kiest bij de aanvang van ziji
verhaal reeds partij voor Hexpoor. Hi
is niet tevreden met het uitbeeldei
van het haat-complex, neen, hij dik
het zelf nog wat aan om de lezer eei
handle te helpen. Zo zal hij steed
fellere kleuren nodig hebben om t,
bewijzen met wat voor monsters di,
'gevoelige man' te doen heeft. Hi
slaagt dan ook volkomen in de opze
de lezer deelgenoot te maken van zij]
weerzin tegen de mentaliteit van d
Haanen-familie.
Het is volkstoneel op zijn best
Straks vliegen de projectielen naar he
toneel en kan er naar hartelust ge
floten worden.
Voor het overige hoeft niemand he
talent van Breedveld te kleineren

deze man kan vertellen en zeer boeiend vertellen. 1k geneer mij er in het
geheel niet voor dat ik zijn boek in
een ruk heb uitgelezen. 1k heb mij bij
dit volkstoneel maar eens lekker op
sleeptouw laten nemen.
Dat is nu al weer twee maanden
geleden en als ik mij afvraag wat de
oorzaak is geweest van de aandacht
waarmee ik dit verhaal las, dan weet
ik dat Breedveld het heeft bestaan de
tragiek uit te beelden van een gefolterd mens die kapot gaat aan de domheidsmacht van zijn huisgenoten.
Breedveld is er echter niet in geslaagd de lezer hegrip bij te brengen
van de tragiek der tegengestelde naturen. Hij heeft de botsing boeiend
beschreven, hij heeft partij gekozen,
doch hij vermocht die Haanen-natuur
niet te doorgronden. Die opgave was
voor hem te zwaar.
Vooral de vrouw van Hexpoor is
hiervan de dupe geworden. Deze
vrome liedjes neurende Carolina, deze
sarrende echt- en bedgenote, is nauwlijks weer dan een caricatuur geworden door de bril van Breedveld.
1k acht het zeker niet onmogelijk
dat Breedveld nog eenmaal een zelfde
gegeven op hoger plan zal uitwerken.
Dat hij nog eens door de nodige zelftucht, wat meer 'afstand' zal weten
te nemen.
Maar het meer 'ingehouden' schrijyen betekent voor Breedveld een zeer
zware opgave. Wanneer hij zou inzien
dat dit geenszins een verarming behoeft te betekenen aan dramatische
ontwikkelingen (veeleer zal het de
innerlijke spanning opvoeren) is er
van hem als auteur nog veel te verwaell ten .
Nog een opmerking: dat liegen van
Hexpoor (zij het met de beste bedoelingen) heeft mij als orthodox protestant een blijvend gevoel van onbehagen gegeven. Temeer omdat ik geen
enkel spoor kon vinden van afkeuring van de zijde, van de auteur. Ook
na het (opzettelijk) kennis nemen van
een Roomse verhandeling over de

leugen, is dat gevoel van onbehagen
niet geweken.
P. j. R.

J. W. Schulte Nordholt
voor eeuwigheid
De Windroos, deeltje 25
Amsterdam — U. M. Holland.
Hoe vertrouwd en gewoon klinkt de
stern van deze dichter. Wij verwonderen ons, dat hij ons zo gemakkelijk
en voor wij het bemerken meeneemt
in het rijk van zijn ontroeringen. Hij
staat zelf al evenzeer verwonderd:
'De wonderlijke woorden die ik zeg,
rijdende door de dagelijkse straten,
zijn vogels, die opvliegen onder
praten'
Een betere typering van deze poezie
zal moeilijk te geven zijn. Opvltegen
onder praten, praten dat haast laconiek aandoet en 'zomaar' vlucht
krijgt. Slechts een enkele keer ontkomt de dichter niet geheel aan het
gevaar dat zijn manier van dichten
bedreigt en blijft deze vlucht een laag
bij de grond fladderen of is de vogel
reeds weer neergestreken in bet praten voor bet vers voltooiing vond.
Werk als dit te ontmoeten tussen
zoveel dat slechts lust schijnt te vinden in het uitzeggen van onlustgevoelens, is een werkelijke verademing.
Hoewel de klacht over vergankelijkheid en tekort niet ontbreekt, er
spreekt tevens zo'n warme menselijke
vertedering uit over al wat gegeven is
'tussen morgen en avond'.
'het warme leven
vergankelijk en goed in ieder ding.
En in de bomen als de takken beven
regent het tranen van vertedering'.
Toch is de vraag bij mij gerezen, of
ook deze dichter op den duur wel zal
ontkomen aan de ziekte van de moderne kunst, die natuurlijk de ziekte
van de moderne mens is, nl. die der
steeds verder gaande ontmenselijking,
tot de mens zich nog slechts ontwaart
als (ontwaardigt tot) een ding tussen
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andere dingen, en ook die waarneming
zelf tenslotte als zinloos ondergaat.
Deze vraag rees vooral bij zijn gedicht 'Adieu', een bijzonder zuiver
vers, waar ik heel veel van houd, maar
waartegen ik tegelijkertijd verzet aantekenen moet.
'In de kamer zit ik aan de tafel,
luister naar het suizen in mijn oren.
Vogels houden eindelijk hun snavel,
Het wordt stil, ik kan de sterren
horen
en wat in de aarde wordt geboren.
Nu vannacht, het hele huis ligt
open,
ik zit in de blote eeuwigheid,
en ik laat mij door de regen dopen
tot een zachte dood, ik ben bereid.
Regen regent en de bomen lopen
bij mij binnen, op mijn hand die
schrijft
groeit het gras. Adieu. Mijn hart
verstijft.

VARA-rubriek 'Met en zonder omslag'
uitgeschieven prijsvraag voor nog onbekende, 'naamloze' dichters in Nederland.
De inleiding verklapt ons dat de
juryleden Max Dendermonde, Reinold
Kuipers en Garrnt Stuiveling 3000 verzen ter beoordeling ontvingen. Geen
sinecure! Tenslotte kregen 40 dichters
de voet in de stijgbeugel, al was het
even een gedrang wie wel voorop
mocht gaan. Of deze 40 straks vast in
het zadel zullen zitten, schools zullen
rijden of niet? Het is een aardig idee
dit boekje nog eens op te slaan over
een jaar of tien b.v. en te zien of de
verwachtingen van de juryleden, of de
onze, die niet geheel dezelfde behoey en te zijn, ook uitkwamen, ja dan
nee. Er is inderdaad aanleiding tot positieve verwachtingen van verscheidene
van deze 40 uitverkorenen.
Tot over tien jaar, zullen we dus
I. L.
maar zeggen?
Daan van der Vat

Britten, beesten en buitenlanders

Wie kent niet het verlangen zoi te behoren bij het omringende leven. Hoe
harmonisch lijkt dit. Maar dit vers
prikkelt toch ook tot verzet, want dit
is harmonie ten koste van het menselijke. In meer verzen zien wij symptomen hiervan. B.v. in „Grijs-. Hopelijk geeft de dichter niet toe aan deze
drang en mogen wij in zijn volgend
werk verzet hiertegen beluisteren. Ik
zou er hem om willen smeken om
Gods wil, die ons mens gemaakt heeft
naar zijn beeld. En kan dit niet? Is
ons geen nieuwe naam in uitzicht gesteld en volmaakte gemeenschap?
I. L.

'De stijgbeugel'
V eertig verzen van nieuwe dichters
Amsterdam — De Arbeiderspers
Onder deze wel zeer passende titel,
wordt ons het resultaat aangeboden
van een door de redacteuren van de
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Utrecht/Antwerpen — Het Spectrum
Een getuigenis van ongeneeslijke verbijstering, zo noemt de schrijver, een
Nederlands correspondent in Londen,
in zijn Voorwoord deze gebundelde
krantenartikelen over het naoorlogse
Engeland en de naoorlogse Engelsen.
Verbijstering lijkt een iets te sterke
uitdrukking voor do gevoelens, die het
gadeslaan van zijn Britse soortgenoten
op de met zin voor humor begiftigde
Nederlander oproept. Zo doet er meer
in dit boek een tikje overdreven aan:
in een te groot aantal pagina's, dicht
bedrukt, wordt een overmaat van
geestigheden opeengestampt. De beperking, waartoe de schrijver niet bij
machte bleek, zal de lezer zich op
moeten leggen: hoogstens drie van de
vijftig hoofdstukken per avond. Maar
zo genoten wordt dit getuigenis van
ongeneeslijke verbijstering onweerstaanbaar vermakelijk. En nog leerzaam bovendien.
J. M. Vr.

Binnenkort verschi/nt:
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Een bundel Kerstpoezie van D. van der Stoep
De gedichten van D. van der Stoep, minder bekend dan zijn
andere publicistische arbeid, verdienen zeker de aandacht.
Het kenmerk van zijn poetisch werk is een lichte, gevoelige
toon en een direct aansprekende inhoud.
Daarom is het verheugend, dat deze auteur thans de gedichten
van zijn hand, die op het Kerstfeest betrekking hebben, heeft
willen bundelen. Temeer omdat het grootste gedeelte van
dezegedichten slechts in beperkte kring bekend was.
Bijzondere vermelding verdienen het ontroerend kinderlijke
kerstlied: „Voor 't slapen gaan" en 't ronddeel „See you later",
een gedicht waarin de Bi
t
Boodschap van het Kerstfeest
wordt verteld in de taal van deze tiid. Ook werd opgenomen
het acrostichon „Een Heilig A.B.C.", waarin in de volgorde
van de letters van het alfabet de Kerstgeschiedenis wordt
weergegeven.
Een bijzonder gedicht, modern in de goede betekenis van het
woord, is: „Chez Marie in Bethlehem". En tenslotte zal het
feit, dat ook is opgenomen: „Dit is 't vertelsel van het Kind",
velen een genoegen doen.
Zo is deze bundel met Kerstgedichten van een begaafd dichter
met een eigen,
persoonlijk geluid, een waardevol bezit voor
ieder, die in deze tiid vol onzuivere Kerstromantiek iets wil
verstaan van de diepe betekenis van dit grote feest.
De typografische verzorging van deze bundel werd opgedraen aan de kunstenaar Roel Knobbe, die er in geslaagd is dit
bundeltje een voornaam, bijzonder aantrekkelijk uiterlijk to
geven.

Binnenkort in de boekhandel.
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Herbert Kuhn:

K

s

eI

Een recensie in Ontmoeting over dit veelbesproken boek:
Het is lang geleden, dat ik met zoveel spanning een boek heb
gelezen, als met 'Karmel' het geval was. En ook nu nog, nu het
enige tijd geleden is, dat ik het weglegde, ben ik er dankbaar
voor, dat ik er mijn tijd aan mocht besteden. Want het is niet
alleen een boek, dat de lezer van de eerste bladzijde tot de laatste
in beslag neemt, maar bovendien, en dat is van veel groter belang,
een boek, 'dat je iets doet'. Is het al zo, dat alle lectuur en literatuur zijn sporen nalaat in de menselijke geest, die er kennis van
nam, 'Karmel' heeft mij in verhevigde mate tot nadenken gebracht
en ik kan me moeilijk voorstellen, dat er mensen zijn, die aan
dit boek schouderophalend voorbij kunnen gaan. Kuhn (geb. 1913)
promoveerde in de wijsbegeerte en in de theologie en hoopte op
een professoraat in de godsdienstwetenschap. Maar Cod kwam
tussenbeide. Hij werd infanterie-officier en raakte verschillende
malen gewond, en nu is hij, overeenkomstig zijn wil, dominee in
een van de armste gemeenten in de Hunsriick. De persoon van
de schrijver weerspiegelt zich in zijn werk. Het doet de onvolkomenheden in stijl en vertaling, waarop een recensent eigenlijk
behoort of te vliegen, als onbetekenende bijkomstigheden, terzijde
stellen. Want de loop der gebeurtenissen is zo aangrijpend, de
probleemstelling zo actueel, dat de vraag, of we ook in literairtechnische zin met een kunstwerk te maken hebben, geheel naar
het tweede plan verschoven wordt.
Zijn typen zijn mensen, ontdaan van alle conventie, frontstrijders,
die in feite met het leven hebben afgedaan. Ze zijn de prototypen,
waarin ieder zichzelf herkent.
Van harte hoop ik dan ook, dat dit bock door duizenden handen
J. E. N.
mag gaan.
Viifde druk — Prijs f 4.90.
Verkrijgbaar in de boekhandel.
EEN BOEK VAN BOSCH & KEUNING N.V. -- BAARN
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CHEZ MARIE IN BETHLEHEM
In het kroegje op de Elleboogsgracht
wonen Jozef en Marie.
Zij heet van zichzelf Verpoest
en hij heet Nederbragt.
Jozef staat in zijn overhemd
dik en groot
achter de tapkast.
Marie heeft kammen met parels
in haar haar geklemd
en haar mond is rood.
Toen er bij hen een kindje komen zou
tegen de Kerstmistijd
heeft Jozef de schilder
besteld, want hij wilde
een aardigheid.
De schilder zette op het raam
van het kroegje
In Bethlehem Chez Marie,
want dat was voortaan
de nieuwe naam.
Daarom is 't nu vrolijk in het cafeetje,
in bethlehem zogezegd.
Jozef heeft een beetje
dennegroen op ieder tafeltje gelegd.
En voor het bordje
Koffie met Room
25 cent
staat een Kerstboom
to branden.
Een schele vent
met winterhanden
speelt op de harmonica
stille nacht
en als hem een glaasje
is gebracht:
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Klaasje
heet mijn schoonmama.
En telkens als het gordijn
rinkelt over de koperen roe
roept Jozef met zijn
schorre stem:
wees welkom
in bethlehem.
Toen het twaalf uur was die nacht
heeft Jozef het kindje gehaald
en het bij Marie achter de tapkast
gebracht
Asjeblieft, zei hij, hou vast,
en bier is het flesje,
ik heb het gewarmd
met een schone speen
en omdat wij ook dorst
hebben, geef ik een rondje
voor iedereen
en gratis zure worst.
Toen kwam iedereen
van z'n tafeltje naar de toog
en ze zagen hoe het kind
aan het flesje zoog.
De vrouwen
wilden het allemaal
even vasthouwen.
En omdat nog altijd
iedere boreling
overal harten breekt,
bliezen de kerels het schuim
van hun verse pint
en riepen hoera
voor Marie en het kind
en voor bethlehem
dat spreekt.
Zo is het gebeurd
in Amsterdam
of in Antwerpen
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daar wil ik of zijn.
Toen ik er mee thuis kwam
heeft ieder het afgekeurd
want men vond het spotternij.
Maar dat was het toch niet.
Marie en Jozef wisten niet beter
en weten wij beter dan zij?
Als je bij ons het kerstfeest ziet,
een vette haas in de pot
hoort er bij
en sneeuw op de bomen
is wellekome
waar of niet?
Of we gaan naar de kerk
om een beetje vree
en als we er uit komen
vinden we dat 't niet veel zaaks was
met de dominee.
En het Kindeke Jezus
ligt maar stil to dromen
en het lacht
zo blij.
Ik geloof dat het denkt:
zouden zij komen
bij mij
in Bethlehem
in de Stille Nacht,
Marie Verpoest
en Jozef Nederbragt?
Het wacht met zijn gena
op hen beiden,
op de kerels en de meiden
en op de schele vent
met de harmonica
en op ons.
Want Marie en Jozef moeten zich schamen
maar wij ook
AMEN.

Uit 'Dit Kind'.

Uitg. Bosch & Keuning N.V., Baarn.
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MARIA, MOEDER GODS

W. j. ,S+,4Ite CVorbolt
J aren geleden alweer, ergens op een weg in Limburg, liftend met mensen

mee uit die streek, raakte ik in een gesprek over de godsdienst. Het verschil
tussen jullie en ons, zei toen mijn vriendelijke gastheer, is dat jullie alleen
J ezus hebben en wij ook nog Maria. Nu ja, men kan op een theologisch
hoger niveau wel een debat beginnen over dergelijke zaken en allemaal
stevige, maar wel erg vierkante woorden aanvoeren over zonde en goddelijkheid en eventueel zelfs onbevlekte ontvangenis, maar zou het nu niet
aardiger zijn, zinrijker, om eens de gemiddelde protestant te vragen:
Wat betekent Maria voor u? Liever nog, de gemiddelde mens. Men kan
in elke phaenomenologie (en nergens mooier dan bij Van der Leeuw)
lezen wat een moedergodin eigenlijk betekent. En als ik nu weer de
Katholieke lezer niet wil ergeren, moet ik mij maar haasten te verklaren
dat Maria geen godin is. Maar ik voor mij vind dat toch maar een woordenspel. Ik bezie de afbeeldingen van eeuwen, ik vraag mij of wat er
daarin verbeeld wordt. En natuurlijk, nu niet in de santekramen, Rooms
of Protestant, van tegenwoordig, waar het toch allemaal alleen maar a la
Rafael en Thorwaldsen is, zoeter dan zoet, maar in de werkelijk grote
kunst. Ter vergelijking heb ik hier enige afbeeldingen bij elkaar gezocht.
Een paar plaatjes uit alle eeuwen. En nu wil ik het maar niet hebben over
mooi of lelijk, want dat is maar een bijkomstigheid, maar over de religieuze
waarde van wat hier afgebeeld wordt. Ik bedoel daarmee het heiligheidselement, de mate waarin het numineuze tot uitdrukking wordt gebracht.
Ik begin met de geheimzinnige tronende Moeder Gods van bisschop Imad
van Paderborn uit plm. 1050. Een verrassende uitbeelding niet zozeer om
de kleine grote Majesteit van het kind, maar vooral om de gesloten strengheid van Maria en de opvallende gelijkenis, terwijl toch van contact geen
sprake is, met een Boeddhabeeld. Deze Maria is heel wat meer dan maar
M oeder van God, zij is zelf een zeer grote godin, voor wie men eenmaal
huiverend geknield moet hebben, om de zegen van haar onmetelijke stilte
te ontvangen. Leven en dood zijn in elkaar over gevloeid, eeuwigheid is
de glimlach van een hermetisch gesloten heelal. En daarnaast leg ik, als
contrast, Rubens' Madonna, een detail uit een aanbidding. Een menselijk
gelaat zonder de stylering van ons eerste voorbeeld, een rijpe, moederlijke
en toch pril gebleven vrouw, een vrouw van ideale, maar bereikbaar-ideale
statuur, zeker met religieus sentiment te benaderen, maar religieus dan
gemengd met erotisch in een aardse en toch wel verfijnde sfeer.
Mijn derde voorbeeld voert mij weer terug naar de Middeleeuwen.
Zeker, dit is een schilderij uit de Renaissance, Piero della Francessa schilderde het op het eenzame kerkhof van Monterchi in Umbrie. En het heeft
de Renaissance-kwaliteiten van orde en ruimte, grootse, ja haast visionnaire
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Tronende Moeder Gods
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Detail van Rubens' Aanbidding der Koningen
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Madonna del Pai•to
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Hugo van der Goes. Aanbidding der Koningen
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wetmatigheid. Maar het is een vreemd schilderij, het past niet in wat wij
ons bij de Renaissance en sindsdien voor kunnen stellen, Madonna's die
schone Italiaanse of Vlaamse vrouwen zijn. Iconografisch al is dit een zeer
bijzonder schilderij, de Madonna 'del Parto' vindt men niet in de Christelijke kunst. Maar de schilder die hier een taboe verbrak is niet grof geworden, daarvoor heeft zijn grootsheid hem bewaard. In een geladen stilte
staat, ja alweer, niet Maria, maar de godin van het aardse leven, Magna
Mater tussen de geheven gordijnen. Het is het zelfde geheim van de
combinatie van orde en ontroering, dat wij hier in de techniek al vonden,
dat ook in de inhoud zo sterk spreekt. De ontroerende orde van een
eeuwige natuur, goddelijk maar ook meedogenloos.
Ach ja, dat is het nu allemaal zo vaak, het is zo groots, maar waar is nu
eigenlijk 'Maria, nooi van Nasareth', zoals het in een gedicht van Elisabeth
Eybers staat, dat meisje dat uitverkoren werd. Ik kan mij de tegenstand
van de Reformatie zo goed indenken, de tegenstand tegen die hele
gesloten heilige wereldorde, waarin de mens wel gebed maar ook geboeid
is. En het was Maria, de godin, als Aphrodite Regina Coeli en Stella
Maris, die het nu ontgelden moest. Maar er was wel iets anders natuurlijk.
Er was, maar natuurlijk pas aan het eind van de Middeleeuwen, een andere
Maria geschilderd, niet meer geheimzinnig goddelijk, maar ook niet altijd
burgerlijk-idealistisch. Als voorbeeld Hugo van der Goes: Aanbidding der
Koningen. In dat schilderij beleef ik een menselijkheid, zuiverheid en
warmte die, geloof ik, in de Middeleeuwen zo niet te vonden was. Wij
vereren die Middeleeuwen al te romantisch als de grote aera van de
Christenheid. Ik geloof dat er in de Renaissance en sindsdien, naast afschuwelijk veel klassicistisch idealisme (in plaats van de oude zekerheid
kwam er een nieuwe, die even zeker en veel vervelender was) toch ook
een menselijkheid en directheid is ontstaan. Dat het Evangelie bevrijding
heeft
hee
is uit alle zekere systemen, uit de Kosmos en uit de idealen , daarvan
men in de Reformatie goed geweten.
Nu ja, ik hoef voor de lezers van dit blad de Reformatie niet aan te
prijzen of te verdedigen. Ik bedoel dit artikel ook niet zo, het is meer een
persoonlijk getuigenis. In de strijd om een verantwoorde Kerkelijke kunst
moeten wij zeker los van de mooie lichamelijkheid van het klassicisme (en
de bidprentjes en evangelisatietekstjes en kinderbijbelplaatjes van thans
die daar nog allemaal op voortborduren) maar wij moeten toch echt niet
terug naar de kosmische geslotenheid van de Middeleeuwen. Zelfs al voel
ik mij tot in het diepst van mijn ziel door die kunst bewogen, zelfs al wil
ik voor die grote godin welhaast neerknielen en de machtige magische
formules prevelen, die mij haar glimlach zullen schenken, ik weet dat het
Evangelie mij ook van die heiden in mij zelf bevrijdt. Al wil ik het misschien nauwelijks.
Huiver ik voor die grote godin, in het schilderij van Hugo van der Goes
vind ik de Maria in wie het Woord vlees is geworden en de eeuwigheid
tijd en de goddelijkheid menselijk en zeer nabij.
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Dat is het wat ik nu ook eigenlijk getuigen wilde aan de hand van deze
afbeeldingen: niet het mysterium tremendum et fascinans, maar het
menselijke geheim van het meisje uit Nazareth is het hart van de Christelijke belijdenis met Kerstmis.

7 2Yo sgeekser,
DOGMACIDUM
Wie de weg weet in dit huis
is een voorzaat van mijn vader.
Door het metselwerk van later
vloeit hij in en uit als water,
glijdt als maanlicht door de ruit.
De verborgen wenteltrap
en de afgebroken toren,
eeuwenlang uit 't oog verloren,
kunnen schrede en stem nog horcn.
Maar ik zoek vergeefs dit pad.
Waar 't verweerde fundament
samenspant in duistere krochten,
schimmelnissen, fluisterbochten,
kan 'k hem volgen op zijn tochten
tot hij vlucht in het cement.
Later vindt men daar zijn prent,
als het huis wordt afgebroken.
Op de gele en harde knoken
tussen puin en stof verstoken:
Bloedkristal op perkament.
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Maria zag van haar boek op, luisterend naar de stem in de aangrenzende
gang. Er was opgebeld. Ze sloot de ogen en verstond uit de intonatie, de
weinige woorden, die vaag tot haar doordrongen, dat haar man de een
of andere uitnodiging allerinnemendst afwees.
'Neen-neen – haha – beste kerel – maar natuurlijk apprecieren we,
dat je aan ons denkt – neen, ditmaal zonder ons begrijp ik – ja – van
hetzelfde! – haha – nou, een zeer genoeglijke avond dan – adieu – ook
van Maria –'
Hij trad binnen, zuchtend, voldaan knikkend.
'De Crefelds afgepoeierd,' mompelde hij en liet zich behoedzaam in zijn
diepe stoel zakken en hielp zijn rechtervoet op een poef.
'Dat die lieve mensen toch niet begrijpen
'Och, ze menen het best. Ze menen, het juist te begrijpen. Ze wilden
ons met de wagen ophalen.'
'En Gerrit boven alleen laten.'
'Geen bezwaar voor hen. Er zijn toch mensen in huis, zei Jaap. Een kik
en –. En dat is ook zo. Ze vinden nu maar, dat we juist op een kerstavond
wat vertier nodig hebben. Dat believen ze te noemen: je moet er onderuit.
0, er was fazant en weet-ik-veel. Ik heb gevraagd, of ze een pootje voor
mij en een vleugeltje voor jou willen bewaren. Dat pootje heb je al,
grinnikte hij. Hij vond me flauw en dacht, met jou beter zaken te kunnen
doen. Je brengt het ze toch niet aan hun verstond, dat je juist deze avond
liever samen bent. En je kunt dat niet conduit zeggen ook. Maar wat voor
ons vanzelf spreekt – na alles –.'
'Wie waren er nog meer?'
'De Van Dijks – en de oude mevrouw Crefeld, geloof ik.'
Hij wreef zijn beslagen brilleglazen met het tafelkleedje. Zij stond op
0m koffie te maken. Van de bovenbewoners kionk gelach door radio-zang,
maar het gerucht kon de stille sfeer om deze twee mensen niet breken,
het beklemtoonde veeleer de intieme beslotenheid en de rust in deze
kamer. –
Na alles, had hij gezegd.
Het was genoeg, het was veel en menigmaal te veel geweest – als men
ten minste zeggen kan, dat een mens soms boven zijn vermogen dingen
te dragen krijgt. Want aan wie staat dit te beoordelen? En wie is in waarheld bij machte te peilen, bij benadering te peilen, waar men zelf geen
deel aan heeft gehad?
Zo dikwijls als zij, Maria en Herman, door een wending in de conversatie, door rechtstreekse vragen niet konden ontkomen aan het verhaal
hunner persoonlijke belevenissen, gevoelden zij de onmacht van hen, die
75

gewillig en met deelneming luisterden, om zich de omstandigheden en
gebeurtenissen te realiseren.
0, die beste mensen gaven grif toe, dat de lui in de oost er ook van
gelust hadden. Maar intussen gingen ze over tot zelfbeklag, tot een Jere miade over een huiszoeking en suikerbieten en bloembollen. En zo hadden
ze allemaal hun portie van de oorlog gekregen, hier en onder de palmen,
en dat kon mekaar niet veel ontlopen.
Dat werd niet met zoveel woorden gezegd — ter wille van Maria, van
wie men wist, dat ze meer verloren had. — Maar deze gedachte, deze
machteloosheid van begrip of vergelijking van leed-met-leed, was niettemin
tastbaar en soms uitermate pijnlijk.
Vandaar dat zij er maar liefst over zwegen en het onderwerp als bij
afspraak ontweken. Was de last der herinnering aan de eindeloze tocht
door het diepe dal der laatste jaren op zich zelf al niet zwaar genoeg?
Midden onder zijn dagelijkse werkzaamheden, ook zonder de geringste,
aanwijsbare aanleiding, kon het Herman overvallen, als een weee pijn van
binnen. En dan moest hij er zich van losrukken en zich suggereren: Het is
nu voorbij, het is verleden en kan niet weerkeren. Wat er nog van over
is, je oogkwaal, je aangetaste bloed, je been — dat gaat ook voorbij. Dat
garandeerde de arts gisteren je nog. En al zou die brave specialist het
mishebben, of je opzettelijk vleien met valse hoop, dan moest je dat ten
minste nemen als een man, gelijk zovelen van zijn lotgenoten het deden,
de tallozen, die er nog zorgelijker voorstonden dan hij.
0, het was allemaal waar, hij had het al enige keren te horen gekregen:
le moet toch maar boffen, Hoefakker! Want — de firma had hem gehandhaafd, ondanks het feit, dat hij voorlopig afgekeurd was voor heruitzending naar een tropenkantoor. Of het op een definitieve afkeuring zou
uitlopen, mocht hij rustig afwachten. Dat had de directie hem gezegd.
'We kunnen u best hiergebruiken — iemand van uw ervaring en bedrijfskennis — maak u dadrover absoluut een zorg.'
En was dit niet om uiterst dankbaar te zijn? Want met deze woorden
in de directiekamer was het zicht op het leven totaal verhelderd. Nog zag
hij Maria's gelaat ontspannen, toen hij met dit bericht thuiskwam. Nog
hoorde hij de bewogenheid trillen in haar stem: 'Wat is dat heerlijk voor
jou — voor ons. Daar moeten we God voor danken.'
En toch — toch kon een plaatsnaam in een stomme factuur, een vluchtig
bezoek van een Indische relatie, een harde stem aan het loket, je plotseling
verkillen van binnen, omdat er uit de afgrond van het verleden weer een
beeld opdoemde en heel je bestaan overschaduwde, gelijk een aanwentelend wolkendek in enkele ogenblikken een zonnig veld verduisteren kan.
Eens had hijrhierove
met Maria gesproken, op een nacht, toen ze merkte,
dat hij niet slapen kon. Zij had zijn hand gevat, zoals een moeder doet met
een onrustig kind, en hem uit laten praten. Toen had ze open, oprecht
geantwoord — en hij wist, dat ze niets verbergde of voorwendrde: 'Wat jou
en mijk persoonlij overkomen is , es
jaagtmeer
mij geen vre
aan. Ik heb het
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doorstaan, hoe, dat kun je naderhand niet zeggen, maar het kan me nu
niets meer doen. Alleen — de kinderen — j e begrijpt dat wel. Daar ben
je moeder voor. Je mist ze immers altijd. En daarover juist kun je met
niemand praten, met niemand.'
'Ze zijn bij de Heer, Maria. We moesten ze afstaan.'
'Ja,' fluisterde zij. 'En je kunt ze niet weerom vragen. Maar ik heb ze
gehad. En daar is veel mee gezegd.'
De kinderen, de kinderen.
Op deze kerstavond keerde een andere terug, toen ze nog met hun
vieren waren. Hoe lang was dat geleden, acht of negen jaar? Wat voor
betekenis hebben jaartallen in perioden, die buiten enige normale beperking van tijd vallen? Er zijn soms jaren, die een geheel leven omsluiten
en waaraan geen begin of einde schijnt te zijn.
Het was voor de tweede keer, dat zij debarkeerden in Belawan. Nu,
door de onmetelijke of stand, die het rechte zicht op die lang verzonken
tijd benam, scheen het een al te schone, onwerkelijke kinderdroom. En
toch was het eens even reeel geweest, als zij nu getweeen op deze kerstavond neerzaten bij de haard met een boek, met hun beider gedachten.
Hij ging voor de tweede maal naar het Padangse kantoor zijner firma,
na het eerste buitenlands verlof, nu als sub-agent en procuratiehouder.
Een leven, een carriêre was hij binnengetreden, en hij wist, dat een
agentschap elders nog slechts een kwestie van een, twee jaar kon zijn.
Maria was toen een fris-jonge vrouw. Twee schatten van kinderen, een
jongen en een meisje had hij.
De zeereis, het afscheidsdiner aan boord — het was alles daverend
geweest, uitbundig van jool en onbekommerd plezier. 's Morgens ontscheepten ze, een collega van Medan verwelkomde hen en bracht hen met
zijn wagen naar De Boer, het hotel. Daar was men druk doende met het
optuigen van de grote zaal en de bij-vertrekken: groen, veel groen, rood
lint, papieren klokken, en in het midden een protserig opgesmukte, reusachtige kerstboom vol kleurige koorden en peertjes. Een strijkje repeteerde
voor de avond, de nacht, voor het grote kerstdiner-dansant.
Hoefakker zag dit alles aan en Marie zei, wat hij dacht: 'We moeten
zorgen, hier gauw vandaan te komen. Het kan vanavond een frisse boel
worden met die Delianen. Maar de kinderen en wij moeten slapen.'
Ze had gelijk, want ze hadden nog een zware tocht voor de boeg; bijna
800 kilometer dwars door Sumatra, van Medan naar Padang, van de
oost- naar de westkust. Daarvoor rekende je, zeker met kinderen, drie
dagen. Want rijden in de nacht door dit machtige bergterrein deed men
niet zonder dwingende noodzaak. Gegadigden voor het verhuren van
auto's waren er genoeg. Terwijl Hoefakker met een chauffeur over het
tarief onderhandelde, hoorde hij Treesje, zijn dochtertje van drie jaar,
vragen: 'Mama, is hier nou kerkfeest?' Haar broertje Ko van vijf verbeterde
haar broederlijk: 'Kerstfeest moet je zeggen, Trees.'
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Jawel, kerstfeest zou het zijn, als je het zo noemen wilde, maar juist
die hevige Deliaanse bedrijvigheid gingen ze ontvluchten. Treesje mocht
het jammer vinden en Ko evenzeer, maar vader had al beslist. Daar gingen
de koffers al op de bagagedrager onder zeildoek en stevig gesnoerde
touwen. Dit was maar de bagage voor de reis en de eerste dagen van het
verblijf. De grote scheepsbagage, de ruimkoffers en andere colli's, zouden
later als vrachtgoed wel volgen. In de oost kwam alles terecht. Zonder
dat geloof zou je er nooit kunnen reizen. En het schone er van was, dat
dit geloof nooit beschaamd werd.
De eerste halte was Pematang Siantar, een Deli's stadje, te midden van
ondernemingen. Het was er stellig koeler, behaaglijker dan in het hete
Medan, maar het hotel was al even roerig vanwege een the-dansant als
inleidende festiviteit voor de avondkerstfuif met bijzondere attracties. Op
de meeste tafeltjes lag al een kaartje: Gereserveerd. Kamers? Volgeboekt.
mijnheer.
'Dan naar Prapat, chauffeur. Kan het nog voor donker?'
'Misschien, mijnheer,' antwoordde de artist der duizend bochten laconiek. Misschien, zo was het. Want voor donker kon er om elke ravijnhoek
nog van alles gebeuren, aangezien je niet weet, wat een avontuurlijke
tegenligger met je van plan is. Nu, vooruit dan maar.
Het hooggebergte naderde. Met feilloze zekerheid nam de Batakse
chauffeur de steile bochten. Het grillige trace was hem van paal tot paal
bekend. Hij sprak geen woord, maar reed, reed met een rust, of hij je
naar een dichtbije toko bracht. De kinderen zaten achterin stil vermoeid
te kijken naar de zwaar begroeide wanden der passen en de gapende
afgronden. Hoger, steeds hoger, tot duizend meter voerde de weg, slingerend en een telkens wijder en verrassender uitzicht biedend over het
Toba-land, dat tegen de schemering verwaasd lag in tinten, die niet te
benamen zijn.
Maria zat voorin. De koelte der hoogvlakte verkwikte de verreisde
mensen. Men had geen behoefte om te spreken, omdat de ogen niet
verzadigd werden van zien. Toen — op de hoogste kammen, lag daar
voor hen in de diepte het meer, het Tobameer, transparante weerglans
van Gods hemel en avondgloed.
'Mooie zee, ja mama?' zei Treesje slaperig van het geslinger en de ijle
berglucht. En broer Ko achtte zich ook nu nog geroepen, de taalschat van
zijn zuster te vergroten door haar te verbeteren: 'Meer moet je zeggen.'
Maar ditmaal nam Trees deze correctie niet. 'Niet meer, het is al helemaal
vol.'
'Als er maar plaats in Prapat voor ons is,' zei Maria.
Maar er was wel plaats in dit Bethlehem van Batakland, namelijk in de
pasangrahan, die men een welkome gouvernementsherberg kon noemen.
Het was niet meer dan een doorgangshotelletje van het gouvernement voo
reizende ambtenaren en eventueel voorparticulieren, die overnachten
moesten.
78

Het was er klein en eenvoudig, maar rustig, rustig bovenal. Een
Inheemse, gedienstige mandoer en diens vrouw verzorgden de gasten. De
maaltijd moest nog bereid worden. Intussen waste en baadde Maria de
kinderen, nam zelf een bad en Hoefakker zwom wat rond in het meer.
De avond legde zich over de bergen en het wijde water. Na het eten,
toen de kinderen naar bed gebracht waren, gingen Maria en Herman nog
even in het voorgalerijtje zitten, omdat ze niet scheiden konden van de
hemel en de sterren, die men tweemaal zag, boven, en beneden in de
spiegel van het meer.
Maar stil — wat voor muziek kwam daar door? En vanwaar? Het klonk
zacht en van ver, als uit een andere wereld, als uit den hoge, uit de hemel
zelf.
Ze zaten roerloos te luisteren, herkennend de melodie: Lof zij de Heer,
de almachtige Koning der ere. Ze stonden op, om te zien, te weten, waar
het vandaan kwam. En toen zagen ze tegen de sterrenlucht op een
onzichtbare verhevenheid wit licht door raamlijnen stralen. Het kon niet
missen, het was een kerkgebouwtje.
Bethlehem. Ook bier in Batakland ging de wereld in aanbidding voor
Maria's kind, het Wonder van Gods ontferming. —
En het was dit ogenblik, dat nu, na zoveel jaren, weerkeerde en Herman
deed vragen: 'Weet je nog, Maria, die kerstavond in Prapat?'
Zij knikte.
'Wij waren de kerstpret ontweken. Zonder dat we het zochten, werd het
het schoonste kerstfeest voor ons.'
'ja,' fluisterde zij peinzend.
Daarna — hoeveel maal was het kerstfeest gekeerd? Geen herinnering
toefde er van. Behalve van een jaar, het jaar der hereniging, na de
catastrofe.
Drie jaar waren ze gescheiden geweest door het gele geweld. Hij in
Siam, als slaaf aan de spoorweg door de groene hel, de jungle van Burma.
Zij met de kinderen, toen drie kinderen — Gerrit was nog een baby — in
een kamp bij Semarang. Toen de Jap er achterkwam, dat Ko tien jaar
was geworden, moest het kind van haar weg. Hij werd op transport gezet
naar een mannenkamp. Een mannenkamp, voor dat ondervoede scharminkeltje, dat zich bij het wrede afscheid nog dapper hield, maar avonds
in een ver, vreemd barakkenkamp, op een baleh-baleh bekneld tussen
manner en jongens, onder zijn stinkend dekentje lag te snikken om zijn
moeder.
Hij stierf, als zovelen. Zijn moeder vernam het niet, zijn vader wist het
Diet. Men wist niets van elkander.
Eenmaal kwam het einde van de oorlog, het einde ja, dat het begin was
der grote verwildering, de Javaanse furie. Het vrouwenkamp kwam onder
granaatvuur van pemoeda's. En daar was het, dat Treesje getroffen werd.
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Maria hoorde het schieten in het hospitaal, waar zij met dysenterie lag.
Een ademend geraamte was zij. Ze vroeg: 'Waar is mijn kind?' De verpleegster, bevreesd voor de gevolgen der ontzettende waarheid, zei: 'Ik
heb het nog zien spelen.' De volgende dag, op haar herhaaldelijk nadrukkelijk vragen, lichtte de dokter haar in: 'Het meisje was gewond — naar
Semarang gebracht. Het is tijdens het transport gestorven aan de verwonding. In de stad begraven.'
Kort daarop kreeg zij bericht, dat haar jongen in het begin van het jaar
al overleden was. Een rodekruis-briefkaart uit Bangkok meldde, dat
Herman nog leefde.
Twee maanden later was Maria zover hersteld, dat zij met haar jongste
kind naar Pak Nan verscheept kon worden, dat was de voorhaven van
Bangkok. Daar wachtte Herman, die toen reeds wist, alles wist.
Hij herkende Maria nauwelijks. Hij had zich voorgenomen, zijn aandoening bij het weerzien meester te blijven, maar toen hij haar na haastig
zoeken op het schip in het ruim vond, zittend op een kist, met het kind in
haar armen, werd het hem te machtig, en hij weende, weende, of hem
het hart zou breken. Zo lag hij aan haar voeten, met het hoofd in haar
schoot.
Het was daar, in een kamp, enige uren van Bangkok, dat toch weer de
dag aanbrak, de dag der herdenking van Christus' komst. Ze in en ter
kerke in een tent, waar zij hoorden lezen van Herodes' woeden teen de
kinderen binnen Bethlehem. 'Toen is vervuldgeworden, het een gesproken
is door de profeet Jeremia, zeggende: Een stem is in Rama gehoord,
geklag, geween en veel gekerm. Rachel beweende haar kinderen, en wilde
niet vertroost wezen, omdat ze niet zijn.'
Omdat ze niet zijn, Maria. En een zwaard ging door haar ziel, gelijk
weleer door de moeder des Heren zelf.
En het was dit ogenblik, dat nu weerkeerde na zoveel jaren, maar waarover ze niet meer konden spreken.
Ze keken op. Er werd op de deur getikt.
'Mevrouw Hoefakker, ik geloof, dat Gerrit boven roept.'
Zij ging kijken en kwam enige ogenblikken later met het kind, gewikkeld
in een dekentje, naar beneden. Het jongske knee de ogen dick voor het
kamerlicht, maar lachte, toen het vader zag.
'Is kerstmis nou weg, papa?' Hij zat op moeders schoot en gluurde door
de kamer.
'Neen, jongen, het is hens nog kerstmis, en morgen ook nog.'
'En waarom is de boom dan uit?'
'Omdat jij er niet was. Maar nu zal ik als de drommel de kaarsjes weer
aansteken. Nietwaar, moeder?'
En Maria lachte en kuste het kind, en nog eens.
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Verw,eer
De uitgever van 'Maatstaf', tevens redacteur, heeft naast dit tijd3chrift een
aantal 'Maatstafdeeltjes' uitgegeven, die werk van in het tijdschrift naar
voren gekomen medewerkers bevatten, dat op deze wijze de kans krijgt
het vergeten raken in een paar tijdschriftjaargangen te ontkomen. Uit de
,
aard der zaak zijn hetnu
meest dichtbundels.naar
En die vragen dus
voren getreden in een zelfstandige, koopbare uitgave, de aandacht in deze
kroniek. Die aandacht is hun graag gegund, want het herlezen van het
reeds bekende en het lezen van het nieuwe gaven de aanraking met de
poezie, die wel niet te definieren is, maar toch dankbaar beleefd wordt.
Strikt genomen is het bundeltje waarin Jan Engelman en A. Roland
Hoist samen met Nijhoff zelf over Nijhoff schrijven, geen dichtbundel.
Maar de manier waarop deze drie dichters over gedichten en de dichter
schrijven in een naar ieders aard gevarieerd en zorgvuldig gesteld
proza, en het onderwerp zelf, raken de poezie voldoende om dit bundeltje
bij een bespreking van dichtwerk in te lassen. Het zou zelfs mogelijk zijn,
met dit werkje in de hand, dat grotendeels uit een lezing van Nijhoff
bestaat over het algemene en zijn eigen dichterschap, de figuur van Nijhoff
als uitgangspunt te nemen bij de beschouwing van de poezie van de
'on ere generatie die in deze kroniek besproken moet worden. Maar wij
zouden dan al gauw op het terrein van de literatuurgeschiedenis komen en
in de verleiding vallen het pas verschenen dichtwerk in een historische ontwikkeling te plaatsen. En dat zou niet alleen voorbarig zijn, maar (Nijhoff
zelf waarschuwt er in zijn lezing voor) het houdt ook een inperking in van
de invloed die de hedendaagse poezie op ons uitoefenen wil en waar we
ons als tijdgenoten voor open te stellen hebben. Want we staan, lezers en
auteurs, als mensen van een zelfde tijd bij elkaar. Het is werk van 'ons',
wij zijn er bij betrokken.
Die openstelling gelukte ons het minst bij 'Eiegie' van Gaston Burssens.
Hoezeer zijn gedichten ons overtuigden van de werkelijkheid van het leed
dat hem trof bij de dood van zijn vrouw, zij kwamen ons voor als te weinig
gans en al gespannen op de smart die zij verklanken moesten, ze groeiden
niet op nit de stilte van het stomme verdriet en waren te weelderig van
poetische zegging. Misschien dat de zuidelijker aard van deze Vlaming ons
hier echter parten speelde, of dat zijn poezie nog te vooroorlogs van aard is.
J. van Wageningens 'Orpheus en Ahasverus' groeide naar ons besef vee
meer uit de stilte en leegte op als een levensschuwe, nauwelijks kleur
bezittende bloem in de uitzichtloze sfeer van het verdriet om de vrouw
die, onverhoeds weggevoerd naar het concentratiekamp, niet uit de wurging
van de brute dood terugkeerde. De stem van deze poezie is ontroerend
door haar menselijkheid, al mogen deze gedichten misschien poetisch
minder sterk zijn dan die van Burssens.
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In beide bundels leeft het verlangen de geliefde dode in het gedicht
vast te houden en tot een nieuw eigen leven terug te voeren, de poezie als
het ware met haar te versmelten, zoals Orpheus het dodenrijk binnendrong
en door de macht van zijn lied Eurydice terug lokte. Maar beide dichters
doen de ervaring op die ook Orpheus' deel was, dat de dood niet te
bedwingen is en dat wat wij meenden terug te kunnen winnen, ons toch
weer ontvalt.
Met de twee deeltjes die G. Achterberg in deze reeks publiceert, staan
wij echter plotseling in nog veel heviger mate in de problematiek van het
de dood bezwerende woord. De 'Ode aan Den Haag,' een cyclus van 14
sonnetten die tijdens een verblijf in Den Haag werd geschreven, mag
beginnen met de regel: 'Ik loop in doodvacantie door den Haag', en de
nimmer te lessen dorst naar de dode mag omslaan in een dorst naar de
dingen die zich hier aanbieden, in deze dingen blijft hij de vertegenwoordigingen van de dode vinden. En Den Haag ('Je tikt er tegen en het zingt')
is hem de stand waar hij, in de rode hartkamer die de Passage is, 'twee
werelden in ene teug drinkt'.
Zijn 'Ballade van de gasfitter', ogenschijnlijk geschreven als een naakte
realiteit die iedere diepere peiling weert in haar wat satirisch aandoende
toon, is een zwaar met symboliek geladen gedicht. De gasfitter is de man
die de gaten waaruit het verstikkende gas van de dood stroomt, dicht moet
slaan en daarom bij ieder mag binnenlopen in wiens woning de dood
op de loer ligt. Hij is het die de naar buiten stromende dood met zijn
'dichtende hamer inklemt en bezweert, maar die ook het gasloze flatgebouw binnengaat en daar met de lift naar boven gaat, waar hij God als
hetgat ziet dat hij ook dicht wil slaan omdat hij in het gaten dichtslaan
zijn bestemming kent. De diepten van het Goddelijke storten zich echter
uit dat gat op hem neer, zodat hij de vlucht moet nemen, en de bewoners
van de flat 'a en hem in alle talen met zijn smoesjes weg. En dan is er de
directeur aan wie de fitter bekent dat hijs
geweest is waar
hij niet
te
maken had, maar bij wie dan de tranen in de ogen dringen. Maar de
christelijke vakvereniging van gasfitters roept haar leden in spoedvergadering bijeen en bepaalt dat het verboden is dat een lid buiten de hem toegewezen buurt werkt. En wanneer na jaren de gasfitter als een oude, kindse
man sterft en begraven wordt, staat men critisch toe te kijken of zijn
lichaam wel geheel het gat dicht dat de aarde voor hem opende.
Deze ballade, met opzet wat doorzichtiger oververteld, is ondanks haar
naakte realiteit, of misschien juist wel mede daardoor, een fascinerend
gedicht. Het roept herinneringen op aan Nijhoffs 'Awater' en 'Het uur U',
maar is nog fanatieker op de werkelijkheid gespitst en wordt, zoals reeds
gezegd, door een satirische toon gedragen. Wat is de diepere zin ervan?
Wat klinkt er in mij mee bij het lezen? Is het vrees voor de dood en toch
ook weer een weten van een macht over de dood? En is de gasfitter de
dichter die in zijn werk de dood bedwingen wil, maar God niet bedwingen
kan en voor deze poging door zijn christelijke mededichters gekapitteld
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wordt en die tenlaatste niet anders heeft dan met zijn einde het laatste
dichtwerk te maken dat te maken is? Het is mogelijk deze ballade als een
allegorie te gaan uiteenrafelen en op onderdelen te bekijken en dan te
zeggen of die al of niet met de werkelijkheid kloppen, maar dan vergeten
wij de vrijheid van de dichterlijke aandrift die overeenkomsten kiest en
verwerpt en de werkelijkheid tot symbool bezweert en het symbool tot
verhevigde werkelijkheid stuwt.
Het dichtwerk als bezwering en tot leven wekking blijkt het uitgangspunt te zijn van de poezie die Ellen Warmond schreef in het Maatstafdeeltje waar zij mee debuteerde, 'Proeftuin', en waarmee zij deelgenoot van
Remco Campert werd in de Reina Prinsen Geerligsprijs voor 1953. Tegenover de poezie van Achterberg, die een voortdurend waarneembaar evenwicht in zijn vers weet te bewaren, valt de onevenwichtigheid van veel van
haar verzen misschien meer op dan rechtvaardig is voor iemand die nog zo
jong is. Haar verzen zijn ook niet argeloos. en in die argeloosheid veilig, als
de van smart verzadigde verzen van Van Wageningen. Zij zijn long, maar
belast met een vermoeidheid die zich niet geheel aannemelijk weet te
maken. Het subtiele van het beeld dat in het vers van Achterberg uit de
stilte van het zwijgen begint te verrijzen zodra bij te spreken begint, en die
dan een gedicht schrijft dat als een bloem aan een dunne, hoge stengel
ontbloeit in een rank, beweeglijk evenwicht, kennen de verzen in 'Proeftuin' niet. Het beeld terroriseert nogal eens het verbeelde en er zijn woorden die hun plaats te nadrukkelijk innemen. Maar misschien is dit alles
teveel naar de maatstaf van het sublieme gemeten. Dat het probleem van
het woord overigens door deze jonge vrouw is opgelost, zal niemand
verwachtm. Dat het haar volledig obsedeert kan trouwens ook niet gezegd
worden. We zullen volgend werk van haar moeten afwachten.
Met Gerrit Kouwenaar, Coert Poort en Sybren Polet, van wie in de
Windroos-serie bundeltjes verschenen zijn, staan wij voor rijper en overtuigender dichtwerk, ook al zijn deze bundels voor alle Brie hun eerste
bundel. Ze zijn uit een langduriger dichterlijke werkzaamheid gekozen en
dragen daardoor het kenmerk van een zorgvuldige samenstelling.
Voor Kouwenaar is dat wat achter het woord is, belangrijker dan het
woord zelf. Opstijgend uit een chaotisch innerlijk is het echter het symbool
voor de werkelijke waarden van het leven waar hij deel aan heeft, deel
van is. De woorden zijn voor hem geen boodschappen van verheven muzen,
zij zijn niet de opgevangen muziek uit de sfeer van het hemelse. Maar het
is het praten van de mens die hij is, dat zijn zin in zichzelf moet hebben
omdat er achter, onzichtbaar, maar levend, iets anders is dat de woorden
bcpaalt: zij zijn de 'strelende hand die de vuist horen hood, het leven dat
zichzelf koestert en waarneemt. Het als mens geboren zijn, houdt in dat
de oorlogen en verschrikkingen der geschiedenis voor zijn verantwoording
liggen. Zo is hij o.a. Napoleon, maar dan een verbannen Napoleon en staat
hij met al de verdierlijking en verliederlijking waar de wereld aan lijdt,
'als een stinkput op Elba'. In dit leven is de vreugde niet meer dan 'een
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grapje dat mag'. En wat hij leert van het leven is niet meer dan een leeslankje van losse woorden, zonder verband, maar die toch hun verband
n emen in hun terugkeer en herhaling, het wegdwalen en toch weer elkaar
zoeken, waaronder woorden als 'vliegtuigen' en 'boombladeren' met steeds
groter nadruk en in elkaars steeds hechter verband mar voren komen. Er
is echter de verwachting dat achter dit bestaan een ander bestaan zich
verbergt, dat achter de woorden andere woorden geschreven worden, 'aan
de achterkant van het boek'.
Deze gedichten zijn misschien niet gemakkelijk dadelijk te verstaan,
want ook hun zin schuilt weg achter de woorden. Maar men moet zich
aan hun werking overgeven. Ze moeten allereerst met het hart en dan pas
met het verstand gelezen worden — en hebben dit met alle poezie gemeen.
Er gaat een sterke poetische werking van uit, de lezer ontwaart in zijn
innerlijk een soort kristallisatie waarin de delen van het gedicht zich tot
een doorzichtig geheel samenvoegen, dat nochtans onuitspreekbaar moet
li j ven.
Coert Poorts poezie is meer traditioneel dan die van Kouwenaar en
Polet. Toch is zij uit een nieuw levensgevoel afkomstig. Poort lijkt de
minst gecompliceerde van de drie. Zijn vers is helderder en het invallend
beeld schikt zich gemakkelijker in een vloeiend versverloop. Het chaotische
treedt niet zelfverterend op, maar er is een ordening met het vers als kern.
Dit alles ondanks de ondertitel van het eerste deel van zijn bundel: Openbaring in waanzin. Het wezen en de verschijningsvorm van deze poezie
zijn in een prachtig evenwicht. Want zij spreekt van de beslotenheid van
de persoon uit, maar zoekt zich de vriendschap van het buitenpersoonlijke
om zich aan de goedheid daarvan te verzadigen. Het gaan uit de kamer
van dit bewuste zelfbeleven is een belangrijk element in deze poezie, want
het betekent het zich reisklaar maken voor de reis die naar het onbekende
over de grenzen voert. 1k schrijf twee gedichten uit het tweede deel van
de bundel, dat 'Zondagskind' tot titel heeft, hier over:

b

Het is vreemd te wezen dat nu de uren verstrijken
het is alsof er iemand in de kamer zit te lezen
met een geruisloos omslaan van bladen
zij is elders met haar gedachten
1k zou onopgemerkt de kamer kunnen verlaten
als ik niet wist dat ik in het verhaal voorkom
als een conditio sine qua non
als een verjaardag.
Langzame uren van het afscheid
ik boor haar zacht voorbijgaan op de gangen
in rood, dragende de valiezen zonder inhoua
Daarmee zal ik straks het huis verlaten
En met de jaren zullen zij zwaarder worden
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Maar als ik aan de grens kom
zal ik aan haar denken en zeggen
— niets aan te geven
en de douane zal er een kruis op zetten
en ik zal door mogen gaan.
Er blijven bij dit soort poezie tal van vragen open. Maar ik geloof in Coert
Poort iemand te mogen ontmoeten voor wie met mij het symbool van het
kruis van leven-oordelende betekenis is. Want deze verzenbundel eindigt
met de roep om gekend te worden in de bereidheid tot de overgave en het
verlaten van de kamer:
God, teken mij uit,
staande, de lampen dovend.
Blijkens de titel die Sybren Polet aan zijn gedichtenbundel gaf, 'Demiurgasmen', moeten wij in zijn gedichten een poging zien tot gestaltevorming
van het vormeloze. Het eerste gedicht, 'Wind en vorm', wijst daar ook
nadrukkelijk op, waar de aanblazin van de poezie de klomp gerekt wit
gloeiend glas opnieuw zal vormen in kleuren, waaiers van veerkrachtig
glas'. Doch ook hier heerst de tweespalt van rustige bezonkenheid en het
met de medemens in vertwijfelde ellende verkeren. Het menselijke is hier
het dierlijke, chaotische, dat beheerst moet worden. Maar het draagt de
obsessie van het gummiachtige, dat zijwaarts uit de vuist die het aangrijpt
en omvatten wil, vandaan leeft. En 'wie roept wekt enkel schijn-gestalten,
wie dicht dicht met de schijn van een revolte'. Ondanks dit is er de verwachting dat het eens moet gelukken de vliezen van de tijd waarin we op
de geboorte in een nieuwe werkelijkheid wachten, te doorbreken en is er
het besef dat we door een geheime polsslag worden voortbewogen. Een
verwachting die plotseling uit de nacht en het oerleven tot extase kan
stijgen waarin de woorden geranseld worden totdat zij zingen.
dans dan Maria. dans. want voor jou voor jou
springt uit het hout een bloedrood woord.
een ademknoop. een dier. een woord.
Sybren Polet lijkt mij poetisch de sterkste van deze drie dichters. Zijn
vers heeft een grote lenigheid en gespierdheid en zijn verbeeldingen zijn
verrassend van scherpte en vol dwingende kracht. Maar ook de beide
anderen maken deze drie Windroos-deeltjes een rijk bezit.
Hans Andreus wil in „De taal der dieren" niet anders spreken dan uit
de beleving van het mensdier dat hij in zich herkent en wel voornamelijk
in het liefdeleven dat in zijn gedichten tot een bronst wordt. Hij spreekt
zelf van een delirium van woorden en inderdaad is er een onbeheerstheid
in het woordgebruik dat herinnert aan Whitman. De bronst hijgt er in.
Maar er is een vermoeiend teveel en de woorden verdoffen tot een
monotoon gestamp dat tenslotte de overheersende indruk is die na het
lezen achterblijft. De toon van de hele bundel is trouwens die van onmacht
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om de andere mens, die de in hartstocht bezeten vrouw is, te bereiken en
als medemens te vinden, al zou dat juist in de niet voor het dier te
bereiken mogelijkheid van de taal moeten kunnen.
Wat Andreus in een moeizaam zwoegen van woorden niet kon bereiken:
in het dier dat de mens is de mens te herkennen, gelukt Annie Schmidt in
een luchtig spel met haar schaap Veronica. Het roofdier mens is bij haar
een dartel schaap geworden, wat dom en toch altijd juist reagerend; en
het leeft zijn leven gezellig en speels als kind in huis naast de burgerlijkheid van de Dames Groen en de even burgerlijke Dominee, die zich echter
verplicht acht nu en dan een wat geestelijker en cultureel woord te
spreken en zijn man-zijn te demonstreren. Deze gedichten zijn satiren,
met een zeldzame zachtheid en tederheid geschreven en met een glimlach
van begrip over zich, dat uit een warm levend hart voortkomt. Hier werd
de wolf tot een speels lam, dat als mens leeft en mens is, omdat het kind
kon worden en niet meer dan een 'arm schaap' wil zijn.
Wanneer wij tenslotte de besproken bundels nog eens overzien, mogen
wij tot de erkenning komen dat onze hedendaagse poezie geen slecht
figuur slaat. Wij mogen er dankbaar voor zijn. En wanneer wij dan na dit
alles bladeren in het dikke bundeltje Balladen en Refereinen dat C. Buddingh' met fijne keus uit de schat van onze Nederlandse literatuur en
straatliederen van zes a zeven eeuwen samenstelde, dan mogen wij in alle
bescheidenheid toch wel wat trots zijn op wat de Nederlandse geest in
spel en ernst voor ons bewaard heeft.
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Op een trieste morgen van het nog prille jaar verscheen er in de uchtendschemer van de school an een dame met een chimpanseetje aan de hand.
Onder het licht van de gaslampen in de klas ontpopte de dame zich als
een minder dan gewone vrouw. Het aapje bleek een ongelofelijk klein
jongetje te zijn met een wit hoofdje, waaraan lange oren vastzaten en
waarin een mondje was aangebracht, dat Peter aan zijn konijntje deed
denken. De vrouw kon Peters goedkeuring niet wegdragen. Zij was in het
grauw-bruin gestoken en deed niet aan gelaatsverzorging. Een verdacht
bruin poeder rustte in de plooien van haar gezicht, breidde zich egaal uit
over haar hals, verdween onder haar gewaad, om aan de benedenarm en
de handen weer aan de dag te treden. Zij verspreidde zulk een luidruchtig
turfparfum, dat Peter zijn neusje optrok, toen zij zijn bank passeerde. Het
ventje daarentegen oogstte op het eerste gezicht de liefde van zijn hart.
Het leek tegen wil en dank aan zijn wiegje onttogen en moest nog op de
arm gedragen worden in plaats van als een slingerbal tot voor de juffrouw
gezeuld, zonder dat zijn voetjes de kans kregen de bodem van de klas
te beroeren. Zijn moeder diende hem aan als haar grootste levenskruis en
gaf de juffrouw de toestemming hem voor ziin miniatuurbroekje te komen,
zo dikwijls haar daartoe de lust bevloog.
Op de drempel van het lokaal bond zij haar zoon voor de laatste maal
op het nog onontloken gewetentje, zich zoet te gedragen en zo niet .. .
zij zou er een politiezaak van maken. Haar schelle stem schetterde Peter
zo zenuwslopend in de oortjes, dat hij de oorzaak van het lawaai de gang
in duwde en de deur sloot. Na aldus het terrein van vijanden te hebben
gezuiverd, richtte hij zijn veldheersblikje op de juffrouw, tot nieuwe
interventie bereid.
Deze bleek vooralsnog overbodig. Met een glimlach, die de sneeuwklokes op haar lessenaar uit de knopjes zou geroepen hebben, keek de juffrouw
op het ventje neer, dat met hangende oren en armpjes en een droef
bengelend kopje stond of te wachten, wat hem nu weer over het hoofd zou
worden uitgeschud. 'Hoe beet je?' vroeg ze op een toon alsof ze hem in
haar armen nam. Het aapje reageerde niet. Op zulk een toon kon onmogelijk tot hem gesproken worden. Zijn chocoladebruine blikje rustte onder
de tafel van de juffrouw. Toen tikte deze hem met haar potlood als met
een toverstafje op het kruintje en vroeg: 'Kom eens aan de andere kant
van de tafel staan, dan kan ik je beter zien'. De aangesprokene deed zijn
kopje alleen met groter frequentie bengelen, ten teken, dat hij bij voorbaat
niet wilde, wat men van hem verlangde. Toen schoot Peter toe en zei als
met de mond vol honing terwijl hij het apenkopje op de stralenbundel uit
de ogen van de juffrouw richtte: 'Kijk es naar de juffrouw, ze doet je

j
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niks'. De juffrouw herhaalde haar vraag en daar er niets te duchten viel,
liep het mensje onder de tafel door en stelde zich op de hem aangewezen
plek, zijn oortje over zijn schoudertje schurend. 'Hoe heet je' wilde de
juffrouw opnieuw weten.
Maar Peter knielde al neer, legde zijn arm beschermend om twee schoudertjes en zei: 'Zeg maar aan Peter hoe je heet'. De schaduw van een
glimlach trok het hazenlipje van boven vier muizentandjes omhoog.
'Ahe' welde er naar boven. 'Ahe?' herhaalde Peter ongelovig. Maar Ahe
schudde droevig, dat hij alzo niet heette. Opeens ging Peter een lichtje
op. Hij kende Age de turfschipper en het ventje rook naar turf. 'Zeg maar
Age,' deed hij voor en Age knikte zalig van ja. Nadat Peter van de juffrouw
vergunning had ontvangen het ventje voor haar op te voeden, nam hij
het onder de arm, hees het in zijn bank, zette het een lei zonder lijsten
voor en duwde hem een gouden griffel in het nog analphabetische knuistje.
Maar Age schoof de lei tot scherven op de vloer, proefde tevergeefs van
degriffel, liet die het lot van de lei delen en daarna zijn kopje bengelen.
Onthutst keek Peter naar de juffrouw, die gelukkig niets merkte.
'Wat wil Age dan?'vroeg hij met de belofte van een heel koninkrijk in
zijn stem. 'Huhe' wilde Age. In afwachting tot hem te binnen zou schieten,
wat Age onder 'huhe' verstond, haalde Peter een doosje kralen en een
koperen rijgdraad uit de kast. Doch voor hij de grondslagen tot de rijgkunst bij zijn pupil kon le en nam Age een kraal in de mond, spuwde
die als een kersenpit weer uit en wilde het doosje van de bank maaien.
Daar verscheen een jongedame op de drempel, op wier gezicht geschreven
stond, dat zij heden verjaarde. Toen zij op zijn beurt ook Age het trommeltje onder het neusje hield, juichte hij plotseling 'Huhe', graaide beide
handjes vol zuurtjes en stak ze in zijn mondje. Daarna beduidde hij Peter,
dat wat hem betrof het onderwijs in de rijgkunst een aanvang kon nemen.
Zijn oogjes waren opgelicht alsof er een nieuwe munt in zijn metertje
wasgedraaid.
Aan het eind van de schooltijd fluisterde Peter de juffrouw in het oor:
moet maar een zak zuurtjes kopen, dan wil Age alles wel'.
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KRITIEKEN
Rudolf van Reest,

Dichterschap en Profetie,

deel I.
Goes — Oosterbaan & Le Cointre.
Voordat de titel ongegronde verwachtingen bij u wekt, moet u weten, dat
dit boek een literatuurgeschiedenis van
de Middeleeuwen geven wil, in zeer
populaire vorm. De schrijver gaat uit
van de gedachte, dat de geschiedenis
der mensheid een eenheid is. Het kan
waardevol zijn om de nauwe relaties
te accentueren, waardoor b.v. kerkgeschiedenis en litteratuurgeschiedenis
aan elkaar verbonden zijn (al te veel
werken de geschiedschrijvers van kerk
en kunst langs elkaar heen), maar dan
loopt men het gevaar, dat de litteratuurgeschiedenis die men schrijven
wil, een kerkgeschiedenis wordt met
citaten uit de litteratuur. Van Reest
be- en veroordeelt de Middeleeuwse
dichters vanuit het gezichtspunt, in
hoeverre zij iets of niets verstaan hebben van het 'Kerkvergaderend werk
van Jezus Christus', van 'Ambt' en
'verbond'. Hij krijgt op deze wijze telkens een zwart-wit-schema ('Ruusbroec
heeft niet geleefd uit christelijke, maar
uit heidense mystiek'), dat zo nu en
dan doorbroken wordt door de verzachtende omstandigheid, dat elke
dichter kind is van zijn eigen tijd. Het
is jammer, dat Van Reest het verschil
niet heeft laten zien tussen Romaanse
en Germaanse mystiek; dat zou op zijn
beschouwing een ander licht geworpen hebben. Hij zegt, dat Ruusbroec
de mens vergoddelijkte, maar hij vergeet, dat juist Ruusbroec letterlijk geschreven heeft, dat een schepsel onmogelijk God kan worden en dat deze
dwaalleer van de 'vrije geesten' verworpen moet worden.
De stijl van dit boek is vaak slordig:
tweemaal vlak achter elkaar 'al direct'
(blz. 11); 'biograven' inplaats van 'biografen'; op blz. 110: 'daar is het de
mysticus (en trouwens geen enkele
mysticus, ook niet van onze tijd) om

te doen'; een ander voorbeeld: 'eenmaal de aandacht op het tijdelijke bestaan getrokken, haalde men zijn schade in'. Overbodige komma's vermoeien
de voor leestekens gevoelige lezer. Een
literatuurgeschiedenis behoeft zelf
geen literatuur te zijn, maar wie om
de dichter te verstaan naar het land
van de dichter gaan, moeten zich als
buitenlandse gasten wel wat aanpassen.
Het is moeilijk zich in de Middeleeuwen te verplaatsen, vooral voor wie
zo vastzit aan de eigen tijd, dat hij
schrijvend over pater Brugman, die
'onderzocht' moest worden, voordat hij
door het bestuur van Amsterdam in de
hoofdstad werd toegelaten, deze komische gedachtensprong maakt: 'Reeds
toen was lang niet ieder in Amsterdam
een geziene figuur, die in Kampen
'als kind in huis' was!' (blz. 157).
De schrijver wil 'in onze kring'
meer belangstelling voor de Nederlandse letterkunde wekken. Wij hopen van harte, dat hij zijn doel bereiken zal in de kring, waarvoor hij
schrijft, — maar dat hij zelf zich niet
0. J.
in een 'kring' zal opsluiten.
Johan Fabricius

Gordel van smaragd

Den Haag — H. P. Leopolds U.M.
Een bundel van elf Indische verhalen,
novellen, zo men wil, van welke enkele mij zeker zullen bijblijven, namelijk 'De erfenis' en 'De grote beproeving', terwijl de negen andere, hoewel
minder indrukwekkend van anderwerp, mijn respect voor Fabricius' talent voor deze kunstvorm vergroten.
Bovenal heb ik mij verkwikt aan zijn
liefde voor de mensen, het land, waar
zijn geest tijdens zijn werk toefde, Indie. Want uitsluitend wie liefheeft.
kan zó daarover schrijven.
Er is nog iets anders: aan deze elf
novellen geef ik de voorkeur boven
elf romans over dezelfde (of overeen89

komstige) onderwerpen. De novelle als
kunstvorm, wel te onderscheiden van
het populaire marktproduct 'kort verhaal', is weleens de geconcentreerde,
gesublimeerde roman genoemd. Ik
meen, dat deze karakterisering onjuist
is. Op hoeveel romans zou het experiment, ze te concentreren of te sublimeren tot een novelle mislukken!
Anderzijds is het weleens geslaagd —
er zijn voorbeelden van — een novelle
te reconstrueren en uit te schrijven
tot een roman. Maar toch, dan miste
men, de opmerkzame lezer zowel als
de voor zich zelf oprechte schrijver,
de oorspronkelijke, frisse bekoring van
de eerstgeborene, de novelle.
De novellist kan het onderwerp,
waartoe hij zich zet, waarlijk vrij, eenen-enkelvoudig, tot voorwerp van beelding en beschrijving maken. Daarentegen staat de romanschrijver veelal
onder de druk van de omvang der
verwikkelingen, die met het eigenlijke
thema, het onderwerp van zijn bock,
nauwelijks of in het geheel geen verband houden. Hij schept die verwikkelingen, die entourage der bij-feiten,
in tal van gevallen, niet omdat zij de
noodzakelijke, onmisbare elementen
vormen tot een gave compositie, doch
veeleer omdat hij zich zelf de taak
opgelegd heeft twee a driehonderd
pagina's proza te produceren. En is
dit 'beproeven' van het onderwerp op
zijn rekbaarheid, dit geweld doen aan
het thema, niet de oorzaak der mislukking van menige roman, als kunstvorm? De novellist kan maat houden,
zich hoeden voor de schaden — de
overdaad. Ook, juist vooral in de kunst
geldt de gulden regel: maat houdt
staat, onmaat vergaat.
De titel Gordel van smaragd — de
bundel moest nu eenmaal aan aansprekende en uitspreekbare naam
hebben — is een versleten cliche, ter
aanduiding van onze voormalige Indische archipel; een der negatieve tekeningen uit de _nalatenschap van
Douwes Dekker. Deze kunstenaar,
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verstrikt, geabsorbeerd door eigenliefde, had Indie niet lief. Voor zover
het ons gegeven is, in iemands leven
te speuren naar de bron van zijn levensconflict, kom ik daar terecht: Hij,
Dekker, heeft Indie nooit liefgehad.
Bij Fabricius liggen deze dingen totaal anders, en waarschijnlijk, gelijk ik
hierboven reeds mocht opmerken, is,
natuurlijk naast zijn onomstreden talent van verteller, zijn liefde voor dat
land, Indie, de reine bemiddeling geweest am ons enige 'smaragden' van
vertellingen te schenken. En zo bezien, heeft de titel nog zin ook.
Joh. v. H.
P. Terpstra
Wij zoeken een haven
Baarn — Bosch en Keuning.
Een goede, want opbouwende, christelijke strekking heeft Terpstra's bock
over het emigratie-avontuur der Urker
vissers naar Argentine ongetwijfeld.
Het verscheen in de bekende Opgangserie. De schrijver rangschikte zijn verhaalstof in 3 'delen': De toekomst ligt
ergens anders; Het onbekende water;
Vader en zoon. Uit geschiedkundig
oogpunt bezien, acht ik het eerste deel
het belangwekkendst, omdat de overwegingen van deze beperkte groep
emigranten ons zo duidelijk worden.
Terpstra kent de maatschappelijke en
geestelijke gesteldheid van zijn mensell; het doorbreken van hun oude,
nauwe, gesloten eilandgemeenschap is
iets heel anders dan het besluit van
de normale emigrant tot het opgeven
van eigen land en taal, het uitwijken
in een vreemde nationaliteit. Hiervan
was bij deze groep Urkers geen sprake: het was een proef, een (voorlopige)
verkenning, de gezinnen bleven immers achter, men kon nog terug en
alle kanten uit. Bovendien berustte de
leiding van dit experiment bij een buitenlandse (Belgische) reder en waarschijnlijk is de mislukking er van aan
deze omstandigheid te wijten. Zondagsheiliging, in de zin van: geen ar-

beid op Zondag, is in Argentinie, en
zeker voor een Belgische reder, een
vorm van periodieke dienstweigering,
en omdat juist deze, voor de Urkers
zo beginselmatige zaak niet in de
schriftelijke overeenkomst geregeld
was, werd zij enerzijds beschouwd als
contractbreuk, anderzijds als geweldpleging aan het geweten. Terpstra
schrijft ergens: 'Urkers verzetten zich
tegen alles, wat wil tornen aan wat
van geslacht op geslacht is nageleefd
als de strikte wet des Heren.' Al is
het stilistisch wat stroef geformuleerd,
het peilt de bron van het conflict genoegzaam. De Urkers, vertrouwend op
de mondelinge toezegging, dat de reder bun Zondag eerbiedigen zou, voelden zich terecht bedrogen en in
verzoeking gebracht. Hun burgemeester is vrijwel de enige man, die dit
aanvoelt. Zijn mannen contractbreuk?
Uitgesloten. Maar in Argentinie praat
hij tegen muren van onbegrip. Terpstra heeft deze episode in het laatste
deel van zijn bock goed verteld.
Joh. v. H.
Aart Romijn

Het Leven is goed
Baarn — Bosch & Kenning N.V.
Een plezierige toegift op De Achtergrond en Het wonder der jaren. Op
zijn rustige manier vertelt Romein verder over Geert Dammers, nu eigenaar
van de boekhandel van zijn dromen,
wat zakelijker en minder idealistisch
dan bij de vorige ontmoetingen; bovendien gezinshoofd. Van de stad is
hij terecht gekomen in een groot, zeer
behoudend dorp, waar culturele vernieuwing hard nodig is. Geerts pogingen op dit doornig terrein, nog bemoeilijkt doordat hij zich soms geremd
voelt door zijn eenvoudige afkomst,
hebben de voile belangstelling van de
lezer. Aan de drie voornaamste bijfiguren, Noortje en Geerts ouders
wordt veel aandacht besteed; ze zijn
het waard, vooral Moeder Dammers.
Het gave huwelijk van het oude paar

is een verkwikking. Deze beide mensen zijn zo levenseeht, dat je meent
ze te kennen. Het opdringerige notarisvrouwtje met haar veroveringsmanoeuvres is dit minder; 't is moeilijk
aan te nemen dat een dergelijk type
de sfeer tussen Geert en Noortje ook
maar een ogenblik kon vertroebelen.
(Het woord flauwekul-dame past m.i.
niet erg in de mond van de beschaafde Noortje).
Fr. v. F.
Dr G. Brillenburg Wurth

Gestalten der liefde
Kampen — J. H. Kok.
De ethicus van de theologische hogeschool te Kampen heeft in dit werkje
de verschillende aspecten van de liefde de revue laten passeren en bewijst
daarmee hoe conscientieus en minutieus tevens hij zich bezonnen heeft op
het vraag- en waagstuk der liefde. Hij
is thuis in de moderne psychologie en
filosofie, zodat we bier de visie op de
liefde ontmoeten van Buber, Binswanger, Jaspers e.a., wier opvattingen geconfronteerd worden met het
Evangelic, d.i. met de liefde die uit
God en in Christus is geopenbaard.
Belangrijk vooral is wat hij in het
hoofdstuk 'Liefde als gemeenschap'
zegt in verband met het gebodskarakter van de liefde, het goddelijk appel
op die liefde die meer is dan instinct
en gevoel, want deze laten zich niet
gebieden maar zijn met de natuur
zelf gegeven, komen spontaan tot
uiting. We raken bier aan de diepe
vragen van zonde en schuld, aan de
breuk, die zondeval heet, waardoor
sexus en eroos, op zichzelf waardevol,
gaan heersen over de mens buiten het
verband der uit God geboren liefde;
hier is de desintegratie van het liefdeleven, fataal, heilloos.
In de existentialistische psychologie
wordt van uit de mens, die uit Gods
gemeenschap is gevallen, de liefdeloosheid gezien als tragische existentie, inplaats van als schuld. Mens-zijn is inderdaad een 'zijn in de liefde', een
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'zijn met de ander', een 'zijn in verbondenheid'.
Deze liefdes-relatie tot God is beslissend, beheersend voor sexus en
eroos en is in Christus, de Middelaar,
hersteld, zodat we in het huwelijk een
scheppingsgegeven, de Christus als
renovator, herscheppend, gebiedend
ontmoeten: in Hem zijn man en vrouw
eerst voor eeuwig een, omdat zij hun
sexuele verbondenheid ervaren in het
licht der liefde die sexus en eroos heiligt.
'Wij zullen niet trachten een definitie te geven van wat in de Bijbel
liefde is. Gezien het complex karakter
van de liefde in Bijbelse geest zou dat
ondoenlijk zijn'. Toch heeft de schr.
de moderne psychologie geconfronteerd met het Bijbels begrip, de Bijbelse zin van liefde, die als 'philein'
en 'philia' heel ver afstaat van de
liefde als 'agape', welke laatste niemand uit zich zelf beoefenen kan: deze ligt niet op het horizontale vlak
maar snijdt ook verticaal . . .
Graag hadden we iets meer gehoord
van die 'algemene genade', die ons
met verwondering doet opzien naar
huwelijken, waarvan wij menen dat zij
niet 'in Christus' gesloten zijn en desondanks doortrokken van een liefde
die uit God geboren moet wezen, beschamend menig belijdend Christen.
Dit geldt niet alleen van het huwelijksleven maar ook ten opzichte van
'gestalten der liefde' als Albert
Schweitzer vertegenwoordigt: een
zelfverloochening als slechts 'humaniteit' niet te verklaren. In het hoof dstuk 'Liefde als humaniteit' zegt de
schrijver: 'Echte liefde uit Christus is
meer dan humaniteit. Maar echte humaniteit is wel een van de schone
openbaringen van de Christelijke
liefde als naastenliefde'.
Een rijk boekje, dat alleen dit bezwaar heeft: de verschillende gestaltes der liefde als: ontmoeting, gesprek,
dienst, offer, enz., moeten wel telkens
ongeveer dezelfde trekken vertonen,
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d.w.z. de liefde is gecompliceerd in
haar richtingen maar in wezen totalitair: in elk land, in elke situatie, in
elke verhouding: semper idem .
A. W.
Theo J. van der Wal

Zonder Theater
Rotterdam/'s-Gravenhage
Nijgh en van Ditmar N.V.

Dit is het verhaal van een Oostenrijkse
journalist Marcel Cahuet, die, wanneer hij kennismaakt met een paar
vrouwelijke landgenoten die in Nederland gaan werken, het besluit neemt
een reportagereis naar Nederland te
maken. Cahuet is meer toeschouwer
dan medespeler, hetgeen met zijn aard
strookt.
In een reeks korte hoofdstukken
waarvoor de auteur titels vond als:
Marcel Cahuet en ik, Marcel en Karla,
Helga en de soldaat, Marcel en Annie
Visser etc., geeft hij zonder theater
een van alle mooischrijverij gespeend
verslag.
Het is alles heel kundig (de auteur
heeft blijkens de flap psychologie gestudeerd), doch als je de lectuur van
dit knap geschreven bock hebt beeindigd, weet je ook, wat er aan ontbreekt.
Het is te koel, te cerebraal en er
ontbreekt, in de goede zin van het
woord, juist dat beetje goed gespeeld
'theater' aan dat, nu ja laten we het
maar ronduit zeggen, je ook nog een
beetje ontroering geeft.
Maar goed, dat hadden we vooruit
kunnen weten. De titel is duidelijk.
P. J. R.
Alan Bullock

Hitler
Utrecht — A. W. Bruna & Zoon.
'A study in Tyranny' luidt de ondertitel van Bullock's biographic van Adolf
Hitler. 'Het leven en de ondergang
van een tyran', heet het in de thans
verschenen Nederlandse vertaling, heel
wat kleurlozer. Want dit werk is wel
werkelijk een studie in de tyrannie in

haar 20e-eeuwse vorm. Als wij Hitler
vergelijken met de tyrannen der Oudheid of Middeleeuwen, dan zien wij
overeenkomst maar ook verschil. Overeenkomst is er in de wijze waarop
Hitler zijn medewerkers op het hoogste
niveau tegen elkaar ophitst en tegen
elkaar uitspeelt, om zelf beter de
macht in handen te houden, verschil
is er door het volkomen gebrek aan
ethisch besef in een heerser, die
slechts een doel kent: de macht voor
zichzelf, en die zijn eigen yolk opoffert, als hem die macht gaat ontglippen.
Van geboorte Oostenrijker uit kleinburgerlijk ambtenaarsmilieu, slecht
leerling op school, afgewezen voor de
teken-academie, heeft hij, afgezakt in
de onderste lagen der maatschappij, in
Wenen het daar heersende anti-semietisme opgezogen, alsmede het Germaanse superioriteitsgevoel tegenover
de Slaven en andere 'Untermenschen'
dat in dit rassen-Babylon sedert eeuwen gehuldigd werd. Hij maakte ze
tot hoekpunten van zijn nationaalsocialistische leer, die volstrekt niet
oorspronkelijk door hem is uitgedacht;
een nationaal-socialistische partij bestond er in Oostenrijk al voor Hitler.
Maar het ontstellende is, dat een man,
die niet eens de Duitse nationaliteit
bezat, met bijna demonische genialiteit
een partij, die zulke barbaarse beginselen huldigde, in heel Duitsland de
macht verschafte en ze op gruwelijke
wijze in practijk wist te brengen.
Ten voeten uit heeft Bullock hem
beschreven in zijn opgang en ondergang. Hij doet het in streng wetenschappelijke vorm, scheldt niet, verkleint niet, laat zich niet meeslepen
door ressentiment. Er is een koele
voornaamheid in deze historisch psychologische analyse, die ondanks de
breedvoerigheid steeds de grote lijnen
in het oog houdt en uit de overstelpende hoeveelheid materiaal het
belangrijke van het onbelangrijke weet
te schiften. Maar juist door deze

objectiviteit worden wij diep doordrongen van het diabolisch-misdadige
in Hitlers persoonlijkheid en van de
gevaren, die onze cultuur door de
nationaal-socialistische leer bedreigen.
Een voortreffelijk werk, dat een vertaling in het Nederlands ten zeerste
verdiende .J. C. H. de P.
Hans Pennarts

Een Idee verovert de wereld. V olksen dorpswerk, wijk- en buurthuizen

Bussum — A. Voorhoeve
De 'problemen' van vrijetijdsbesteding,
opvoeding buiten schoolverband en
algemene ontwikkeling zowel voor de
jeugd als voor ouden van dagen komen
bier aan de orde.
Men streeft er naar in buurt- en
dorpshuizen enz.: 'een klimaat te
scheppen waarin de persoonlijkheid der
deelnemers zich kan ontplooien. De
massajeugd is evenals de massamens
in alle geledingen der maatschappij te
vinden, welstand maakt daartegen niet
immuun. Een M.O. diploma en doctorsbul zijn onbruikbare culturele pokkenbriefjes.' Het blijkt dat in de practijk de verschillen in de benamingen
van de huizen niet even zovele verschillen in bestemming en gebruik
aanduiden.
De schrijver noemt zijn schriftuur
een sightseeing. Op deze wijze wordt
een rondtoer gemaakt die begint bij
hetgeen Barnett en Toynbee tegen het
einde van de vorige eeuw in Londen
ondernamen. Over de Fabians en het
Nut voert de route naar Rotterdam,
een volkshuislaboratorium en over
cokes, staal en persoonlijkheid naar de
stad of het dorp der toekomst met door
openbare kassen gesubsidieerde yolksen buurthuizen. Tezamen met genoemde drie hoofdstukken vormen nog vijf
andere de inhoud van het, zo in 'ten
geleide' (door Drs E. Lopes Cardozo
geschreven) genoemde, boeiend en
levendig relaas.
Er blijkt een streven te bestaan om
in de huizen ook activiteiten te ont93

wikkelen die door reeds lang bestaande
instellingen worden verzorgd. Allen,
zoals op de boekband staat afgebeeld,
naar het dorpshuis. Echter: 'Alles is
nog in wording'. Daarom kan men
dankbaar zijn dat door het verschijnen
van dit boek de aandacht van ieder
wie dit aangaat, en wie is dit niet,
opnieuw gevestigd wordt op dit in
gang zijnde proces.
Op het stofomslag staat midden op
een dorpsplein een kerk afgebeeld.
Terzijde staat het dorpshuis. Een lange
sliert figuren slingert over het plein,
om de kerk heen, het dorpshuis in. De
vraag moge gesteld worden of bij de
planning van het dorp en 'de stad der
toekomst' of 'de toekomst der stad'
(boek met deze titel reeds eerder verschenen bij zelfde uitgever) de Kerk,
en dus wij, ons terzijde kunnen houden. Gesteld mag worden dat het
Christelijk persoonlijkheidsideaal niet
gedekt wordt door het algemeen verbreide hedendaagse collectivistische
streven en wetenschappelijke planning.
Men kan het met de schrijver eens
zijn, dat het boek niet meer biedt dan
een sightseeing. En dan met een druk
gebarende enthousiaste gids! B. v. H.
C. Borstlap

Quarantaine

Amsterdam — C. de Boer Jr.
Van Wissen heeft zijn carriere verspeeld door in dronkenschap met een
aan hem toevertrouwd mailschip brokken te rnaken. Een Griekse reder
neemt hem in dienst als gezagvoerder
van een afgevaren vrachtboot, de Eternity, met een bemanning van zes
nationaliteiten. Een geval van pokken
aan board belet hem een haven binnen te varen. Met de gele vlag in de
voormast ligt hij op de rede voor anker. De havendokter gelast hem in
quarantaine te blijven. Maar als er
storm op til is, stoort Van Wissen
zich niet langer aan de quarantainebepalingen en vaart zonder hulp van
loods of sleepboot de haven binnen en
meert aan de boeien. De spanning van
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het gedwongen isolement op de rede
is dan gebroken. — Na jaren komt de
Eternity met een lading steenkolen in
Rotterdam. Een pijnlijk weerzien voor
Van Wissen, want zijn hoogmoedige,
harteloze vrouw heeft hem sedert het
ongeluk met het mailschip verlaten, en
is niet te vermurwen tot terugkeer.
Zijn gammel schip, de Eternity, zal
zijn enig thuis zijn. Bij stormweer vaart
hij opnieuw uit. De boot verliest haar
schroef, is dan een machteloze prooi
van de stortzeeen, die haar op de kust
werpen en breken. Een toegesnelde
reddingboot bergt de gehele equipage. Als laatste springt de gezagvoerder — naast het vangnet en komt in de
golven om.
Een eenvoudig gegeven dus, maar
hoe aangrijpend verbeeld door het zuivere gebruik van sobere taalmiddelen.
En hoe deskundig oak. Na lezing er
van — in een avond — blijft men lang
over deze zeeman en zijn lot peinzen,
zijn levenstragiek laat u niet los. Quarantaine — ik zal deze prachtige noJoh. v. H.
velle onthouden.
Louis de Bourbon

Dromen tot Xylotimbou

Brussel/Amsterdam — Elsevier
Het werk van Louis de Bourbon: fijnzinnig dichter, kundig prozaist, is van
heimwee doortrokken tot in het merg.
Deze nakomeling van Karl Wilhelm
Naundorff, wiens tragische geschiedenis in ons land voldoende bekend is,
moet dit heimwee wel diep in zijn
wezen dragen, het in zich sublimeren,
dat het in al zijn werk telkens weer
doorbreekt. 'Dromen tot Xylotimbou',
een bundel novellen, die de naam
draagt van de begin-novelle, getuigt
ervan. Verschillende reeds gepubliceerde verhalen zijn in deze bundel
opgenomen, nieuwe werden er aan
toegevoegd.
In totaal: een achttiental verhalen,
van een man, die boeiend te vertellen
weet. Landen en mensen worden,
naar het kort bestek dat de novelle
geeft, vaak met een paar rake lijnen

getekend. Het element van de humor
ontbreekt niet, en, een enkel oppervlakkiger verhaal - om - het - verhaal
daargelaten, is er telkens een tasten
naar de diepte, een trachten, aan het
grote heimwee gestalte te geven. En
hier is het, waar de vaagte begint. Dit
heimwee is onnoembaar, is niet uit te
spreken, zoekt naar houvast, en vindt
dit niet, of slechts in dromen. Dit
heimwee jaagt in het hart van de
Joodsche gedeporteerde uit het eerste
verhaal, door ellende en vernedering
heen, tot aan het Xylotimbou 'het
ghetto van de Britse kolonie op Cyprus', — waar de laatste droom sterft.
Het bezielt de mannen en vrouwen
uit de andere verhalen, de ondergrondsen en de bizarren, de zeeman,
de avonturier of de blinde, die de
ogen van een moordenaar krijgt ingeplant. Dit heimwee, eindelijk, tracht
zichzelf te ontleden en te omlijnen in
de korte verhalen als 'Samenspraak
met Arthur', of het slotverhaal uit de
bundel 'Het licht achter Golgotha.'
En juist, als het dan eindelijk gestalte moet vinden, wordt het zich al
zijn zwakte bewust, en zegeviert de
vaagte. Schrijver en lezer worden
zich bewust, dat ook de knappe verteller, die de Bourbon is, bet
laatste der dingen niet vermag uit te
spreken, ondanks goodwill om te geven en te ontvangen. — 'God? 1k aarzel
over Hem te spreken. Wat weten wij
van Hem?' (uit: Samenspraak). Weten
kan hier alleen via 'de zekerheid der
dingen, die men hoopt, en het bewijs
der dingen, die men niet ziet': het
geloof. Liever dan ook zijn mij de
boeiende, krachtige verhalen als 'De
man met de hoed,' of het fantastische:
'De vreemdeling en de Jager' want als
verteller is de Bourbon in deze bundel
op zijn best, hoezeer ik, overigens, de
poging tot grotere diepgang waardeer.
L. van E.
Clare Lennart

Avontuur
Utrecht — A. W. Bruna & Zn.
Voor het werk van Clare Lennart heb

ik, eerlijk bekend, een zwak. Het is
van een zachte, speelse ironie, bet
duikt niet coilte que cage in de diepte, het duidt alleen die diepte soms
even aan, met een eveneens haast
speels gebaar: Pas op, sein op rood!
'Avontuur', waarvan een tweede
druk verscheen, is weliswaar niet Clare Lennarts meest typerende of sterkste werk. 'Kasteel te huur', of 'Serenade nit de verte' zijn veel minder
lineografisch dan dit kleine, amusante
bagatelletje, dat ook waarschijnlijk niet
meer wil zijn dan dat. Een kleine,
weinig belangrijke intrige, een typistetje, dat eens wat anders wil, als ze
haar kantoorbaantje verliest, en zich
als tweede-meisje op een buiten verhuurt; daaromheen een reeks van personages, die bijna alien figuranten
blijven tegen het bekoorlijk decor van
de oude 'Elshorst'. Maar al blijven al
de figuren weinig beter dan aangeduid, de geboren vertelster die Clare
Lennart is, weet ze elk voor zich onder de schijnwerper te zetten, en vertelt van elk de typerende contouren
op haar geestige, boeiende manier. Hoe
het er in de harten uitziet, blijft hun
eigen zaak. Soms verleidt haar zin voor
humor de schrijfster tot overdrijving,
zoals in de scene, waar drie vrouwen
tegelijk het voor 'Meneer Han' opnemen ... de verloren zoon-des-huizes,
wel zo ongeveer de vaagste figuur van
alien, die, irreeel en wel, eindigt met
de juwelen van zijn stiefmoeder te stelen, en afreist naar het land 'waar het
eten aan de bomen groeit, tenminste,
die karat op ...'
Het kleine boekje is als deze Meneer Han — van een zachte, cajolerende, even afwezige liefheid, — om Clare Lennarts woorden te gebruiken.
Verwacht niet te veel, neem het een
avond mee naar bed, glimlach er eens
over, speel het spel even mee, als
Clare Lennart zeif. Ze kan immers
veel beter, qua stijl en compositie, dat
heeft ze allang bewezen. Maar ze had
L. v. E.
hier nu 's aardigheid in.
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F. van der Meer

Geschiedenis ener Kathedraal
Utrecht/Antwerpen 1952 — Het
Spectrum.
De schrijver, hoogleraar in de Christelijke archaeologie en liturgie, tevens
belast met het onderwijs in oude
Christelijke Kunst en Kunst der Middeleeuwen in de faculteit der letteren
en wijsbegeerte te Nijmegen, Prof. Dr.
F. G. L. van der Meer, auteur van het
magistrale boek over de oorspronkelijkheid der Oud-Christelijke kunst,
onder de titel 'Christus' oudste gewaad', vertelt in het hier aangekondigde boek, waarvan reeds de derde,
herziene druk verscheen, het leven van
een kathedraal in de Franse provincie.
'Van welke? Dat komt er niet op aan:
die geschiedenis is van stad tot stad,
in het noorden, noordwesten, midden
en oosten van het land vrijwel gelijk.
Lappen kroniek van overal en anecdoten uit zeven provincies maken een
zeker-gebeurd verhaal. Wat volgt is
derhalve noch een puur verzinsel noch
een monografie, maar een soort vie
romancee van een type.'
Op een geheel eigen wijze schildert
de schrijver suggestief het ontstaan en
de wijzigingen der verschillende bouwstijlen van de kathedralen. Hij wijst er
op dat de bouwers hun kerken bouwderr ter ere Gods en in de versierende
kunstwerken de ongeletterden van hun
tijd onderwezen. Niet met woorden en
latijn konden zij strijden tegen de ketterijen, maar met legioenen van stenen spreken. Wat er al te zien was?
Allereerst jezus Christus en rondom
hem wentelt de schepping van Genesis over Golgotha tot het laatste oordeel. 'De doden kropen naakt uit stenen kisten, slippen lijkwade om 't
hoofd; in het paradijs zat Abraham en
keek tevreden in een schoot vol jubilerende kopjes; aan den kwaden kant
jammerden de verworpelingen tussen
padden en ketels, als noten gekraakt
door demonen'. Een ieder heeft wel
eens een foto van zo'n kerkportaal be96

keken. Hoe gaat dit alles nu voor hem
leven!
De lust bekruipt me om voor u hele
bladzijden of te schrijven. Men weet
niet wat meer te bewonderen: het gemak waarmee de schrijver ons in een
twaalftal hoofdstukken een overzicht
geeft van het grootse werk, dat naamlozen uit liefde tot God gedurende
eeuwen schiepen of de schatten van
kennis, die men achter elke zin vermoedt. Zo schrijven kan alleen hij, die
naast een grote liefde voor zijn onderwerp, zich een zeer veelzijdige kennis
daarvan heeft meester gemaakt.
De reeks prachtige afbeeldingen
(112 in getal), geeft een indruk van de
ongeevenaarde rijkdom aan Kathedralen en details, die Frankrijk bezit. Voor
het ten voile genieten van elke foto
zijn de aantekeningen onontbeerlijk,
die van een enorme feitenkennis getuigen.
Als men voor de komende feestdagen een boek zoekt, welnu hier is
er een, dat 'en door de tekst' en door
de illustraties in koperdiepdruk een
waardevol geschenk mag worden geJ. C. S.
noemd.

Ernst Wiechert

Gij zult het recht niet buigen
Baarn — De Boekerij
Na de 'Geschiedenis van het geslacht
Jeromin' wordt deze eerder geschreven, maar later in het Nederlands vertaalde roman van Ernst Wiechert een
teleurstelling. In het geheel van Wiecherts oeuvre is 'Gij zult het recht niet
buigen' echter toch wel aandacht
waard. Men vindt hier de stof en de
motieven terug, die Wiechert later met
gelukkiger hand zou verwerken: het
bijna nog vorm- en kleurloze materiaal
van nevelig landschap, grijze sfeer,
zwevende stemming en onomlijnde
prediking, dat, door de vonk der inspiratie, in 'Het geslacht Jeromin' tot
leven kwam.
J. M. Vr.

Zojuist verschenen:
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Een bundel Kerstpoezie van D. van der Stoep
De gedichten van D. van der Stoep, minder bekend dan zijn
andere publicistische arbeid, verdienen zeker de aandacht.
Het kenmerk van zijn poetisch werk is een lichte, gevoelige
toon en een direct aansprekende inhoud.
Daarom is het verheugend, dat deze auteur thans de gedichten
van zijn hand, die op het Kerstfeest betrekking hebben, heeft
willen bundelen. Temeer omdat het grootste gedeelte van
deze gedichten slechts in beperkte kring bekend was.
Bijzondere vermelding verdienen het ontroerend kinderlijke
kerstlied: „Voor 't slapen gaan" en 't rondeel „See you later",
een gedicht waarin de Blijde Boodschap van het Kerstfeest
wordt verteld in de taal van deze tild. Ook werd opgenomen
het acrostichon „Een Heilig A.B.C.", waarin in de volgorde
van de letters van het alfabet de Kerstgeschiedenis wordt
weergegeven.
Een bijzonder gedicht, modern in de goede betekenis van het
woord, is: „Chez Marie in Bethlehem". En tenslotte zal het
feit, dat ook is opgenomen: „Dit is 't vertelsel van het Kind",
velen een genoegen doen.
Zo is deze bundel met Kerstgedichten van een begaafd dichter
met een eigen ,
persoonlijk geluid, een waardevol bezit voor
ieder, die in deze tijd vol onzuivere Kerstromantiek jets wil
verstaan van de diepe betekenis van dit grote feest.
De typografische verzorging van deze bundel werd opgedragen aan de kunstenaar Roel Knobbe, die er in geslaagd is dit
hundeltje een voornaam, bijzonder aantrekkelijk uiterlijk to
geven.
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Ido Keekstra
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De verschijning van deze gedichtenbundel werd reeds door
velen met belangstelling tegemoet gezien.
Ido Keekstra heeft zijn verzen altijd slechts schaars gepubliceerd. Maar zij vielen op door hun eigen toon, waardoor een
gedicht van hem dadelijk te herkennen was. Ze zijn enigszins
verwant aan de gedichten van Kees van Duinen, wiens nagelaten poezie door Keekstra en Lidy van Eijsselsteijn in de
bundel „De Trap" werd uitgegeven.
De verzen van Keekstra laten de lezer niet los, ze hebben iets
bezwerends. Het valt moeilijk te zeggen waarin die speciale
kracht schuilt. Rijnsdorp noemt Keekstra's poezie in zijn boek
„In drie etappen" belangrijk, omdat ze komt uit de diepere
lagen van de ziel. „Men erkent op een of andere wijze de
zuiverheid en juiste formulering van de poetische boodschap,
zonder te weten hoe; men wordt er bij het lezen koud van,
zonder goed te weten waarom."
Het boeiende bij Keekstra is bovendien, dat, terwijl dergelijke
poezie zich meestal van een zekere geheimtaal bedient, deze
gedichten duidelijk verstaanbaar blijven.
Ongetwijfeld zal Keekstra door deze bundel in wijder kring de
erkenning vinden, die hij reeds in de kleinere kring van
bekenden geniet. Maar ook voor hen die zijn gedichten verspreid in letterkundige tijdschriften lazen, zal het beeld van de
dichter door deze bundeling zich duidelijker gaan aftekenen.
Prijs .1 2.50
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Vanmiddag was ik op het atelier van een jong kunstenaar, schilder, tevens
industrieel vormgever, een talent dat nog allerlei mogelijkheden heeft. Een
jong echtpaar, dat bewust het harde doornige pad van de kunst heeft
verkozen boven de zekerheid van een burgerlijk bestaan.
Er was wel reden voor de gedachte: 'God zij hen genadig', want in de
kerkgemeenschap waartoe zij behoren, is het geen gewoonte de kunstenaars
in den gebede te gedenken, noch hen opdrachten te bezorgen. Toen wij
een afspraak maakten voor een te houden causerie, werd zijnerzijds slechts
een voorwaarde gesteld, dat hij geen heilige huisjes zou behoeven te sparen.
Bij het thuiskomen herinnerde de kalender mij aan de naderende zeventigste verjaardag van Hk Mulder op 31 Januari a.s. en toen ik mij nog
\veer eens in zijn werk verdiepte, bleef het bezoek van die middag mij
in gedachten.
Eike generatie heeft zijn jonge kunstenaars, die zich als individu geplaatst
zien tegenover een gemeenschap die hen cultuurvijandig lijkt, en dat maar
al te vaak blijkt te zijn.
Wie mocht menen dat de kerk voor haar kunstenaars in dit opzicht een
Moeder is, wijs ik op het feit dat er in de Nederlandse kunstenaarswereld
tientallen zijn aan te wijzen, die de kerk de rug hebben toegekeerd. 'Dit
twistend yolk wil wel van normen spreken, maar kent het innerlijk verteren
diet'. (C. Rijnsdorp)
Radio en televisie werken er gelukkig toe mede dat er voor de jonge
k, ._nstenaars van heden meer perspectief is dan een kwart- en een halve
eeuw geleden.
Het was een twintigjarige jongeling, die in de jaren 1905 en 1906 onder
pseudoniem Adel Anckersmith zijn essayistische banbliksems 'Calvinisme
Snobbisme in de literatuur' en 'Sub Specie Aeternitatis' het besloten
\vereldje der protestantse orthodoxie inslingerde. De geniale 'Ouwe Bram',
klokkenist der kleine luvden, was nog ongebroken. Rijnsdorp heeft in zijn
In Drie Etappen' op heldere wijze geconstateerd, dat Kuyper kortzichtig
is geweest in zijn beschuldiging aan het adres van de auteurs van 'Ons
Tijdschrift', dat zij zich uitsloofden om bij de pantheistische school te
worden ingelijfd.
Het was een kleine heterogene, dappere groep, die in het begin van
maze eeuw hardnekkig zocht 'naar de harmonie tussen ethiek en aesthetiek'.
Anema, Joh. Breevoort, fo de Lief de, Btickmann, Gossaert, en onder hen,
soms tegenover hen, Hendrik Mulder.
'Het is Mulders verdienste geweest', zegt Rijnsdorp in zijn In drie
Etappen, dat hij in zijn zoeken naar een oplossing de overtuiging boven
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het voordeel, de geestdrift boven de conventie en de kunst boven de
schablone heeft gesteld. Toen dan ook in 1935 of '36 aan Mulder een
telegram van hulde werd gezonden door een literaire conferentie, was dat
het 'kronen' van iemand die wettig had gestreden.'
Dat ik mij bij het schrijven van deze regels maar niet kan losmaken van
het bezoek dat ik vanmiddag bracht aan een vertegenwoordiger van de
j ongste generatie kunstenaars, die, evenals die van 1905, niet alleen de
aarde maar ook de kerk trouw willen blijven, zal de a.s. jubilaris mij zeker
vergeven. Ik zag de fakkel, die Adel Anckersmith in 1905 had ontstoken,
overgenomen door een jongere in 1954.
Hendrik Mulder heeft door zijn klaroenstoten als pionier en door zijn
bescheiden dichterlijk en novellistisch oeuvre zijn eigen plaats in de historie
der protestantse letteren van deze eeuw. Dat hij, op gevorderde leeftijd,
de literatuur trouw bleef, bewees hij o.m. door zijn studie 'Boutens en
Bijbel'. God geve hem een levensavond waarin de vrede, die het 'verstand'
ontgaat en te boven gaat, zijn deel blijft.
Den Haag, 16 Januari 1954.

Bio- en bibliografie:
Hendrik Mulder werd als jongste zoon van een Gereformeerd predikant
31 Januari 1884 te Haarlem geboren.
Hij ontving zijn journalistieke opleiding aan de Middelburgsche Courant,
was werkzaam aan De Oprechte Haarlemsche Courant en vertrok in 1909
naar Nederlands Indie, waar hij, eerst te Soerabaja, later te Bandoeng
werkzaam was en in 1914 werd opgenomen in de redactie van Het Nieuws
van den Dag van Ned. Indite, van welk dagblad hij in 1916 hoofdredacteur
werd.
Zijn eerste werk, poezie zowel als verhalen, verscheen in 'Jong Holland'
(1902), 'Eigen Haard' (1903) en 'Ons Tijdschrift' (1904-1906).
In De Gids verschenen van hem novellen. Beschouwend proza in 'Op
de Hoogte' en 'De Groene' (1906-1907), o.a. een herdenking van Jacques
Perk.
In 1906 trok hij zich terug uit de Ons Tijdschrift-kring en publiceerde
uitsluitend in de periodieken 'Onze Eeuw' (1907-1914), 'De Nieuwe Gids'
(1907-1920), 'Elseviers Maandschrift' (1908-1909), 'Europa'
'Europa (1909),
'Groot Nederland' (1911), 'Hollandsche Revue' (1923-1925),
des Tijds' (1924) en het 'Weekblad voor Christendom en Cultuur' (1930).
Voorts bijdragen in 'Ontmoeting' (1946-1954).
Onder pseudoniem Adel Anckersmith verschenen van zijn hand in 1904
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en 1906 twee brochures, respectievelijk getiteld: 'Calvinisme en Snobbisme
in de Literatuur' (Uitg. Joh. Pieterse, Den Haag) en 'Sub Specie Aeternitatis' (Uitg. Meindert Boogaerdt, Rotterdam), welke handelden over de
onbevoegdheid der toenmalige critiek in de Christelijke pers.
In Indie verschenen belletristische bijdragen o.a. in het 'Weekblad v.
Indie', 'Het Indische Leven' en 'Woord en Beeld'.
In 1923 schreef hij een 'Koninginne-Cantate', welke werd toongezet
door mevrouw E. Schumann, en ter gelegenheid van Koningin Wilhelmina's zilveren regeringsjubileum te Batavia en te Bandoeng werd uitgevoerd.
1920 De Stille Bouw (verzen)
1950 Boutens en Bijbel (Essay)

,e, (/11.41ber
PLATEN-KIJKEN

voor Corrie
Wij keken toch zoo gaarne d' oude platen
in d' ouden Bijbel, jij een kind! Te vroeg
vond je altijd dat 'k een and're plaat opsloeg,
want jouw scherp kinderoog, ook al vergaten
wij nets, zOcht waarvan moog'lijk niet genoeg
nog ik verteld had. Eens, toen saam wij zaten
— 't schemerde al! — voor een plaat, en 'k er bij praatte,
zachtjes verhalend hoe men jezus droeg
liefd'rijk van 't kruis, hoe anderen hem haatten,
hoorde jij stil toe. 'k Was dat wel gewoon,
maar zag het vorschend oog 't droef tafereel
ruseloos doorzoeke', als was iets weggelaten.
Tot traag het hoofd jij wendde en, eerst mij heel
lang aanziende, eind'lijk vroeg: 'Waar is Z'n kroon?' . .
(De Stille Bouw)

99

TUSSEN ENGEL EN SFINX

g

L4C1141■ 14•I1e v.avt Ztet- gr.c.ft

Over Wiemandsland van Jan Wit

J an Wit is onder vrienden eens genoemd 'theolifant en mytholeugenaar'.

Het eerste lid van deze opmerkelijke omschrijving wijst in de richting der
theologie, zij het op onregelmatige wijze, meer als een speling der natuur.
Het tweede trefwoord daarentegen brengt de mythe in het geding, echter
al evenzeer op een zijspoor.
Onnadenkende lezers zouden uit het bovenstaande kunnen opmaken,
dat Wit een olifant en een leugenaar is, iemand die met een lange snuit
de gaarne vernomen kinderverhaaltjes uitblaast, iemand bovendien van
wie men geen woord geloven moet. Kortom, een nurks, een criticaster, een
misleider en een onoprechte.
Het tegendeel is echter waar. Wel kent hij skepsis en nostalgie, maar
een nurks? Nee. Wel is zijn intellect zeer critisch toegespitst en zal hij
menigeen die van een theoloog bepaalde gepraefabriceerde meningen
verwacht als een dwaalgeest voorkomen; maar een criticaster en een misleider mag hij niet heten. Is hij dan onoprecht, verbergt hij zijn ware
wezen achter een masker? Ik meen, dat in zijn werk een onmiskenbare
oprechtheid voor zichzelf spreekt.
Trouwens, mijn dochter van drie jaar onderhoudt met het begrip
'olifant' geheel andere, meer positieve betrekkingen. In haar bevattingsvermogen treedt het goedige dier juist op als sprookjesachtig wezen. Ook
het liegen is bij haar nog een manier om op geheel eigen wijze de waarheid
te spreken. Wanneer Jan Wit op de vermelde noemer wordt gebracht in
het vriendschappelijk verkeer, dan wil dat onder andere zeggen, dat hij
het kinderlijke nu reeds enige decennia lang heeft weten te behouden.
Hij beweegt zich met opmerkelijk gemak in de sfeer van het sprookje en
hij kent die eigenzinnige benadering der waarheid welke aan dichters is
voorbehouden en die de voetangels en klemmen der sluitrede vermijdt.
Ik herinner me zijn verheugde instemming, toen iemand in een gesprek
over Rilke beweerde: hij liegt, maar hij liegt de waarheid.
Tot nu toe zal niet ieder overtuigd zijn, dat ik in ernst spreek. Dit
betreur ik, want op de gebruikelijke wijze ernstig zijn en zo de twijfel
wegnemen, kan ik niet, waar het gaat om deze figuur, die zich met hand
en tand verzetten zal tegen een poging, hem bij de lezers in te leiden
op de manier waarin men dan zo licht vervalt, nl. met nadrukkelijke vermelding van de bijzondere moeilijkheden waarvoor hij als blinde zich
g
esteld zag (ik zeg: zag) in zijn ontwikkeling. Niets is meer kwetsend, dan
nadrukkelijk au serieux genomen te worden, terwijl men zelf zijn emancipatie heeft weten te brengen tot een punt, waar het spel met de werkelijkheid mogeliik is geworden. Gelukkig behoeft Wit niet meer te worden
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'ingeleid'. Vooral zijn laatste publicatie heeft hem in brede kring waardering verschaft. Ik bedoel het lekespel 'Niemandsland', dat op de Pinksterconferentie van de V.C.J.C. dit jaar is opgevoerd. Een spel — en
inderdaad een spel met de werkelijkheid. Bovendien, en daarmee kom ik
terug op de aanhef van dit artikeltje, een spel waarin de theologie op
ongebruikelijke wijze het woord krijgt. Het is een theologie waarin getracht
wordt van de ernst der natuur tot het spel met de natuur te geraken. Die
ernst wordt gevonden in de mythe, in de welbewuste dienstbaarheid aan
de gegevens van het bestaan, in de eredienst aan de elementen: bloed,
aarde, water. Het diensthuis Egypte, waaruit de Israelieten bevrijd wegtrekken, is daarvan het zinnebeeld. God heeft 'de kringloop gestuit' en zijn
verkorenen emit tot de vrijheid geroepen. 'Zijn Woord breekt open wat zich
sluit'. Het is duidelijk, dat alleen iemand die de werkelijkheden dezer
mythe in het menselijk bestaan heeft onderkend gerechtigd is ervan te
spreken. Wie met die werkelijkheden nooit heeft omgegaan weet ook niet
van hun claim, van het beslag dat zij leggen op de mens van nu, zogoed
als van oudsher. En wie als dichter over deze dingen schrijft, dient hun
symbolentaal te kennen. Voor hem moet water tot in de diepte van het
ongeschapene reiken en niet alleen maar een ander woord voor H20 zijn.
Maar hij zal, als hij met bijbels besef hierover schrijft, de mythe, hoe
waar ook, niet als waarheid willen erkennen. Hij zal een mvtholeugenaar
zijn, in plaats van een mytholoog.
Jan Wit, die een zeer goed onderlegd theoloog is, heeft zich in de
heilige schriftuur van Israel niet slechts wetenschappelijk maar ook, wat
meer is, poetisch ingeleefd. Daarom leeft zijn theologie. En via de poezie,
niet anders, dat wil dus zeggen: niet in ongesmolten 'harde' toestand,
komt zij tot gelding. Ook dit past voortreffelijk bij het onderwerp, want
de heilige overlevering bereikt ons ook in de vorm van litteratuur, niet van
dogmatische tractaten. Het toneel van 'Niemandsland', met welke benaming
de woestijn is bedoeld, ligt letterlijk en figuurlijk ingekiemd tussen hediensthuis, de slavernij van Egypte enerzijds, gesymboliseerd door de
Sfinx die woorden van mythische wijsheid spreekt, en anderzijds het
Beloofde Land, waarvan engelfiguren de vertolkers ziin. Dit lege domein
der keuze, deze open vraag der woestijn wordt door 'woestijngeesten' tot
spreken gebracht.
'Dit is het tussengebied,
Men kan er noch hopen noch vrezen.
Men moet er een twijfelaar wezen,
de keuze gedijt er niet.
Eeuwige aarzeling
houdt hier de steppe bevangen.
Alwat men bier kan verlangen
blijft een luchtspiegeling.
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En de navelstreng van de tijd
bindt de mens aan het verleden.
Hoe kan hij de toekomst betreden,
als God hem daar niet van bevrijdt?'
Men ziet, dat het om meer gaat dan alleen de geschiedenis van de
woestijnreis onder Mozes. In de proloog wordt dit op diepzinnige en
meeslepende wijze aldus gesteld; de woestijngeesten spreken ook bier, in
de eerste strofe naar Egypte wijzend, in de tweede naar Kanaan:
'Ginds aan de zwellende stroom,
waar de schoot van Almoeder Aarde
als mull weer verslindt wat zij baarde,
zijn leven en sterven een droom.'
En ginds ligt de tuin die groent
in aanvang en einde der tijden,
waar duister en licht zijn gescheiden
en loflied en wijsheid verzoend.'
Men moet echter niet denken, dat heel het spel van deze zwaargeladen
poezie vol is. Ik wees reeds op het kinderlijke, dat zo vaak Wits geest
doet huppelen. In twee meespelende groepen vooral komt dat tot uiting.
Het zijn de kinderen van het yolk Israel, en de soldaten. Een krijgshaftig
lied als waarmee de krijgers opmarcheren in het begin vermocht bij de
opvoering ter Pinksterconferentie 1953 met een slag populariteit te verwerven bij alle, merendeels jeugdige, toehoorders, zodat het kamp de rest
van de tijd weergalmde van dit lied:
'Farao!
Span je paarden maar weer uit.
Farao!
Wij zijn niet je buit.
Mozes steekt zijn staf omhoog,
heel de Rode Zee valt droog.
Farao!
dat kan je niet zo.'

En

bijzonder charmant zijn ook de kinderliedjes, naar de gelegenheid
gevarieerd, waarin het geloof, merkwaardigerwijze, voornamelijk tot gelding komt. Van alle volksgroepen immers blijken na het verslag der verspieders alleen de kinderen nog moed en argeloosheid genoeg te hebben
om door te gaan. Zelfs Mozes wordt eerst door him voorbeeld opgewekt
tot goede verwachting. Zij immers, de kinderen, hebben er niets van
begrepen, dat rechters en priesters, kooplieden en militairen de een na de
ander ontmoedigd en verbitterd zijn geraakt. De rechters schrikken terug
voor de 'vervulling der wet', voor het — in hun ogen — onrecht der genade,
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waarvan in het Beloofde Land sprake is. De priesters begrijpen niets van
de Golgotha-boodschap, daarginds vernomen. De krijgslui trekken zich in
krijgsraad eervol terug en de kooplieden vrezen inflatie door Messiaanse
overvloed. De kinderen echter hebben gejuicht:
'Van je ree, ree, ree,
Gaan we door de Rode Zee.
Van je rein, rein, rein,
trekken wij door de woestijn.
En aan Mozes' hand
gaan we naar 't Beloofde Land.
Van je een, twee, drie!'
'Ja, kinderen, wij gaan naar Kanadn', roept Mozes tenslotte uit, hun vrolijkheid begrijpend als antwoord op zijn gebed. En als tenslotte het gehele
yolk zich klaar maakt om verder te gaan, omdat (niet psychologisch, maar
wel theologisch) de onwil en radeloosheid met Gods antwoord zijn afgedaan, zingt men een prachtige herdichting van 'Aus tiefer Not schrei
ich zu die (psalm 130). Ik citeer de tweede strofe.
Ik hoop op God de Heer en wacht
het woord dat Hij zal spreken.
Al loopt het naar de middernacht,
ik volg zijn heilig teken.
Mijn hart is in de donkerheid
een wachter die het licht verbeidt,
een wachter op de morgen.'
Tan Wit, spelenderwijs theoloog en loochenaar van de mythe die uit onze
bloedvaten tapt, heeft in dit spel een belangrijke bijdrage geleverd tot de
vernieuwing van het lekespel en tot het vestigen van een traditie die maar
al te zeer 'emist wordt in onze letterkunde, die der functionele poezie.
Juist in de kring der 'bijbels-aan-geraakten' zal men dit moeten waarderen.

Ik ga het meer satirieke en amusante, hoewel 66k onder die bedrijven
door diepzinnige, eerder geschreven spel voorbij, 'Het Bos der onbezorgde
dieren' geheten en ontworpen als jubileumstuk voor de C.J.V.F., waarbij
zoveel mogelijk groepen van allerlei leeftijd afzonderlijk moesten optreden.
Wit heeft het bier gezocht in een Sneeuwwitje-motief, waarbij hij gelegenheid heeft, zowel om dieren-groepen tafereelsgewijs te laten meedoen, alsook om met het appel-thema de nodige associaties te wekken aan, alweer,
theo- en mythologische beseffen.
Hoe aardig en onderhoudend ook dit bonte geheel geworden is, het lijdt
geen twijfel, dat 'Niemandsland' veel hoger grijpt en dat het daarin goeddeels is geslaagd. Men moet hopen, dat deze dichter voort zal gaan in de
richting van het volwaardige versdrama, waarbij het alleen maar voordelig
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zal zijn als hij ontheven wordt van de beperkingen welke de Christelijke
jeugdbeweging nu eenmaal met een opdracht vernlicht is op te leggen.
Misschien dat hij dan ook zijn vers als dramatisch middel vrijer en des te
doeltreffender zal kunnen aanwenden. Een sterke band met de traditie
verhindert hem echter, hier buitensporig te werk te gaan. Dat is de vrucht
der eruditie. De critische zin, die andere deugd der theologie, zal hem
bewaren voor verstarring in zijn vers, in zijn ernst, in zichzelf.

Jan Wit, Het Bos der onbezorgde dieren, uitgave C. J. V. F., z.j.
Jan Wit, Niemandsland, uitgave V.C.J.C., 1953.
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TWEE MAAL VERBAASD
Is de tong de woorden vergeten?
Is de stern veranderd van klank?
Er is een geluid van twisten
en geen die de ander verstaat.
Is het oor gesloten voor horen,
staat het leeg en zonder bewoners?
Of ruist alleen maar het bloed
te luid en te eigengereid,
dat het luisteren dood wordt geboren?
Ach, bet hart word te eng voor verbazing,
want de zetel daarin is bezet
door het ik, men zegt door de Waarheid,
het is dat, wat men er voor houdt,
soms troont er alleen maar de Letter,
kapiaal en niet te bewegen,
een dommekracht zonder gezicht.
Zou bet hoofd die schat dan nog bergen?
De huisheer heeft alles geordend,
in de duizend verschillende laden
is geen plaats voor zo'n vreemde substantie,
die gewogen kan nog berekend,
zonder zegel of etiket.
Het merkartikel verdraagt
geen waar, die als de verbazing
aan de deur kan worden gekocht.
Maar de drukwerken worden gelezen,
alle drukwerken zonder verbazing
waar onder het Woord ligt begraven.
- Maar het Woord zal nochtans weer opstaan,
in verbaasde oren weer opstaan,
op verwonderde tongen weer spreken,
want het leeft!
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LUTHER OP DE WARTBURG
Op de wachtburg van mijn eenzaamheid
zal ik tot mijn uiterst wezen boeten
tot in een brandend Godsontmoeten
het oude wereldschema splijt.
Ik ben in de diepte der jaren gedrongen
en heb het bijbels woord verklaard,
maar niets aan uw oorspronkelijkheid ontwrongen,
Gij hebt uw weerschijn slechts gebaard.
Mijn bestaan is het sprankelend tegenlicht
van uw zuiver, enkelvoudig wezen,
ik heb uw eenvoud eens ontwricht
en moet nu elke harmonie weer breken;
van de zonde, aan uw licht ontrezen,
draag ik eeuwig het demonisch teken.
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NU HET LICHT
Nu het licht
heel stil
in het water is
bereik ik evenwicht
van wil
en van gezicht
zoals het later is.
Nu de drift
heel stil
in de sloten staat
ben ik op U gegrift
en ril
van overmaat.
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De Nederlandse Opera
Er is nog niet zo heel vaak aanleiding geweest om enthousiast te zijn over
de verrichtingen van onze Nederlandse Opera. Jarenlang heeft zij de gerechtvaardigde critiek te verduren gehad van lieden die zich er over verwonderden hoe een instelling met een dergelijk grote financiele steun van
de overheid, bij voortduring met uitvoeringen voor den dag kon komen
die zowel artistiek als commercieel mislukkingen bleken te zijn. Telkens
bleek dat het stemmenmateriaal waarover de opera kon beschikken zeer
zeker goed bruikbaar was, maar dat men in de keus van de muzikale
leiding en de regie bij herhaling ongelukkig was. Voorstellingen waaraan
buitenlandse dirigenten, een buitenlandse regisseur en enkele (of zelfs een
meerderheid) gastsolisten medewerkten leverden vaak betere resultaten
op, maar het incidentele karakter van dergelijke hoogtepunten leek het
bestaan van de Nederlandse Opera als muziekdramatisch instituut op
zichzelf niet te kunnen rechtvaardigen.
Er zijn in het verleden al vele pogingen gedaan om in Nederland een
eigen opera-instituut in stand te houden, pogingen die telkens weer op
mislukkingen uitliepen. Men heeft dit toegeschreven aan het voor de hand
liggende vermoeden, dat het Nederlandse publiek niet voldoende operaminded zou zijn. Wij Nederlanders zijn te nuchter om de doorgaans zeer
onwaarschijnlijke en drakerige verhaaltjes en de onbenullige en lachwekkende teksten van een opera-libretto te vergeten voor de muziek die daaraan verbonden is. Wij zijn trouwe concertbezoekers, we zingen ijverig in
koren, we laten onze kinderen muzieklessen nemen en we dragen de
muziek in het algemeen geen kwaad hart toe, maar voor de opera interesseren we ons nu eenmaal niet erg. Onze ouders waren geen opera-liefhebbers, en him ouders waarschijnlijk ook niet; zij dachten er niet aan om
desnoods op hun voeding of hun kleding wat uit te sparen als ze maar een
paar maal per seizoen naar de opera konden gaan. Wij kunnen ons
nauwelijks voorstellen dat er mensen zijn die dat wel doen, maar het is
toch inderdaad zo, dat in vrijwel alle omringende landen, voor mensen die
zich tot de klasse van muziekminnaars mogen rekenen, de opera een zeer
reele muzikale levensbehoefte is; dat men ziin kinderen al heel vroeg
meeneemt naar opera-voorstellingen en dat daardoor elke grote stad een
eigen opera-instituut op de been kan houden, of tenminste een grote reeks
voorstellingen van reizende gezelschappen van een uitgebreid en ter zake
kundig geinteresseerd publiek kan voorzien.
In Nederland heeft alleen de 'Italiaanse opera' (die, na enkele mislukte
pogingen ook na de oorlog weer wat vaste voet in ons land heeft gekregen)
een trouwe en fanatieke schare van bewonderaars, die echter een muziek108

liefhebbersklasse op zichzelf vormen en die men nooit in de concertzaal
zal ontmoeten; een groep melomanen die uitsluitend ontvankelijk is voor
werken als La Boheme, Traviata en Paljas, mits deze nog uitgevoerd
worden door artisten wier keelvirtuositeit hun artistiek verantwoordelijkheidsgevoel met vele hoge C's overtreft.
Het is duidelijk dat, om een dergelijk historisch fY ewortelde apathie bij
het publiek te overwinnen, zelfs een reeks uitstekende uitvoeringen over
een aantal jaren verdeeld nog niet voldoende zou zijn. Derhalve heeft de
Nederlandse Opera, die door een nogal labiele artistieke leiding niet in
staat was pers en publiek van haar capaciteiten in deze te overtuigen,
voortdurend met moeilijkheden van allerlei card te kampen gehad.
Zonder te durven beweren dat deze moeilijkheden thans verdwenen
zouden zijn, lijkt het ons, dat met de aanstelling van de Zwitserse dirigent
Alexander Krannhals een nieuwe, en vermoedelijk gunstiger phase in het
bestaan van de Ned. Opera is ingetreden.
Met name de uitvoering van Rossini's 'Barbier van Sevilla' heeft het
vertrouwen, dat hij reeds met 'De verkochte bruid' van Smetana wekte,
belangrijk versterkt.
Ik heb de premiere in Utrecht bijgewoond, een premiere die ondanks de
vervanging wegens ziekte in een der hoofdrollen van een overrompelende
frisheid was en waarbij een zeldzame eenheid tussen orkest en toneel viel
te bespeuren. Krannhals is een gedegen vakman die rustig en met groot
doorzettingsvermogen werkt. Voor deze Barbier-opvoering had hij als
regisseur de Italiaan Mordo aan zijn zijde, een figuur die over geest en
vindingrijkheid bleek te beschikken, maar die helaas weer tot de passanten
in de medewerkersstaf van de Ned. Opera behoort. Intussen werd deze
uitvoering en de daaropvolgende in Amsterdam een enorm succes, uiteraard mede te danken aan de onverwoestbare muzikale kracht van dit
meesterwerk dat Rossini in enkele weken tijds schreef.
Bijzonder verheugend was dat de voornaamste rollen vrijwel alle bezet
werken door Nederlandse krachten, of vast aan de opera verbonden buitenlanders, een feit dat in de geschiedenis van de Ned. Opera van grote
betekenis genoemd mag worden.
Het ziet er naar uit, dat, wanneer men met deze Barbier een reeks van
uitvoeringen kan geven, men het aantal geinteresseerden bij de opera als
kunstuiting zeer sterk zal kunnen uitbreiden. Een dergelijk verrukkelijk
dwaas werk, zó boordevol geniale muziek, zal niet nalaten aanstekelijk te
werken bij elke muziekliefhebber die ermee in aanraking wordt gebracht.
De kans om over het dode punt been te komen ligt voor de Ned. Opera
in wat zij met deze Barbier wist te presteren.
Helaas heeft men Krannhals nu weer de gehele maand Januari op tournee laten gaan, zodat de voorstellingen van de Barbier eerst weer in
Februari kunnen beginnen, uiteraard niet nadat er weer duchtig gerepeteerd is. Men kan slechts hopen dat door dit wonderlijke beleid de
resonnans, die de eerste opvoering in wijde kring had, inmiddels niet is
verklonken.
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MEDIA VITA
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Langzaam liep de vrouw door haar huis, kamer voor kamer. Alles stond
voor de verhuizer klaar. De meubels stonden tegen de wanden geschoven,
de kasten waren ontpakt, de muren kaal. De vloerbedekking stond in grote,
dichtgebonden rollen, de vloeren waren gedweild.
Tegen elkaar geleund stonden in een hoek een serie etsen, litho's, een
enkel schilderij. De vrouw liep er heen en bekeek ze. 'Voor de zoveelste
maal!' zei ze hardop.
Wel meenemen? niet meenemen? dacht ze. Ik moet er in een nieuw
huis maar weer de hele dag tegenaan zien, en zij tegen mij!
Geknield op de kale vloer, bekeek ze ze stuk voor stuk aandachtig. En
nu toch stellig voor de laatste maal, mompelde ze tegen zichzelf. Maar
deze keer leek het plotseling, of achter de glazen, in plaats van de vertrouwde voorstellingen, gezichten opdoken: soms van de maker, soms van
de gever, soms van iets tussenbeiden. De grootste ets, de enige kleur-ets,
die ze al een paar maal eerder met wantrouwen had bezien, toonde, schuin
naar haar opziend, een verbeten, nors gezicht. Het gezicht van een volslagen vreemde, afwijzend tot in de kleinste details. Geschrokken keek de
vrouw er naar. Ik moet me vergissen, dacht ze. Zo meteen zal alles weer
veranderen! — Maar er veranderde niets. Een vreemde, vijandig, keek de
ets haar aan.
Daar kan ik niet bij, dacht de vrouw. Dit is zijn eigen gezicht stellig
niet. Ik heb het toch jarenlang anders gezien? Of is dit nu pas het echte,
het definitieve? Nonsens. Het is dezelfde hoek, van hetzelfde stadj,
e het
rustige water, de prachtige doorwerking waar ik altijd zo van hield, het
beetje late zonlicht op de overhangende boomgroepen, de huizen met de
lage daken, en de verweerde muren, als doorleefd.
Maar het hielp haar niets. Misschien had de ets een tweede gezicht
geleend, of hield zich een masker voor en keek koel en wraakzuchtig door
de ooggaten. Misschien ook toonde hij een tot dusver verborgen facet van
zijn wezen? — Hij haat me, — dacht de vrouw, en een koude schrik sloeg
door haar heen. Ach, ik heb niet alleen tegen die ets aangezien, hij ook
tegen mij, en ik ben zeker niet zo makkelijk to live with? Misschien kon
hij het niet meer uithouden? De laatste tijd had ik hem immers al boven
gehangen, omdat het niet meer ging? En wat nu? Meenemen? Niet meenemen?
En plotseling nam ze de lijst, de grootste van alle, tussen de andere
uit. Het gaat niet, dacht ze. Ik kan tenslotte in een ander huis niet leven,
als hij zo vastbesloten vijandig naar me kijkt.
Met pijnlijke knieen van de harde vloer, maar opgelucht door haar
besluit, kwam ze overeind, en ging naar boven.
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In de slaapkamers stonden de bedden uiteengenomen, alleen in haar eigen
kamer stond het oude, ijzeren veldbed, opgemaakt voor de laatste
nacht. Een beetje hard zal 't wel zijn, dacht de vrouw. Hindert niet. Zo'n
verhuizing is net een operatie. je moet er doorheen, of je 't aardig vindt
wordt je niet gevraagd .. .
Op zolder, in de kleine logeerkamer, stond ze het laatst. Apart lagen
daar al de dingen, die ze klaar had gezet om weg te geven. Zo weinig
mogelijk mee, alsjeblieft: rommel stapelt zichzelf weer op! Automatiseh
opende ze de kasten, haar hand streek langs een plank. De plank liep diep
, tot onder het dak,
en heel in staan
de hoek voelde ze
doorg
Bets
et
,no
h
\vas een klein bakje.
Daar heb ik nog iets vergeten, dacht ze, tOch nog! Ach, kijk eens, kijk
Het was een klein Chinees bakje van gedreven koper. Er lagen een paar
brokjes wierook in, roestbruin, licht en donker geaderd als een grappig
soort oneffen kastanjes. Op de bodem kleefden restanten van verbrande
wierook, zwart en hard, het leek op pik en de hele binnenkant was met
\valm aangeslagen.
Kijk, dacht de vrouw, — met dat kleine bakje met brandende wierook
ben ik het bele huis rondgegaan toen ik het betrok. Ik vond het een lieve
oude gewoonte, in een nieuw huis overal wierook te branden. Niet dat ik
er boze geesten uit hoefde te bannen, het was niets dan een klein en stil
inwijdings-ceremonieel. Als ik niet zo moe was zou ik nu misschien weer
rondgaan, overal, zodat nergens ook maar een zwakke geur van mezelf
achterbleef, alleen de onpersoonlijke geur van wierook, stijlvol, en voornaam. Een uitwijdingsceremonieel?
Ze ging naar beneden, het bakje in de hand, van plan het in de oude
prullenmand achter te laten. Maar tenslotte kon ze er niet toe komen, haalde
een schop uit de schuur, en nam het mee de tuin in. Het was een kille
nacht. De hemel was donker en heel langzaam, met kleine, dralende
vlokken, viel wat eerste sneeuw. De vrouw liep over het gras tot aan de
kleine pruimeboom, die zij zelf geplant had. Voorzichtig streelde ze een
paar takken, geluidloos viel wat sneeuw in het gras. Zonder er op te letten
hoe nat en koud zij werd, stond ze lang bij het pruimeboompje stil, en
groef tenslotte een kleine plek eronder, waarin zij het bakje begroef.
Een ding is zeker, dacht ze: ik zou nog veel meer willen begraven, een
deel van mezelf: het kind, het meisje, de zottin en de droomster. Ik moet
het leven niet langer zien door nevels heen, ik moet het mes in mezelf
zetten, net als ik het met de boeken en de meubels heb gedaan. Ik moet
niet langer zien naar wat achter me ligt, ik sta op een kruispunt. Als ik
links kies heeft het Been zin er over te tobben, of rechts soms beter zou
zijn geweest .. .
Over de kleine pruimeboom gebukt, drukte ze haar mond op een tak.
Haar lippen zochten een kleine welving, de belofte van voorjaar, over hoe
lange tijd dan ook.
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Die nacht werd zij wakker, doordat een stem riep onder haar raam. Ze
keek vanuit haar bed de tuin in, maar zag niets aan haar eigen onduidelijke
voetsporen in de sneeuw, recht door 't gras tot aan de pruimeboom. Dat
die niet dichtgesneeuwd zijn, — dacht - ze vaag. Maar de stem klonk
opnieuw, en moe en korzelig stond ze op en opende het raam.
— Wie is daar? — vroeg ze, humeurig.
— Ik, natuurlijk! — zei een meisjesstem.
Onder haar, op het rooster dat de kelder afsloot, stond een kind en keek
naar haar op. De vrouw zag een zwartfluwelen mutsje met afhangende
kwast, warrig blond haar, een opengelachen mond. De vrolijkheid van het
meisje irriteerde haar onverdraaglijk.
— Wat kom je doen, midden in de nacht? vroeg ze boos.
— Ik wou er in, zei het meisje.
De vrouw wou het raam sluiten, maar jets weerhield haar. Het meisje
had de brede afvoerpijp naast de gangdeur gegrepen, en klom handig
naar boven. In een ogenblik had ze de vensterbank beet en trok zich er
aan op; een mager been zwaaide naar binnen, het voetje stak triomfantelijk
naar de achteruitgeweken vrouw uit. Meteen stond ze in de kamer en keek
om zich heen.
— Wat een bende, zei ze.
— Ja, — zei de vrouw. — Dat is zo usance, bij een verhuizing.
Het kind trok misprijzend de smalle neus op.
— En moet dat allemaal mee? informeerde ze.
— Natuurlijk! zei de vrouw. — Ik laat al een nele zwik achter!
Onwillekeurig keek ze zelf ook rond. Naar de lege boekenkast, de opgestapelde kisten, de ineengerolde dekens. De klerenkast stond half open.
Wat kleren hingen nog aan de hangers, schoenen stonden in paren klaar:
ze zagen er uit of ze sliepen. En ineens drong tot de vrouw door, dat de
hond het late bezoek zonder meer had geaccepteerd. Hij was uit zijn mand
gekomen en drong zich tegen het meisje aan, liet zich door haar liefkozen
alsof het vanzelf sprak.
— Dat is het toppunt, — dacht de vrouw, redeloos woedend. Heeft hij
z'n hondeverstand verloren? — Heee, — zei ze tegen het dier. — Gaat dat
zo maar?
Het meisje was op de rand van het veldbed gaan zitten en keek naar
de vrouw op.
— Ken jij me dan niet? vroeg ze.
De vrouw keek haar oplettender aan. Blond, grauwe ogen, de pupillen
groot en zwart; het gezichtje rond en gaaf, levendige handen. — Je draagt
net zo'n baretje als ik, vroeger, — zei ze. — Je zou m n jonger zusje kunnen
zijn als ik er eentje gehad had. Nu, wat kom je doen?
— Ik ga mee verhuizen! zei . het meisje.
— Vast niet! — zei de vrouw beslist.
— Zul je 's zien!
— Pijn-an-me-hoofd, — zei de vrouw laconiek. — Kijk eens om je heen,
wat er zoal mee moet. Hond, boeken, meubels. Ergens in al die verhuis112

rommel huist stellig ook nog de huiskabouter. Hij zal woedend zijn over
alweer een verhuizing, hij zal razen en schelden. Maar meereizen doet
hij stellig. En dan nog 'n kind tot mijn last. En nog wel zoeentje als jij, —
zei ze stekelig.
Maar het meisje lachte. — Doe er 's wat an! — stelde ze voor.
— Nu, dat zal ik zeker!
Het meisje schudde van de lath.
— Wel, wat wou je er aan doen? — vroeg ze. — Ik ben er immers? Ik
ben er trouwens altijd geweest, net als al de anderen. Bijna waren we
allemaal tegelijk gekomen, dat komt van jouw tirade bij de pruimeboom!
Wat zou je woedend geweest zijn, als we bier op een rijtje op je veldbed
zaten: het kind, en ik, en de jonge vrouw (die zottin!) en de droomster van
de latere jaren. Dacht je werkelijk, dat je ons achter kon laten, dat je ons
kon begraven, net als je kleine wierookbak? En toen hebben ze mij er op
uitgestuurd, om je dat aan je verstand te brengen, want ik was altijd de
brutaalste. Bovendien hadden ze elk haar eigen bezigheden. Het kind had
slaap. De jonge vrouw (die zottin!) had weer teveel geschreid. En de
droomster was op zoek naar de maan, die vannacht niet eens dienst doet.
Dus ben ik bier, namens ons alien. Wij zijn jij. Je kunt ons niet loochenen,
en meegaan doen we, dat staat vast.
— Beware, — zei de vrouw. — Ik kan jullie niet meer in m'n leven gebruiken, weten jullie dat niet? Je baretje zou mij niet meer passen, kleine.
Nonsens, maak me niet belachelijk!
— Wel, — zei het meisje. — Dan gaan wij, en jij blijft bier!
— Hier? Hoe moet dat dan? zei de vrouw hulpeloos.
— Nu, er blijft toch wel meer achter? In de schuur staat heel wat: dozen,
dingen, afgedankte rommel. En de bomen blijven toch ook in de tuin?
He, ja, — zei het meisje, en begon enthousiast voor het plan te raken.
— Dat zal leuk zijn! Zo gezellig ben je heus niet, de laatste jaren.
Misschien konden we de zottin bij je achterlaten, dat is toch maar een treurwilg. Misschien werd het eindelijk weer goed. De hond gaat vast met mij
mee (die kan er toch niet tegen als jij verdrietig bent). Misschien blijft
de kabouter bij jou, maar misschien ook niet: hij wil vast het kind niet
missen. Nu, en jij? Zo moe als jij bent, dat is toch met geen pen te
heschrijven! Blijf in je eigen plekje in de zon bier, in de stoel in de tuin
in de zomer, bij het oude kacheltje in de winter. Blijf gerust.
De vrouw dacht na. In haar was de grote vermoeidheid, een murwheid
van jaren. Misschien zou het goed zijn te blijven, dacht ze. Maar dan
kroop de wil tot verdergaan in haar op, dezelfde kracht die haar tot haar
besluit van te verhuizen had gedwongen. — Nee, zei ze. — Ik ga, en jij
blijft. Daarmee uit!
Het meisjesgezicht trok wit weg van drift. De vrouw schrok. Zo zag ik
eruit, vroeger, als de drift me te pakken had, dacht ze. Precies zó smeet
ik mijn hoofd in de kussens en probeerde daar mijn schreeuwen te smoren!
Maar reeds hoorde ze ook het meisje schreeuwen, het geluid gedempt
door het kussen waar ze het hoofd in had gestopt.
113

— En waarom niet? Waarom mag ik niet mee?
— Het kan niet, zei de vrouw. — Daar waar ik heenga, is geen plaats
voor ons alien. — Kan niet? Dat betekent: wil niet! — schreeuwde het meisje. — Je
durft niet, dat is het, daar! Je bent bang voor jezelf, bang voor de jeugd
in je, bang voor wat je zult doen en zeggen, bang voor het leven! Laf ben
je geworden, en zwak! Doof en blind ben je, zegt de kabouter! Maar ik zal
de rollen omkeren! Meegaan zal ik, dan mag jij met mij mee, dan leef jij
bij mijn gratie!
Ze was van het bed gevlogen en had de vrouw bij de schouders gepakt.
Ze worstelden zwijgend. Eerst leek het, alsof het meisje het winnen zou.
Maar langzamerhand kreeg de oudere de overhand. De vrouw hijgde. Zij
streed meer tegen zich zelf, tegen haar eigen vermoeidheid, dan tegen het
sterke maar onervaren kind tegenover zich. Eindelijk had ze het bij de
polsen to pakken, en hield het vast met al haar kracht.
— Je moet teruggaan! — hijgde ze. — In mij is geen plaats meer voor
je, voor geen van jullie. Ik ben niet laf. Ik heb alleen — rust nodig! Later
zal er weer plaats voor je zijn. Nu niet! Niet nu!
Ze opende het raam, en het meisje gleed gehoorzaam langs de afvoerpijp
naar beneden. Maar toen ze weer op het rooster van de kelder stond, keek
ze omhoog naar de vrouw in de raamopening, en lachte. Ze leek een
kobold met haar warrig haar, waarvan de muts was afgegleden tijdens de
worsteling.
— Mag ik m'n muts? vroeg ze.
Zwijgend greep de vrouw het baretje van de vloer en wierp het uit het
raam. Ze zag hoe het meisje het opzette, ver achter op haar hoofd; de
kwast gleed langs haar schouder. Naar de vrouw opziend, maakte ze een
keurige kleine Knix in de sneeuw.
— Kiisz die Hand, auf Wiedersehn! — riep ze. — Au revoir, Madame!
Het lukt je tOch niet! Wij zijn jij!
Door de sneeuw glipte haar klein figuurtje. Aan een donker baretje zag
de vrouw, even nog, de lange kwast bewegen. Recht door het gras, tot aan
de pruimeboom, lagen voetstappen. Langzaam, heel langzaam vulde ze
de eerste sneeuw.
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RECHTER THOMAS
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Iedere filmrecensent heeft, zij het zonder noodlottige gevolgen, iets van
keizer Nero, die met de duim omhoog of omlaag, beschikte over het al of
niet voortbestaan van een onder de voet gevochten gladiator. Welnu, ik
zou voor Rechter Thomas de duim op willen steken, al is het dan niet zo
enthousiast hoog. Met deze film debuteert een nieuwe Nederlandse filmmaatschappij, de 'Nationale filmproductie Mij.' en 't was dus niet zonder
spanning, dat ik me door het magisch duister liet omsluiten om er getuige
van te zijn, hoe dit Hollandse product van de spoel zou rollen. Het ging
er namelijk om, of mijn twijfel aangaande de mogelijkheid van een inheemse filmkunst genezen zou worden of acuut gemaakt. 1k haast me dan
ook te zeggen, dat ik na 'Rechter Thomas' geloof, dat we op een vaderlandse wijze ons de narigheid van Hollywood van de hals kunnen schuiven.
But it is a long way to Ti pperary, we moeten nog veel leren. Doch laat ik
eerst — wie zijn neus schendt, schendt zijn aangezicht — prijzen, wat er te
prijzen valt. De film heeft me iets gedaan. De greep naar het boek van
Francois Pauwels was al vast een goede. Het heeft een boodschap, en
gem geringe, al worden volgens deskundigen verouderde begrippen over
de reclassering gepropageerd. Het navrante probleem: genade contra recht
in de rechtspraak is in alle beklemming op het doek geworpen en al is het
conflict niet tot een oplossing gekomen, het staat niettemin na deze film
weer vers voor de aandacht van heel een yolk. In de tweede plaats verdient de regie een compliment, daar zij met spelers, die allen zo van het
toneel waren opgeraapt en voor het eerst voor de lens optraden, toch een
spanningsvol geheel heeft weten te bereiken. Alleen de hoofdfiguur Gerard
Brom (rechter Thomas) speelde als uit jarenlange en dus rijpe ervaring.
Hij was een werkelijkheid, terwijl de meeste van zijn medespelers slechts
een rol voordroegen, die hun te ruim om de leden hing als het nekvel een
boxer. De regie verdient des te meer lof, daar zij bij een zo romantisch
gegeven (diefstal, moord, inbraak, gangstersbende) zich zelf behoorlijk aan
de teugel heeft gehouden en niet tot ijselijkheden is vervallen. Het slot
van de film was zelfs aangrijpend. Rechter Thomas, die in het conflict
tussen de rechter en de mens in zijn hart, de mens heeft laten spreken
moet het gerechtshof verlaten met weliswaar eervol maar dan toch ontslag.
Dit op zich zelf zwaar pathetische moment is zo strak gehouden, dat we
de beste verwachtingen koesteren aangaande de verdere productie van de
jonge maatschappij.
Ook Cor Cremer en Henk van Buuren bereikten als ouders van Joop de
\'lieger (gespeeld door Ton van Duinhoven) de motordief, een soms klassick peil in hun Hollands binnenhuisje met de vader-dronkaard en de
lijdende moeder.
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Hiermee is alle goeds gezegd. Ton van Duinhoven was een veel te
beschaafd jongmens om als type te dienen van de 'heruntergekommene'
naoorlogse jeugd. In zijn dialogen was hij weinig meer dan de toneelspeler,
vers van de toneelschool. Hij had het geluk, dat zijn rol veel actie meebracht en dat heeft hem gered. Ik heb hem met spanning gevolgd op zijn
tocht over de daken. De agenten die de motordief arresteerden speelden
hun rol uitgesproken armetierig. Ik moest denken aan de samenspraak op

de J.V. Een opvallende figuur was ook Johan Valk, de gangster met het
lugubere gezicht. Maar hij raakte over zijn hoogtepunt heen, zodat zijn
arrestatie (filmisch een kunststukje) een zielige vertoning was. Erkend
H6

moet echter, dat de regie elke incidentele inzinking door een dynamische
stunt wist op te vangen. Hinderlijk was hier en daar de 'backgroundmusic', die bedoeld is om op auditieve wijze het visuele te versterken.
Zij brak dit dikwijls af.
Al met al is rechter Thomas een goede speelfilm te noemen, die ons
cultureel bezit verrijkt en beloften in zich draagt voor de toekomst. Alle
bezwaar kan eigenlijk worden herleid tot de factor: onervarenheid.
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RONDEEL VAN HET EXPERIMENT
Dit is zo maar een klein experiment,
— ik heb in tijden al geen woord geschreven —
je meent nu eenmaal, niet to blijven leven,
als je niet waar maakt, dat je dichter bent.
Dus staar je wat door 't raam, bezint je even,
en . . . dertien regels zijn gauw neergepend,
vooral bij wijze van experiment;
het steekt dan niet zo nauw, je kunt wat geven
en nemen, want daarmee is elk content.
Vat van nog meer belang is: ook 't convent
van critici waardeert zulk nobel streven;
men laat in zo'n geval de dichter leven,
zomaar, bij wijze van experiment.
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TROUWBERIGHT
Noem mij de namen niet,
niet nu het avond wordt, en nacht;
mij heeft zich geen als bruid gedacht,
geen peluw ooit mij samen ziet.
Noem mij de namen niet.
Er was een stem, die zong en zong,
naar snel vergeten glorie dong;
een overoud en triestig lied.
Een lied zo oud, zo grijs en oud,
zo oud wel als de wereld is;
hoe schaarse vreugd bij zwaar gemis,
door elk gekend, met geen vertrouwd.
Aileen een stem, die zingt en zingt,
te breken weldra in een snik;
nooit hij of wij, alleen maar ik,
alleen een stem, die zingt en zingt.
Verstorven schoot, eens bloei-bereid,
versmade borsten, sterk en rond,
te reiken aan een kleine mond,
een kleine mond, die vraagt en schreit.
0 weelden, die ik nooit verwierf,
en metgezel, die nimmer kwam,
en maagdom, die geen man mij nam;
o zaad, dat in mijn schoot verstierf.
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KRITIEKEN
Dr. E. Rebling
Gepassioneerde Menselijkheid
Johan Sebastiaan Bach en de overwinning van de barok in de muziek.
Arnhem 1953 — Van Loghum Slaterus.
In de serie 'Gastmaal der Eeuwen, Taferelen uit de Cultuurgeschiedenis van
Europa', onder redactie van Dr. 0.
Noordenbos, Dr. K. F. Proost en Theun
de Vries, heeft Dr. Rebling een handig boekje van vier vel druks over
Bach doen verschijnen. We vinden
daarin, overzichtelijk medegedeeld, de
bekende feiten uit Bachs levensgeschiedenis, met een viertal afbeeldingen, waarvan het minst bekend is die
van het oude Bach-orgel uit de Bonifaciuskerk in Arnstadt (de speelkant);
meestal ziet men het kerkinterieur met
orgelfront.
Het is een fielder geschreven, orienterend werkje, waarin vooral te prijzen
is de duidelijke omschrijving van het
begrip barok, 'onafscheidelijk verbonden met het vorstelijk absolutisme, dat
in de zeventiende en in de eerste belft
van de achttiende eeuw het gehele
maatschappelijke en culturele leven
beheerste.' De bedoeling is aan te tonen, dat Bachs oeuvre een overwinning
op de barok heeft betekend (zou in de
titel niet beter van 'overwinning op'
dan van 'overwinning van' kunnen
worden gesproken?) en dat hij niet
maar, zoals Schweitzer schreef, een
einde, maar eveneens een wegwijzer
naar de toekomst is geweest. Die overwinning werd behaald, volgens de
schrijver, door Bachs 'humanisme',
welke term verwarring kan wekken,
maar in de ondertitel met 'gepassioneerde menselijkheid' wordt verklaard,
althans toegelicht. Bachs innige
vroomheid wordt niet ontkend, maar
de schrijver is er op uit hem te laten
zien als mens onder de mensen, met
gezonde ambitie en bovenal bedacht
op de ontwikkeling van zijn muzikale
persoonlijkheid. Als correctief op een120

zijdige voorstellingen van Bach als
mysticus enz. kan dit misschien zijn
waarde hebben, maar toch kan ik me
niet aan de indruk ontworstelen, dat
we bier te doen hebben met een voorzichtige poging tot annexatie, getuige
het doorlopend gebruik van de term
humanisme en humanistisch. Een humanist was Bach nOch in de 16e eeuwse, nOch in de 20e eeuwse zin van het
woord. Dat zijn levend Christelijk geloof zijn menselijkheid niet ophief,
maar louterde en verruimde, is toch
niets verwonderlijks. Met dit voorbeC. R.
houd van harte aanbevolen.
Eli Asser
Wegens sterfgeval gesloten
Th. M. Eerdmans
Moord en mooie handel
Amsterdam — Arbeiderspers N.V.
In het eerste van deze beide detectiveverhalen komen wel wat veel moorden
voor, maar het boekje is heel prettig
en met milde soms geestige humor
geschreven.
Het werk van Eerdmans, dat ik
daarna las en nog wel op een Zondag,
viel mij tegen; het is m.i. onnodig ruw
en plat. Toen ik het uitgelezen had,
was voor mij de Zondag om hals gebracht; wie dit vatten kan, vatte het.
In het boekje van Eli Asser is de intrige van het verhaal weinig ingewikkeld — doch appetijtelijk en kostelijk
Nederlands. Van het verhaal van Eerdmans daarentegen is de intrige buitengewoon lastig, iets rommelig en m.
zo on-Nederlands mogelijk. Dit laatste zou geen bezwaar zijn, maar beide
verhalen spelen in Amsterdam G. M.
Jan Willem de Boer
Hartje-Stad
Rotterdam 1953 — Ad. Donker.
Als variatie op de gebundelde krantenhumor, die alom wordt uitgegeven,
heeft een Rotterdamse journalist zijn
'sentimentele herinneringen', eerder in

'Het Parool' verschenen, in boekvorm
het licht doen zien. Rotterdammers en
oud-Rotterdammers mogen hem daar
dankbaar voor zijn. Het Rotterdam,
dat hij zeer levendig beschrijft, is Rotterdam van voor de eerste Wereldoorlog, waaraan alleen de oudere Rotterdammers kennis hebben gehad.
Maar de generaties, die tussen de wereldoorlogen zijn opgegroeid, bezitten
nog voldoende herinneringen aan wat
gesloopt of verwoest werd om het in
deze bundel herlevende verleden
'thuis' te kunnen brengen. En de generaties, die van de stadshistorie alleen
maar wat namen hebben overgehouden? Zij kunnen van de Rotterdamse
journalist leren, dat die namen niet
zonder betekenis zijn.
Overigens is deze bundel een voorbeeld van voortreffelijke journalistiek.
Ik noem alleen maar de manier, waarop een meester met een klas vol Van
Baffels, Van Daffels, van Gaffels enz,
door de oude stad wandelt.
De uitgave is zeer verzorgd. De
cliche's zijn zó afgewerkt, dat de meeste van de kostelijke oude foto's op het
houthoudende papier nog goed tot hun
recht komen. Waarom deze mooie verzameling niet op kunstdruk wordt gebracht? Misschien dat de uitgever dit
ook op krantenpapier waardevolle album niet alleen in de huizen van de
r ij k e Rotterdammers en oud-Rotterdammers heeft willen zien .
J. M. Vr
Annie Romein-Verschoor
Met eigen ogen
Heugenissen van een Indonesische
reis. Celli. door Lex Metz.
Amsterdam 1953 — Em. Querido's
U. M.
Op verschillende plaatsen doet de
toon van deze reisbladen over een verblijf in Indonesia mij onprettig aan.
Mensen, die geen gelegenheid laten
voorbij gaan om rechthebberig te doen
en dat over dingen, waarvan ze toch
te weinig weten om er een steviger
oordeel over te hebben dan wat op

emotiele overwegingen — of beter:
aandoeningen — is gegrond, verspelen
de sympathie die zij overigens om hun
originele uitingen verdienen. 1k denk
zo, dat deze schrijfster het weleens
met zichzelf te stellen zal hebben
over die hebbelijkheid, want zij heeft
genoeg humor — al is die ook weer
niet zo mild — om zich boven zulk een
mentaliteit van eigenwijze albedil te
verheffen. Het is zo gemakkelijk, botweg Nederland in zijn 'koloniale' politiek te veroordelen, als men het Indie
van de laatste halve eeuw voor de
tweede wereldoorlog niet heeft gekend
en niet de moeite heeft genomen zich
enig denkbeeld van de feitelijke situatie in die periode te vormen. Toch
was de reis voor mevrouw Romein een
'weerzien', want zij bracht vijf jaar
van haar jeugd in Soerabaja door,
maar, schrijft zij, 'toen was ik zelf nog
niet aansprakelijk voor mijn beschavingspeil.'
Zij realiseert zich dan ook niet de
verschrikkelijke achteruitgang van dit
land, noch het feit, dat het aan die
gesmade Nederlandse politiek en cultuur te danken is, die de sterke ondergrond vormt voor de ontwikkeling-ineigen-beheer van thans, dat zij bier
in niet al te 'Oosterse' omstandigheden
behoefde rond te reizen. Maar ze
moet erkennen, dat Nederland toch
zijn merk op dit Indie heeft gedrukt.
en met name het wetenschappelijke,
culturele en zelfs het politieke leven
het niet zonder het Nederlands kan
doen. Dat het land nog altijd teert en
drijft op hetgeen Nederland bier op
alle gebied heeft tot stand gebracht.
Overigens, waar ze beschrijft hetgeen zij op Java ziet is het aardig, dit
boekje te lezen, met name over het
onderwijs en de Indonesiers waarmede
zij in aanraking kwam, blijkbaar ook
alleen zulke, die het onder het huidige
bewind wel senang vinden. Maar liever was het mij geweest, als zij wat
meer over het vroegere Indie zou hebben geweten, voor zij over het huidige
Indonesia ging schrijven. Typerend
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voor dat vluchtige is ook de geringe
kennis van het Maleis. Wie bijv. de
vliegende witte mieren, larons, aanduidt als larangs' (larang = verboden)
moet toch ook bij zijn Indonesische
vrienden de indruk wekken, dat zij te
weinig moeite nam om hen zelf en
wat van hun taal te leren kennen, zelfs
te weinig moeite om zich even te vergewissen of ze geen fout maakte toen
zij dit neerschreef. Menigeen uit de
'koloniale' tijd deed het dan beter!
Hoe zij van haar Westerse-stadsmentaliteit uit redeneert, blijkt ook uit de
conclusie die zij verbindt aan het feit,
dat de geschoolde Indonesiers voor alles een baan in de grote stad zoeken.
Zij zegt: 'De mensheid schijnt wel
minder avontuurlijk te worden.' Maar
het is juist het avontuur, dat die jongens uit de dessa's en kleine plaatsen
naar de grote stad lokt!
Ook bij eenvoudige reisnotities, zoals deze pretenderen te zijn, kan men
zich licht verschrijven.
Aardige pentekeningen van Lex
Metz versieren dit boekje.
P. K.
S. Vestdijk

De Schandalen
Den Haag — Nijgh en Ditmar.
Als ik Vestdijk lees, doe ik maar alsof
ik droom, dat ik gek ben. Dan verwonder je je niet meer over een nachtmerrie met twee koppen en zeven
staarten. Dan spreekt het vanzelf, dat
de romanfiguren altijd weer iets anders
zeggen, dan je logisch mocht verwachten. Dan is de grootste kolder de wijsheid van de week. Dan volg je geboeid de driftige wendingen van de
auteur door het verhaal, zoals je een
forel nakijkt die door het heldere water van een beek schiet. Maar je bent
blij, als de droom overgebeterd is. Je
neemt een koude douche en probeert
zo gauw mogelijk weer fris te worden,
wat nooit helemaal gelukt . Er blijft
iets achter in je bloed. De Schandalen
is weer een typisch Vestdijkboek. Net
een lugubere droom, maar een droom,
die je na het ontwaken nog in ont122

stellende felheid voor de geest staat.
De schandalen worden bedreven vanuit de angst-psychose, die de komst
der Russen al in 't voren uitwerkt. Een
zestal hoofdpersonen, mannen en
vrouwen, vrijen in elkaar om, of ze
aan het boompje verwisselen zijn.
Emy, de flirt met een hoofdletter,
brengt alle mannen het hoofd (en nog
wel iets meer ook), op hol, maar als
ze verder verlangen dan haar halsboordje slaat ze er op. Dan komt de
haat, die de gedupeerden stuk voor
stuk naar de ondergang voert. Emy,
een gescheiden vrouw (haar man
praatte te veel) wordt door haar eerste
slachtoffer 'het beest met de 58 borsten' genoemd. Dat is nog al wat. De
schilder Wegener, die door de kunstcriticus Huuske ontdekt en met behulp van Emy op de proppen geholpen wordt en dan vervreemdt van zijn
vrouw, die alles voor hem over heeft
en hem stimuleert tot goed werk. Hij
gaat in het laatste hoofdstuk exemplaarlijk ten gronde, doordat hij zich
in zijn eigen huis laat verbranden, na
eerst nog de nodige compensatoire
amourettes te hebben afgewerkt.
Huuske, ook al van het zelfde vrouwelijke hondje gebeten, laat zich uit depit amoureux met een ex-liefje van
Wegener verleiden om op kosten van
een ondergrondse partij zonder naam
(uit oorlogsangst opgericht) de naam
van Wegener te bezwadderen, enz.,
enz. 't Is een warnet van liederlijkheden. Alle remmen zijn los. En tenslotte
krijgt God de schuld. 'We zijn bezig
Uw schandalen uit te vieren.' Deze
hele sexuele spookgeschiedenis is natuurlijk nit de duim gezogen, maar het
spookslot is door een duivels knap
architect opgebouwd en het bouwmateriaal is aan de duidelijk te herkennen realiteit ontleend, maar deze
realiteit is eerst door een geperverteerd geloof tot puin geklopt.
Ander beeld . Het is een marionnettenspel, maar de poppen zijn zo verduiveld knap nagemaakt en de belichting van de grandioze decors is zo

magisch, dat we nolens volens onder
de ban geraken. Wat wil Vestdijk met
dit boek? Ons de stuipen op het lijf
jagen met de oorlogsdreiging? Het zou
sadisme zijn. Zijn afkeer afreageren van
het bestiale liefdesleven der angstigen?
Daartoe is die bestialiteit weer met een
even te wellustig verfje gekleurd. Ik
neig er soms toe over om te denken,
dat hij door als een rotatiepers het ene
gedrukte vel na het andere de ruimte
in te draaien, bezig is zich zelf te vrijwaren voor de razernij, waartoe zijn
ontzagwekkende geleerdheid en begaafdheid hem noodwendig leiden zou.
Er zit iets zieligs in de Vestdijk-figuur.
Hij is te begaafd om nog indruk te
maken, zoals een te fel licht alleen
maar verblindt. Diep in mijn hart heb
ik met hem te doen. Hij moet eenmaal
een vroom hartje hebben gehad, ik
vergis me daarin niet. Men kan vroomheid alleen met vroomheid aanvoelen.
En dat kan hij. Zou deze hyperfijn besnaarde ziel in zijn jeugd zulk een
trauma hebben opgelopen, dat hij zijn
leven lang als een maanzieke bond tegen de hemel en 't leven moet blaffen?
A. M.
Gerard Walschap

Het kleine mei* en ik

Utrecht — Bruna.
Dit boek is een weldaad. La creme de
la creme uit een gemoed zo goed als
voile melk komt er in naar boven drijven en ligt er voor het opscheppen.
De auteur beschrijft zijn belevenissen
met zijn dochtertje, dat de liefde tot
het dier heeft geerfd. Onder 't lezen
glijden we ongemerkt van de ene vertedering in de andere en ondertussen
wordt ons hart verwarmd door een
humor die van zeer oude en hoge adel
is. Zelfs wanneer de schrijver even van
zijn adeldom vervalt tot de bitterheid
van Anatole France: Hoe meer ik de
mens leer kennen, hoe meer ik mijn
hond waardeer is zijn Vlaams zo leutig en oubollig, dat de bitterheid nog
een zoete nasmaak achter laat als het
kruit Dulce mara . Er ligt een verholen

prediking in dit boek: De mens, die
dicht bij het dier leeft, wordt er beter
op. Het kostelijke verhaal (echt Vlaams
en dus een sterk verhaal) van de man,
die zich in de winter het lot van een
straatmormel aantrekt en zijn vrouw
tot vriendin houdt door haar de verkoop van een rashond in het vooruitzicht te stellen, is er een blij bewijs
van. En dan niet te vergeten de geschiedenis van het konijntje, dat met
zijn neusje bidt. De taal is zo soepel,
kinderlijk en glad, dat men spijt krijgt
slechts via Adam familie van Walschap
te zijn.
A. M.
Ab Visser

De Buurt. Kroniek van jeugdherinneringen

Amsterdam — De Arbeiderspers
MCMLIII.
Dit is niet een roman over een jongen,
zoals Merijntje, Bartje e.d., een aaneensluitend verhaal met enige vertedering en sentiment geschreven, maar
een 'kroniek', waarin een jongensleven
wordt belicht onder verschillende hoeken en in een Stijl, die de bewogenheid
alleen verraadt onder zijn strakke
trant, alsof bijna gemelijk elke gevoeligheid wordt onderdrukt. Ook de humor heeft iets noordelijks-nors, en
overigens heeft het boek iets van de
wat droge kroniekstijl, waarin de feiten worden weergegeven zonder dat
er over wordt uitgeweid of naar diepere samenhangen wordt gezocht. Er
is een haast in het noteren van de
gebeurtenissen en feiten, een directheid — ook in het noemen en vermelden van feiten welke gemeenlijk meer
worden verhuld — zodat de buurt
waar de ik-persoon jongen is in scherpe omtrekken voor ons komt te staan.
En niet zozeer in verhaalvorm als wel
in een bont tafereel, waarin dan enkele
gebeurtenissen voorkomen en vele feiten en trekjes dienen om de buurt als
kleine samenleving — en ook als beeld
van de grote samenleving — te schetsen.
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Zo komt dit wereldje van een jongen in een noordelijke provinciestad
wel duidelijk en helder geschetst in de
geest van de lezer te staan, maar toch
voldoet het hem niet geheel. Komt dat
omdat het de droom mist, die er in
elk kinderleven toch is, ligt het eraan,
dat er te weinig aan achtergrond en
diepte blijkt? Omdat het een te verstandelijk rekenschap geven is van een
jeugdperiode, zodat er teveel afstand
heerst?
Ab Visser is een schrijver van professie, een vakman, dichter, essayist,
verteller, romancier, en nu en dan vermeit hij zich in het schrijven van een
detectiveverhaal. Alles geeft blijk van
een sterk auteurs-elan, een levendige fantasie, een artistiek stijlbesef,
en zijn poezie tevens van een krachtige
poetische aandrift. Daarom wellicht
spant men zijn verwachtingen te hoog
en verwacht men, dat hij meer had
zullen maken van deze jeugdkroniek.
Intussen kan men dit werk de verdienste niet ontzeggen, dat het op een
originele manier een kleine volksgemeenschap levendig uitbeeldt om en
door het jongetje been, waarmee de
auteur zich vereenzelvigt. En dat met
het artistiek vakmanschap waarover hij
beschikt . Zo neemt dit boek een goede
plaats in de Arboreeks in, ook al omdat het de eenvoudige lezer, die nog
tot lezen moet worden gebracht, direct
aanspreekt in een duidelijke taal. P.K.
Jan Mens

Elisabeth
Amsterdam — Antwerpen 1953
N.V. Uitgeversmaatschappij Kosmos
Heeft het schrijven van 'De Witte
Vrouw' Jan Mens' liefde voor de historie opnieuw gewekt?
Hoe het zij: het was hem toevertrouwd de historic van Betje Wolff
met gevoel voor sfeer en met veel
liefde voor zijn hoofdpersoon te verbeelden. Betjes misstap heeft hij op
retrospectieve wijze behandeld en hij
deed dat, als rasverteller, heel knap.
Ook de tragedie van Betjes huwelijk
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met de dertig jaar oudere predikant
Wolff heeft Mens op zeer aannemelijke wijze verwoord. Dat het recalcitrants, scherpzinnige vrouwtje heel
wat opschudding in ons brave Holland van de 18e eeuw heeft veroorzaakt, maakt de auteur ons duidelijk.
Als Wolff eindelijk sterft lezen we dal_
Betje hem met liefde toedekt, 'haar
ogen droog'. 'Op haar tenen sloop zij
naar haar kamertje en schreef een brief
aan Agatha Deken to Amsterdam. Elisabeth wist dat zij spoedig zal komen.'
Even zeker als wij nu wachten op een
vervolg, waarin ons het verdere leven
van de schrijfster van Sara Burgerhart
en van haar vriendin Agatha Deken zal
worden verteld. De auteur moet het
vooral niet bij dit verhaal laten
P. J. R.
Elisabeth Zernike

De roep
Amsterdam — Wereldbibliotheek
Onder het lezen van deze psychologische roman van twee vrouwenlevens
had ik sterk het gevoel dat dit verhaal
ook in 1925 geschreven had kunnen
zijn. Elisabeth Zernike is zich zelf en
de literatuur trouw gebleven. Het gegeven, de stijl, kortom de gehele typische 'literaire' atmosfeer herinnert aan
het proza onzer literaire tijdschriften
omstreeks de twintiger jaren.
De kracht van deze schrijfster heeft
altijd gelegen in een subtiele zielkundige waarneming en uitbeelding van
het moderne vrouwenleven. Ook in dit
boek benadert zij op waarlijk indringende wijze het zieke verbeeldingsleven van de verlaten vrouw Jenny en
het gemoedsleven van Li, de maitresse
van de uitgever Chris Noordholt. De
rijtoer van jenny waarmee zij afscheicl
neemt van het leven is knap beschreven. De verwikkelingen, waaraan Li
door haar verhouding met Chris
dreigt te gronde to gaan, zijn met
deernis verteld. Nergens stuit men op
onbewogen celebraliteit, maar ook
nergens vindt men een spoor van
christelijk geloof.
Bij de mislukking van Li's verhou-

ding met Chris slechts een vaag
besef: 'was niet alle hoop en liefde
tevergeefs tegenover de dood?'
P. J. R.
Ernst Gebler
Dageraad der vrijheid
's-Gravenhage — N.V. Servire &
Heinemann
Hoewel de filmfoto's in deze roman
over de Pelgrimvaders een ietwat belachelijke illustratie vormen van het
sobere, goedgeschreven verhaal, ben
ik, na het lezen van deze roman, toch
de film gaan zien.
Er zat vaart in de melodic van de
68e psalm, welke het thema vormde
van de muzikale omlijsting. Die muziek
was soms bijzonder suggestief. Voor
het overige was het spectaculaire
schouwspel in technicolour een verkrachting van de roman, ondanks bet
voortreffelijk spel van Spencer Tracy
als Kapitein Jones. Wat de historic van
de pelgrimvaders zelf betreft: de waarheid zal wel zo ongeveer liggen tussen
het hooggestemd historisch eerbetoon
van wijlen H. S. S. K(uyper) en de
ironic van Presser. De roman maakte
op mij een betrouwbare indruk.
P. T . R.
D. van der Stoep
Ten derden male August en Alida
Baarn — Bosch & Keuning N.V.
Deze derde bundel, waarmee van der
Stoep (zie zijn meesterlijk slot: '1k
sluit de deur') zijn korte vertellingen
over het gezin van August Argeloos
beeindigt, is bijzonder geslaagd. Het
was toch wel broodnodig, dat wij met
onze brave burgerlijkheid eens duchtig op de korrel werden genomen. Als
ik zeg 'wij', dan begrijpt u, dat u,
intellectuele lezer, daar ook bij hoort
en dat Van der Stoep ondanks zijn
critiek, altijd nog solidair is met bet
nest waaruit hij stamt.
Wanneer we dit werk vergelijken
met hetgeen we via de VARA over de
familie Doorsnee te Koren krijgen, dan
beseffen we toch onmiddellijk het ver-

schil tussen kolder en humor, hoewel
de laatste zeker niet ontbreekt in de
tekst van Annie Schmidt. Wel vragen
we ons, opnieuw lichtelijk verbaasd,
af, wat de NCRV er van weerhoudt
ons yolk het spiegeltje van August en
Alida voor te houden. Dat de auteur
geen heilige huisjes spaart kan toch
alleen maar een aanbeveling zijn?
P. J. R.
Til Brugman
Spanningen
Amsterdam/Antwerpen — Contact.
Nog geen tien jaar na de oorlog kost
het alweer moeite aandacht op te
brengen voor dit relaas over de bezettingsbelevenissen. Dat ligt niet alleen
aan de op nieuwe sensaties gerichte
belangstelling van de lezers, maar ook
aan de schrijfster, die haar wijdlopige
weergave van een aantal discussies en
debatten extra-moeilijk te volgen
maakt door pas achteraf inlichtingen
te verstrekken over de aan het woord
zijnde personen. Pas tegen het midden
van de roman krijgt de moeite, door
de plichtsgetrouwe lezer aan bet begin besteed, haar beloning: het besef,
dat de laatste oorlogsmaanden dit
groepje mensen, en ook ons, iets gedaan hebben, dat niet vergeten mag
worden. Vooral in de manier, waarop
ze de spanningen van de laatste oorlogsmaanden opnieuw weet op te
roepen, laat de schrijfster blijken, dat
ze meer kan dan gewichtig-doen met
eigen opvattingen en laatdunkend
neerzien op die van anderen. Jammer
dat de roman weer doodloopt in een
betoog.
juist omdat dit bock meer een betoog is dan een roman prikkelt het
tot tegenspraak. Wie iets betogen wil
is verplicht zich op de hoogte te stellen en dat heeft de schrijfster onvoldoende gedaan. Waarschijnlijk is zij
zich niet eens bewust, dat het door
haar opgeroepen beeld van de boerenstand en van de 'belijjenis van de
griffemeerde kerk' een caricatuur is.
Evenmin als zij weet wat een enormi125

teit zij neerschrijft als ze het heeft
over de 'door de wraakroepende
Jehovah gespaarde rechtvaardigen in
de stad Loth'.
Op de omslag vertelt Til Brugman
met gepaste trots, dat ze 'haar
manuscripten bij voorkeur vele jaren
onuitgegeven laat liggen om de inhoud
te kunnen toetsen en hertoetsen'. Blijkbaar is ze er dan ditmaal toch nog te
vlug bij geweest. Want zo min als ze
in die vele jaren ertoe gekomen is om
het verhaal over Lot in Genesis 18 en
19 na te lezen, zo min heeft ze haar
eigen (of eigen-groeps) ervaringen met
boeren in oorlogstijd getoetst aan die
van anderen, wier dankbaarheid aan
de boeren in vele artikelen en gedenkschriften is vastgelegd, of de door
Boer Peters niet beleefde 'belijjenis
van de griffemeerde kerk' hertoetst
aan de Gereformeerde belijdenisgeschriften. Nog steeds durft ze op
grond van 'horen zeggen' of een aftands schoolboekje een oordeel uit te
spreken over haar Schepper en haar
medemensen.
J. M. Vr.
Jacques den Haan
Rapport aan Jan Friso.
's-Gravenhage — D. A. Daamen's
Uitgeversmaatschappij N.V.
Verslag aan Jan Friso is een knap stuk
werk. De betiteling 'stuk werk' is ingegeven door aarzeling, welke meer
schoolse benaming toch wel past op
deze veertig bladzijden zeer verzorgd
proza . Want ze vormen eigenlijk noch
een kort verhaal noch een novelle. In
opzet is het relaas een verslag aan een
oude vriend, van gebeurtenissen die na
de laatste ontmoeting plaats vonden.
Deze vriend was ook de psychiater,
bij wie de hoofdpersoon een poosje in
observatie was. Den Haan bediende
zich dus van het procede van het
pseudo-document en stapte rustig
over alle bezwaren die aan deze
schrijftrant verbonden zijn been. Een
groat deel van de mededelingen in het
verslag is voor de voorgewende bedoelingen volmaakt overbodig. In werke126

lijkheid is het verslag een reeks van
beschouwingen, die vermoedelijk stokpaardjes van de schrijver zijn en die
in geen ander verband met elkaar
staan, dan dat ze ons een goede indruk geven van de geestesgesteldheid
van de auteur van het verslag. In zoverre is de vondst van de psychiater
dus gelukkig geweest.
Na een op vrolijke toon geschreven
schets van de verwikkelingen die het
gevolg zijn van het administratief perfectionnisme van onze huidige Nederlandse samenleving, volgt een aantal
natuurbeschrijvingen, die behoren tot
het beste van wat in dit genre de
laatste jaren in Nederland is verschenen. Tenslotte komt Den Haan, via
het opdiepen van een tragisch ongeluk,
tot beschouwingen van psychologische,
aesthetische en anthropologische aard,
die ook een schetsmatig karakter dragen en waaruit de critische lezer on.willekeurig zijn keus doet. Al consumerend deponeert die verschillende
uitlatingen op de rand van zijn bordje
maar aan het slot moet hij toegeven,
dat hij toch veel meer geaccepteerd
dan versmaad heeft.
Verslag aan Jan Friso is bekroond
met een regeringsreisbeurs. Den Haan
heeft zijn reisje er stellig aan verdiend.
J. E. N.
Fedor Janowic
Doswidanja
(Tot weerziens)
Den Haag — J. N. Voorhoeve
De roman van Iwan Motoviloff, een
pope uit Kiew, in wiens leven zich de
geschiedenis van zijn congregatie en
zo de geschiedenis van de Russische
Christenheid van de laatste decennia
afspiegelt. Dat deze roman een aan,'rijpend verhaal geeft zal zonder meer
duidelijk zijn. We hebben geen reden
de auteur van overdrijving te verdenken, integendeel, keer op keer valt in
het boek een haast optimistische toon
te beluisteren. Verkwikkend is dat optimisme, dat vrucht is van het Godsvertrouwen, dat telkens weer opbloeit,

waar en wanneer de kerk wordt vervolgd . Maar te denken geeft wel eens
het blind vertrouwen, dat we ook
aantreffen in Walter Schubarts 'Europa
and die Seele des Ostens'. Janowic
schetst zijn Russen geheel naar Schuharts schablone van de 'messianische
Mensch des johanneischen Zeitalters'
(pag. 108. — Iwan, mijmerend over
zijn dochter Maria, die toetrad tot de
rode jeugdbeweging —) 'Je hebt de
donkerte nodig van de komonsols, de
woestenij waarin God iedereen neerzet, waarvoor hij arbeid heeft liggen .... Och, Maria, wij ontlopen
elkaar niet zoveel voor God, ik de
priester en jij de komonsol'.
Deze opmerking gaat overigens
meer de inzichten van de auteur aangaande het Russische yolk en zijn
toekomst aan, dan zijn bock. De roman
is heel goed geschreven en verdient
aller belangstelling. De compositie is
van opmerkelijke gaafheid. Verschillende hoofdstukken hebben een eigen
pointe en zijn uitstekende korte verhalen, terwijl niettemin ook de roman
als geheel een organische eenheid
vormt, waarin niets overbodigs en
niets te weinig is verteld. Menig auteur
zou aan dit staaltje van vakmanschap
een voorbeeld kunnen nemen.
De vertaler is hier en daar wel gederailleerd.
Dupont illustreerde het boek. Voor
zijn tekeningen past maar een woord:
lelijk.
J. E. N
Jan H. Eekhout
Boerenlegenden
Bussum — Paul Brand N.V.
San deze verzameling 'Boerenlegenden' ontbreekt een inleiding of verantwoording. Dat is jammer, omdat
men, alvorens in een beoordeling te
treden, lets zou willen weten over de
stof, die aan deze kleine meesterwerken van vertelkunst ten grondslag ligt.
Men krijgt de indruk, dat de persoonlijkheid van de schrijver althans op de
stijl van de legenden zeer sterk haar
stempel heeft gedrukt. Het is niet de

stijl, die wij in deze naoorlogse jaren gewoon zijn te bewonderen, maar wel
een stijl, waarvan wij leren kunnen en
zeker ook een stijl, die uitstekend bij
dit snort vertellingen past. De inhoud
van de verhalen wordt in de titel
aangegeven. Zoals in zovele volksvertellingen wordt de deugd beloond en
de ondeugd gestraft, maar bier is het
zeer bepaald boerendeugd en boerenondeugd. Goede illustraties van Frans
J. M. Vr.
Bank.
Irmgard Keun
Ferdinand de zachtmoedige
Bussum — F. G. Kroonder.
Voor wie 'Gigli, eine von uns' en 'Das
kunstseidene Madchen' gelezen heeft
blijft de naam van Irmgard Keun onvergetelijk. In de jaren tussen '33 en
'40 werden de boeken van deze het
nazi-regime ontvluchte Duitse schrijfster bier te lande uitgegeven. 'Ferdinand de zachtmoedige' is de eerste
roman, die na de oorlog in Nederlandse vertaling van haar uitkomt. Jammer genoeg kan hij de vergelijking
met de herinnering aan haar vroegere
boeken niet helemaal doorstaan. Een
geestig en brillant bock is 'Ferdinand'
zeer zeker; men bewondert de fantasie
die zoveel bizarre figuren en komische
situaties heeft opgeroepen. Maar door
'Gilgi eine von uns' werd men ontroerd, geraâkt. Met 'Gilgi' en 'Das
kunstseidene Madchen' heeft 'Ferdinand' echter gemeen, dat de achtergrond van de romanintrigue een
tijdsbeeld is; inplaats van het Duitsland van voor de oorlog zien we nu
de verwarring van het naoorlogse
Duitsland als het de handeling beheersende decor. Jammer, dat Irmgard
Keun door haar te bizarre hoofdfiguren en te gezocht-humoristische handeling ook haar achtergrond ongeloofwaardig gemaakt heeft. Zij beschikt
over de kwaliteiten om een tijdsbeeld
van het naoorlogse Duitsland op te
roepen, dat ook voor niet-Duitsers
geloofwaardig is, maar heeft dat in
deze roman onvoldoende gedaan.
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Een Nederlandse vertaling van Irmgard Keuns voortreffelijke Duitse proza is moeilijker dan Olaf J. de Landell
J. M. Vr.
denkt.
Rudolf Thiel
Luther
Wien, Berlin, Stuttgart — Paul Neff
Verlag.
Rudolf Thiel is een temperamentvol
man. We wisten dat reeds uit zijn
felle veroordeling van Shaw, Freud,
Stefan George, Thomas Mann en
Spengler in: Die Generation ohne
Manner, uit zijn geestdriftige biografieen van beroemde dokters: Manner
gegen Tod and Teufel.
Nu we de nieuwe uitgave van zijn
Lutherbiografie (eerst verschenen in
1933) hier aankondigen, kunnen we
gelukkig constateren, dat de auteur
hier zich met eerbied onder de stof
heeft geplaatst. Thiel geeft niet, wat
hij zelf over Luther denkt, maar wat
deze zelf zegt in zijn preken, strijdschriften, bijbelcommentaren, brieven,
liederen en gesprekken. Dit komt het
gemakkelijk leesbare van het boek niet
overal ten goede, maar wel de betrouwbaarheid, al is de keus van de
opgenomen fragmenten natuurlijk subjectief. Wie uit de Erasmusbiografie
van Stefan Zweig de indruk zou krijgen, dat Luther alleen maar een
Duitse barbaar is, die de cultuur vertrapt, ontvangt bier een geheel ander
en juister beeld, de Luther als homo
religiosus. Het beeld van een worstelend mens, van een man, voor wie de
vraag: Hoe krijg ik een genadig God?
tot het centrale probleem van zijn
leven geworden is. Van een man, fel
in zijn toorn, onrechtvaardig in zijn
eenzijdigheid, in zijn woede tegen
'die rauberischen and mOrderischen
Bauern, die lichaam en ziel verbeurd
hebben', in zijn polemiek tegen
Zwingli, hard en onbillijk zelfs tegen
zijn vriend Melanchton, en wiens mening over de taak van de vorsten,
waarbij de kerk onder de macht van
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de wereldlijke overheid werd geplaatst,
tot in de laatste decennia noodlottige
gevolgen heeft gehad.
Maar ook een deemoedig man, wiens
laatste woorden waren: 'Wir sind
Bettler. Das ist wahr' — een man, die
diep overtuigd was, dat er geen enkele
mogelijkheid voor de mens was dan te
vertrouwen op Gods genade.
Thiels opdracht: Den jungen Deutschen, die noch an die Kraft des
Geistes glauben, vind ik minder gelukkig. Voor mij is Luther een bovennationale figuur, die jongen en ouden
iets heeft te zeggen. Zou Luther dit
niet veranderd hebben in: Allen Menschen, die noch an die Kraft Gottes
glauben?
J. H. S.
Nederlandse Nonsens op Rijrn
Utrecht-Antwerpen — Het Spectrum
Deze kleine bloemlezing van Nederlandse nonsens-verzen vormt een amusant bezit, en de inleiding van D. de
Lange is zeer lezenswaardig. Men
vindt hierin verzen van De Schoolmeester, Piet Paaltjes, de Bragapoeten, Cornelis Paradijs (= van
Eeden), Charivarius, Trijntje Fop (=
Kees Stip e.a.), Daan Zonderland, C.
Buddingh en Annie Schmidt. De titel
'Nederlandse Nonsens' is misschien
niet helemaal juist: in ieder geval zit
er meer dan eens 'method in this
madness', en wordt de nonsens of en
toe, zoals bekend, tot poezie, zij het
vrijwel alleen in de gedichten van de
Schoolmeester en Piet Paaltjes. Van de
lateren is 'het tinnen soldaatje' van
Daan Zonderland fijntjes en precieus.
Als geheel zeer geschikt voor wie om
met de inleider te zeggen 'de guile
bereidheid heeft zich te laten vermaken'. Merkwaardig overigens, dat De
Lange bij de 'buitenlandse wortels van
het Nederlandse nonsensvers de fijnzinnige Christian Morgenstern niet
noemt, onder wiens invloed de verzen
van C. Buddingh (hoewel m.L van veel
mindere kwaliteit) klaarblijkelijk staan.
Anna M.

IDO KEEKSTRA'S VERRASSENDE BUNDEL

geQt

4,AsibtAis

Onder deze titel werd in „Trouw” een artikel opgenomen
over de nieuwe bundel gedichten van Ido Keekstra. Enkele
gedeelten uit dit artikel:
Ido Keekstra is van middelbare leeftijd; vele jaren geleden
debuteerde hij als dichter, maar tot het uitgeven van een
bundel kwam hij niet. Hij is niet een veelschrijver en zijn
gedicht is niet spectaculair. Dat wil niet zeggen, dat het gedicht dat hij schrijft, 'gewoon' zou zijn. Integendeel, het is,
zeker binnen de begrenzing van de protestantse dichtkunst,
ongewoon. Maar het kent niet het experimentele, grote of
rauwe woord, noch de direct herkenbare vroomheid. Het
ongewone vindt de lezer vooral in de inhoud, die men zou
kunnen omschrijven als het tekenen van de menselijke situatie.
De mens vindt zijn 'heden' overwoekerd door verleden en
toekomst, door het denken aan jeugd en dood.
Nauwelijks begrijpt hij iets van de levensverbanden. In deze
hachelijke situatie moet hij leven en komt de Goddelijke genade tot hem. Als duizenden stoten zwakstroom in een geschonden apparatuur komen vage vermoedens, vaag verdriet,
vage zekerheden in zijn bewustzijn voor. Met dat alles keert
de mens zich tot de Goddelijke openbaring.
Bij Keekstra, de dichter, vindt dit alles een passend beeld,
getuige zijn bundel 'Het Landhuis'. Deze Keekstra, chemicus
en ouderling, naar de schijn rustig en nuchter als een gezeten
burger, verbergt allerminst de onrust die in het diepst van
zijn hart leeft. Hij zegt die onrust in zijn verzen uit. En laat
ons goed beseffen: niet het geijkte vrome 'versje', maar juiste
gedichten als die van Keekstra verbeelden wat de confessie
reeds eeuwen geleden, zij het dan voor onze begrippen weleens wat al to schools en theoretiserend, geformuleerd heeft.
Prijs f 2.50

Verkrijgbaar in de boekhandel.
EEN BOEK VAN BOSCH & KEUNING N.V. — BAARN

OVER JAN NIEMEIJER'S NIEUWE ROMAN:

0
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komen enthausiaste beoordelingen binnen.
Zo schrijft het Friesdh Dagblad:
Niemeijer heeft een boek geschreven, dat de aandacht jaren
lang vasthouden zal en dat in kwaliteit uitsteekt boven hetgeen tot nog toe van prot.-christelijke zijde gepubliceerd werd.
Het is een felicitatie waard.
In 'Trouw' wordt onder meer gezegd:
'Mijn naam is Christoffer' is een van geest en inzicht getuigend
boek. Het is in uitstekend Nederlands geschreven en boeit
vooral door de directe vertelwijze.
Hebt u 'Mijn naam is Christoffer' al gelezen? Dit merkwaardige boek verdient uw aandacht.
Dit boek is geen roman in de gewone zin van het woord. Het
is een vertelling, een heel simpele vertelling over het leven
van Christoffer, die tweemaal de wereld intrekt. De eerste
keer om de sterksten van de aarde te dienen en de tweede
keer, na zijn ontmoeting met het Kind, om de boodschap van
dat Kind aan de mensen over te brengen. Maar beide tochten
mislukken omdat Christoffer een mens blijft met een hoogmoedig hart. Aan het eind van het boek komt Christoffer op
Golgotha en daar komt hij tot de ontdekking, dat niet Christoffer de wereld kan redden, maar dat alleen Christus het
werk heeft volbracht.
Dit boek vol prachtige symboliek brengt de Blijde Boodschap
van het Evangelie op een zeer bijzondere en indringende
manier.
Prijs gebonden in geheel linnen band f 4.90.
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SLAPELOOS
Wie niet kan slapen is nog niet verzoend.
Niet met het leven, nimmer met de dood.
Hij vreest de nacht en prijst het morgenrood
hoven het zilveren westen van de noen.
Het heimwee naar een praenataal seizoen
en het verloren hopen op respijt,
ontnemen zin en orde aan de tijd
hem toegemeten tussen dan en toen.
Wat kan een mens in deze twist nog doen
met nevens hem een naamloze vennoot?
Hij kan niet vluchten in een moederschoot
of schuilen in een roerloos pensioen.
Hij hult zich in de schutkleur van zijn doem
en wordt een ding tussen het dode in.
Eenzamer dan een steen, het hart verminkt
door duizend angsten; Hoor een roerdomp boemt!
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j. „," g)oortie
WOORDEN
1k denk aan de dood:
schimmel op mijn geluk,
kanker in het vlees van mijn vreugde.
Tussen wonderen leef ik:
het heelal is een bonzend hart;
de vlinder van de tijd
ontwiekt de pop van de ruimte.
En beledig het ijzer niet:
besmeur het niet met een formule,
het is meer dan het schijnt to zijn.
De wind is een luchtstroom,
men kan haar meten,
maar zij snikt en spreekt vreemde talen,
ik heb het dikwijls gehoord.
Het kind lacht een ster in de schemering,
een vrouw gaat lokkend voorbij,
zij openbaart de diepten Gods.
De stof brengt zonnen voort
maar zij is trilling en ledigheid,
nauwelijks bestaat zij.
Wat is dit alles bij de dood?
Het is niets, men blaast het weg,
men denkt er aan en
reeds is men het vergeten.
Want de man zonder gezicht
kan niet eens God vervloeken:
hij heeft geen mond.
En een mens sterft zonder hoop,
hij heeft het geluk niet gezien.
Vuur verteert het huis,
het zusje roept moeder, moeder
en het broertje grijpt haar beet,
hij huilt, hij is zo vreselijk bang,
wat doet het pijn, het is zo verschrikkelijk.
Het wonder redt niet,
het is geen wonder.
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Doof is de hemel,
maar hoe zou ik wachten?
Daarom vervloek ik God
en belijd schreiend: ik heb U lief.
En woorden, ach, wat zijn woorden?
Huilende honden,
blinden die de zon voelen,
verlamde handen, hoe zouden ze liefkozen?
God schrijft met water
eeuwige beloften in verschroeid zand.
Kom haastig, kom haastig,
de dood heeft overwonnen.
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DRIE VISIES OP MULTATULI')
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Het geslacht van de orthodoxe Multatulianen, die in hun meester geloofden als een profeet, bij hem zwoeren en met hem dweepten, ieder woord
van hem op zijn gezag aannamen en als een openbaring aanhaalden, lijkt
vrijwel uitgestorven. Van de andere kant zijn de verwoede tegenstanders,
die al geprikkeld werden door zijn naam en zich aan zijn bestaan ergerden,
alsof er helemaal nietsgoeds aan die merkwaardige fuguur was, ook wel
andende
actualiteit vol scherpe tegenstellingen
verdwenen. Hij
is uit de br
over gegaan in de geschiedenis, waar alles zakelijk vereffend wordt. Daarom bestaat er kans, dat wij het min of meer eens worden over de betekenis van Multatuli.
Mijn opvatting is in twee woorden te zeggen. Hij was wat hij niet wou
zijn: een schrijver; hij was niet wat hij wou zijn: een denker. Zijn kracht
ligt in de stijl, niet in een stelsel. Op de of stand van jaren blijkt hij in
scheppend vormvermogen uit te steken boven Nederlanders van zijn eeuw
als een toren boven huizen in de verte. De verfijnde zinsbouw van Potgieter is doodgestileerd, vergeleken bij de direkte toon van Multatuli; en
zelfs een lenige Huet heeft nog de Latijnse constructie in zijn leden. Multatuli schrijft geen Nederlands van de zeventiende eeuw en evenmin van
leerboek of wetboek; hij heeft onze schrijftaal vernieuwd en er de levende
volkstaal in gespoten als warm bloed. Door zo natuurlijk te schrijven of
liever te spreken, bewees hij zijn land een onbetaalbare weldaad.
De Tachtigers, die zoveel aan hem te danken hadden, maar hooghartig
op hem neerzagen, zijn buiten hem niet te denken en de meesten hebben
het op den duur tegen hem afgelegd. Daarbij is Multatuli onze vertegen.
woordiger in het buitenland, die Europa aanspreekt. Zeker is het niet
o in
moeilijk
vormeloosheid
om de verwilderde romantiekpzettelijke
, de
een werk als Woutertie Pieterse te critiseren, want de schrijver staat ziin
eigen kunst in het licht en het rake realisme doet veel echter aan dan de
zwevende fantasie. Maar met al onze bezwaren voelen we ons dikwijls
betoverd en ontelbare navolgers hebben het enige van Multatuli bevestigd. Nadat Max Havelaar indertijd is ingeslagen, werkt het boek bij
lezing en herlezing nog als een verrassing. Hoeveel boeken er voor hun
honderdste jaar ook verouderd zijn, de eerste schepping van Multatuli,
die uit de lucht kwam vallen, heeft zijn levenskracht niet verloren. Onze
letterkunde is vol werken, die op den duur eigenlijk alleen voor geleerden
belangrijk zijn; Max Havelaar blijft een bezit van ons yolk, niet minder
dan de heel anders geaarde Camera Obscura.
Maar nu komt de keerzij. Een gevaarlijk gemak van schrijven verleidde
Multatuli tot een al te vlot denken, een improviseren op papier, dat hij
voor orakelen aanzag. Naar eigen bekentenis volgde hij zijn indrukken van
* Bekorte tekst van de redevoeringen uitgesproken in e.en door het MultatuliGenootschap belegde bijeenkomst op 11 December in Hotel Krasnapolsky te Adam.
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het ogenblik en zulke indrukken wisselden bij zo'n hartstochtelijke natuur
voortdurend. Het werdetuigen in plaats van betogen; paradoxen, die
hem zelf verblindden alsof litsen van bliksemlicht, verdreven elke redenering. Hij was wezenlijk een gevoelsmens en gaf zich voor een verstandsmens uit. Even willekeurig als de intellectuele Huet zijn hoofdwerk Fantasieen noemde, gaf de emotionele Multatuli aan het zijne de titel van
Ideeen. Het levert enkel een losse reeks invallen en uitvallen, want, zoals
de Spinozist Meyer ons verzekert, een wijsgeer is Multatuli nooit geweest.
Hij heeft het frisse van de autodidact met het wilde van de dilettant. Zo
is hij een geboren woordkunstenaar, die zich verbeeldt een taalgeleerde
te zijn_ Alles kleineert hij: Griekse filosofen en Duitse filosofen, Dante en
Shakespeare en Goethe, ofschoon de waarde van een geest evenredig is
r vermogen om te waarde en. Was hij zo rijk aan gedachten als hij
aan zijn
voorgeeft, hij zou soberder van woorden zijn.
Ook is Multatuli zich niet bewust, gangbare stromingen te volgen,
wanneer hij als oorspronkelijk leider meent op te treden. Er is niets nieuws
in zijn leer, verklaart Prof. de Vooys. Onder invloed van zijn tijdgenoten
vervalt hij in een vlak positivisme, dat tegen zijn dichterlijke aard ingaat.
Dan schrijft hij baldadig God met kleine, Natuur met grote letter, alsof
dat verdringen van de Schepper door de schepping alle problemen oploste. Hij wordt een dogmaticus van het materialisme, maar hij is veel te
weinig systematisch voor welke dogmatiek ook. De Bijbel wordt aangehaald om te spotten en wat telkens met eerbied wordt aangehaald, dat
zijn de Ideeen van Multatuli. De materialist, waarvoor hij zich aandient,
is hij in de grond helemaal niet, al overstelpt hij ons met termen van een
vrijdenkerskatechismus.
In werkelijkheid is zijn verhouding tot het Christendom een heel persoonlijke verhouding tot Christus, Die hem aantrekt en Die hij afstoot.
Multatuli begint met een esthetische bewondering voor de schoonheid van
het Evangelie. Dan heeft hij een ethisch gevoel van zielsverwantschap met
de goedheid van J , waarin hi' zijn eigen streven meent te herkennen.
Eindelijk slaat het in een psychologisch of pathologisch geval over wanneer hij zich met de Mensenzoon vereenzelvigt, om met Hem te wedijveren. Multatuli moet en zal Christus overtreffen in alles, met name in
Zijn lijden. De Kruissprook zegt het, wat verschillende bladzijden hoe Langer hoe luidruchtiger uitschreeuwen: Multatuli heeft zwaarder geleden dan
Jezus, hij lijdt niet een Golgotha, maar ontelbare. Stel nu een ogenblik,
dat het waar zou zijn, dan blijft het grote verschil hierin bestaan, dat
Jezus nooit op Zijn beulen gescholden heeft zoals Multatuli op zijn vijanden aanhoudend doet. In degrond is Multatuli jaloers op Jezus, omdat
hij niet verdragen kan, hoe Jezus aan het kruis de harten trekt. Jezus
staat hem in de weg, de eigenlijke messias heet Multatuli. En nu komt
een oorlogsverklaring in de vorm van een godslastering: 'Ik ben misselijk
van hun god en Jezus.'
Er zijn altijd ongelovigen geweest en er zullen er altijd blijven, zolang
het geloof een genade van God is en meteen een keus van de mens.
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Aileen moet iemand verbitterd zijn als Multatuli om zo te schimpen op
het geloof, dat het evenmin humanistisch genoemd mag worden als chris-

telijk. Vraagt u mij naar een verklaring, dan lijkt die eenvoudig genoeg.
Zijn positie wordt blindelings bepaald door oppositie. Zo hangt zijn houding of van anderen, die hij moet tegenspreken, tot het op volslagen ontkenning uitloopt. Dat is het lot van een artiest, die de rol speelt van een
profeet.

C.kivisbovr
Wat kan men van een kijk op Multatuli verwachten? Hier zijn twee factoren in het geding. In de eerste plaats de tijdsafstand tussen Multatuli en
ons en in de tweede plaats de onsplitsbaarheid van zijn figuur. Deze beide
factoren hangen ten nauwste met elkaar samen.
De tijdsafstand is op zichzelf een gunstige factor, want het komt me
voor, dat Douwes Dekker juist ver genoeg van ons afstaat en meteen nog
dicht genoeg bij is om met enige kans op succes een hernieuwde beoordeling te wagen. Maar het leven heeft sinds ± 1870 niet stilgestaan, zodat
verscheidene vraagstukken, die Multatuli aan de orde heeft gesteld, en de
meningen, die hij daarover heeft verkondigd, hun actualiteit hebben verloren. Wanneer Multatuli niet zo'n voortreffelijk schrijver was geweest,
zou zijn figuur alleen nog maar historisch belang gehad hebben. Maar
bij hem zijn persoon, levensloop en werk onuitwarbar met elkaar vervlochten, zo geheel anders dan b.v. bij schrijvers als Balzac, Flaubert, Zola,
Arij Prins, bij dichters als Rilke en Leopold, bij een schilder als Matthijs
Maris. Deze mensen hebben een scheiding gemaakt en gehandhaafd tussen hun leven en hun werk; het werk was hun alles, hun leven was biikomstig. L'auteur n'est rien, l'oeuvre est tout. Bij deze mensen gaat hun
leven geheel achter hun werk schuil en is daarvan gemakkelijk te scheiden.
Bezien we het nog scherper, b.v. als we aan Goethe denken, wiens werk
immers zonder nadere kennis van zijn leven evenmin te verstaan is, dan
stuiten we met name op het feit dat Multatuli prozaist was, die alleen
maar de waarheid pretendeerde te dienen en elke eventuele verdichting
daaraan ondergeschikt maakte.
Het is dus zo: De Multatuli-figuur wil voor onze blik maar niet stilstaan.
Hij weigert te poseren. Als we hem van de ene kant willen bekijken, draait
hij ons meteen de andere kant toe. Oordeel zelf. De Havelaar-zaak is geschiedenis geworden; de mens Douwes Dekker is al 66 jaar dood en zijn
zaak en leven zijn bij het Gerechtshof hierboven in de beste en rechtvaardigste handen. De 'line sale' van de familie Douwes Dekker gaat
mij niet aan. De denkbeelden van Multatuli zijn, naar mensen van gam
ons verzekerden, wetenschappelijk verouderd. Automatisch vallen we dus
terug op zijn verdiensten als schrijver. Maar de schim van Multatuli ontzegt ons het recht zijn werk mooi te vinden als we zijn zaak en nagedachtenis geen recht doen. Het debat hierover is nog niet definitief tot rust
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gekomen. Deze staat van zaken bemoeilijkt in hoge mate het bepalen van
een waarde-oordeel.
En iedereen die probeert een nieuwe bepaling aan de reeds bestaande
toe te voegen, moet aan die moeilijkheden zelf zijn eerste conclusie ontlenen, die verrassenderwijs zelf al voor zulk een nieuwe bepaling bouwstof
biedt, nl. dat Multatuli in zekere zin een man uit een stuk was. Zijn vereerders noemden hem graag zo, zijn weduwe heeft het ook wel zo geschreven en bij haar crematie in 1930 gebruikte een van de sprekers
diezelfde woorden. Het is een feit: Dekker bleef zichzelf in al zijn levensuitingen, hoe men daar verder over denken mag, gelijk en hij schreef voor
het publiek niet anders dan in zijn brieven. Van Deyssel deed deze ontdekking reeds in 1890 en die is door latere brievenuitgaven bevestigd.
Hij had soms een hekel aan schrijven, maar als hij schreef deed hij dat
met de inzet van zijn hele persoonlijkheid.
1k aarzel niet deze houding ten aanzien van het schrijven monumentaal
te noemen. Het is de sterke zijde van het verschijnsel Multatuli, de waarborg van onvergetelijk blijven van zijn werk en een voorbeeld voor iedereen die de pen hanteert. Niet om zijn stijl na te volgen natuurlijk, maar
om bij het schrijven en spreken zichzelf te zijn, door zichzelf daarin geheel te geven.
De eenheid van levenshouding en schrijfhouding is bij Multatuli nog
zuiverder dan die bij Nietzsche was. Men weet, dat Nietzsche in het werk,
dat hij voor publiciteit bestemde, zich hoger oprichtte, weidser gebaren
maakte, dan in de aantekeningen, die hij voor zichzelf heeft gemaakt en
die in de Nachlass zijn verzameld. Multatuli was ongekunstelder dan
Nietzsche, al vind ik Nietzsche als figuur belangrijker en ook nu nog
als tegenstander gevaarlijker.
Die Einheitlichkeit was dus Multatuli's kracht, maar, gegeven zijn
innerlijke tegenstrijdigheden, tevens zijn zwakheid. Dat is de keerzijde
van de medaille.
Stuiveling schreef in 1947 terecht: 'Er is geen reden om te ontkennen,
dat na Max Havelaar en Minnebrieven, Multatuli tot een gesloten kunstwerk niet meer in staat is geweest. De eenheid, door de herinnering geschapen, was blijkbaar voor de verbeelding niet bereikbaar. Maar wat de
romancier verloor, werd tot winst voor de polemist en aforismenschrijver.'
Dat is juist, maar men moet daaraan toevoegen, dat de grote aforismenschrijvers, ik denk nu even aan Pascal, La Bruyere en Nietzsche, toch iets
op Multatuli voor hebben. Kan het misschien zijn, dat de actualiteit Multatuli te veel tot schrijven bewoog, terwijl bij de anderen een rustiger
beschouwelijkheid aanwezig was, meer distantie dus van het ogenblik en
van zichzelf, of was het alleen maar verschil van niveau? Ik geloof stellig
óók het eerste.
Het is bijna alleen nog maar de vorm en wi/ze van Multatuli's schrijven,
de lenige, flitsende beweeglijkheid van zijn geest, zijn bijna lijfelijke tegenwoordigheid in onze kamer als we hem lezen, die voor ons van belang
blijft. Manifestaties zijn het van een geniale geest door middel van levend
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en tintelend Nederlands, als ik tenminste het Frans en het Latijn, waarvan
i j n werk wemelt, buiten beschouwing laat.
Historisch gesproken is natuurlijk ook belangwekkend het element van
zedenschildering in zijn werk, al is er onmiskenbaar vertekening in door
rancune. Ook is hij een voortreffelijk verteller van anecdoten en kleine
voorvallen.
Het lyrische en pathetische element in de letterkunde is het snelst aan
bederf onderhevig. Het hoogtepunt in Multatuli's proza vind ik dan ook
niet het op de Bijbel en Oosterse poezie geinspireerde pathos, maar b.v.
de beschrijving van die drie in figuurlijke zin stormachtige dagen in het
shet bezoek van vreemde vorsten
ieterse, tijden
leven van Woutertje
P
aan Amsterdam. Hoe ver laat hij Hildebrand in vuur en vaart achter en
onder zich. Maar zelfs hier is het of er zich geen hemel boven Amsterdam
welft, of we een dimensie missen.
U zult nu misschien denken, dat mijn lof voor Multatuli als schrijver
culmineert in mijn bewondering voor zijn verhalend proza. Dat is echter
niet het geval. Evenmin als Multatuli, volgens zijn lijfspreuk: alles is in
alles, het nodig vond Woutertje Pieterse buiten zijn Ideeen te houden
of hem er uit te pellen — wat Stuiveling met veel zorg gedaan heeft —
evenmin lijkt het mij goed al te veel onderscheid te maken tussen Multatuli als verteller en Multatuli alspamflettist of aforismenschrijver. Het is
bekend, dat Dekker al zijn werken had willen opkopen, om die opnieuw
onder de ene titel Ideeen uit te geven. Dat is monumentaal en gedurfd
ezien en past volkomen bij deze man, die dus inderdaad in zekere zin
g
een man uit een stuk was.
Ongetwijfeld heeft Dekker onder de invloed gestaan van de romantische
opvatting van het genie als universeel en oorspronkeli/k genie. Genialiteit
bezitten is, volgens Multatuli, iets van lagere orde dan genie zijn. — De
figuur van Napoleon was tijdens Multatuli's jeugd nog nauwelijks koud.
Alle 19e eeuwsegrootheidsdromen moesten zich met Napoleon confronteren. In hem was het elementaire geweld van romantiek en revolutie tot
fantastische daad geworden. Het 'Labyrinth der Brust' was tot grote politiek uitgegroeid. Ook Dekker stelde zich Napoleon tot voorbeeld, maar
met dit verschil — en dit verraadt reeds de latere zedenschilder en moralist — dat hij macht begeerde om te kunnen weldoen. Deze ethische trek
heeft hij met de jonge Beethoven, die aanvankelijk Napoleon ook zeer
hoog stelde, gemeen, en beiden, Beethoven en Multatuli, onderscheiden
zich hierin gunstig van de grote dwingeland.
Hoezeer Napoleon Dekker ten voorbeeld was als de geniale man van
de grote daden, als schrijver wilde Multatuli niemand tot voorbeeld nemen,
ja zelfs ook niemand tot voorbeeld zijn. En dat gold ook van de denker,
ethicus en moralist Multatuli. Op hem is wel heel duidelijk van toepassing
het 18e eeuwse ni Dieu, ni maitre. Zijn autonome moraal heeft hem
vergemakkelijkt al vroeg met de orthodoxie te breken en later anderen te
helpen dit te doen, en ik zal waarlijk de Elberfelder geestdrijverij en andere uitwassen, noch het 'geloof met steenkool' verdedigen, maar hier is
z

l

136

toch jets veel ernstigers aan de hand geweest. Dat ernstige heeft twee
kanten: het raakt Multatuli's volgelingen en het betreft hemzelf. Laat ik
bij het eerste beginnen. Het is te billijken, dat Multatuli leerde wantrouwig
tegenover elke gevestigde autoriteit te staan, maar doordat hij alles afbrak
en nergens nauwelijks jets anders zag dan domheid, leugen, geldzucht en
gemakzucht, waarbij hij wereldreputaties zoals op kunstgebied die van
Goethe, Rafael, Dante en Petrarca verachtelijk op de grote hoop wierp,
heeft hij bij zijn lezers een geestesgesteldheid gekweekt, die funest genoemd moet worden, inzover die lezers, over het geheel een genieen en
ook niet geniaal, Multatuli's nihilistische houding overnamen en leerden
spotten met alle autoriteit, behalve dan die van hun vereerde meester.
Van Deyssel wees in 1890 reeds op de wreedheid, waarmee Dekker
zijn eerste vrouw haar geloof ontnam, en op de onzinnigheid van tegen
een fictie (want dat was God voor Multatuli) zo te keer te gaan. Ik weet
het wel: Multatuli schreef ergens, dat men niet half wist, hoeveel dingen
hij nog heilig achtte, maar hij zou zijn lezers en ook ons hebben verplicht,
als hij daar wat uitvoeriger bij had stilgestaan.
En met Dekker zelf was er dit ernstige aan de hand, dat hij het orgaan
miste om achter zekere uitwassen en de ietwat fossiele levensvormen van
de Protestantse orthodoxie van zijn tijd het echte en goede autoriteitsgeloof
te speuren, het geloof nl. in een openbaring van Godswege, in de boodschap van het evangelie, in de overgeleverde belijdenis der kerk, die niet
alleen spreekt van de beperktheid van de mens, maar ook van zijn verdorvenheid en schuld. Ik weet het, deze begrippen waren hem als klank
maar al te bekend, maar hij kon ze niet losmaken van zwarte lakense
jassen, bakkebaarden, plechtstatig gegalm,geldverdienen en femelarij. Hij
heeft nooit stilgestaan bij het wonderlijke feit, dat de kerk niet doodgaat
aan de evidente tekortkomingen en de schuld van haar leden, want als dit
het geval was, zou hij het bij zijn leven nog hebben moeten aanschouwen.
— De kerk kan de critiek van de wereld niet missen en ze gaat er, merkwaardigerwijze, ook niet aan dood; ze gaat zelfs, over de gehele wereld
genomen, niet dood aan de zonden en tekortkomingen van haar leden.
Voor wie ogen heeft om te zien is dat een aanwijzing, dat bier jets heel
bizonders en opmerkelijks aan de gang is. God is zulk een groot Artist,
dat Hij een kunstwerk maakt met behulp van het slechtst denkbare materiaal. God is zulk eengroot Opvoeder, dat Hij Zijn belangrijkste werk op
aarde opdraagt aan in zichzelf niet alleen incompetente, maar volkomen
verwerpelijke mensen, aan wie Hij niettemin de verantwoordelijkheid ople t. Waar heeft iemand zich ooit in zulk een beperking zulk een meester
betoond?
Voor die eigenaardigheid, dat wonder, dat meesterschap, die genade,
heeft Multatuli blijkens zijn geschriften Been oog gehad. De moderne tijd
heeft, dank zij twee wereldoorlogen en diepte-psychologie, een veel die er
en illusie-armer kijk op de mens gekregen dan de 19e eeuw, welks optimisme Multatuli ondanks zichzelf, al was het maar door deporien, inademde. Die Tennis der ellende', voor de moderne mens nieuw, is voor
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de gelovige een oeroud stuk van zijn belijdenis. Tot die diepte reikt
Multatuli's ellendekennis niet. Als men hem vroeg: waaruit kent ge uw
ellende? zou hij antwoorden: uit de verguizing en het verraad, in mijn
leven ondervonden. Vraagt men het aan de mens van vandaag, dan zal
hij zeggen: uit de bende -buiten mij en de lee to in mij. Vraagt men het
aan het lee r boek van mijn kerk, dan geeft dat het onverwachte en op het
eerste horen irrelevante antwoord: uit de wet van God.
Bij Multatuli is alles in alles; ik kan het religieuze er niet zuiver uitpellen en probeer dit ook niet. Maar toch is dat religieuze, of liever dat
anti-religieuze, de ondertoOn van al zijn werk, en moeten we hem vaak
gelijk geven als hij op de miserabele Christenen wijst, zijn toon wordt nog
veel feller als het tegen God gaat. Zeker, voor een deel gold dit de 'God
van Nederland', waarmee ook Van Lennep al es of had; een term, eerbiedwaardig in de mond van Da Costa en bij vele eenvoudigen en stillen
in den lande, maar een frase in de mond van zekere fatsoenlijke rijkworders. Maar Multatuli's Ideeen bleven toch niet tot Nederland beperkt en
deze openlijke en diepe haat tegen God moet voor een Multatuliaan een
zonderlinge inconsequentie zijn, want nogmaals, wie maakt zich zo druk
om een fictie? Maar voor de Christen is het glashelder. Deze afwijzing van
God is het centrale moment in Multatuli's leven, want God stond Multatuli's autonome, geniale ik in de weg. Hij verstond niet, dat het ik door
het erkennen van God niet vernietigd, maar eenvoudig op zijn plaats
gezet wordt. En wat is geluk anders dan te staan op de plaats waar men
behoort en dat te weten?
Van Jezus Christus heeft Dekker een Multatuli avant la lettre gemaakt,
het zoveelste Jezusbeeld dus. Ten aanzien van Christus zijn maar twee
dingen mogelijk: men vervormt Hem naar zijn eigen beeld, of men wordt
naar Christus' beeld vervormd. Nogmaals, ik catecheseer niet, maar omschrijf zo scherp mogelijk de aard van Dekkers ongeloof. Met dit alles
vertel ik overigens niets nieuws.
Als ik een tijdgenoot van Dekker was, zou ik zijn werk alleen in handen
wensen van rijpe, wijze en gefundeerd-overtuigde mensen, maar dan vooral ook van al zulken die, waar dan ook, leiding hadden te geven. Het zou
leerzame lectuur voor hen zijn.
Nu hij al zo lang dood is en de letterkundige problemen, de politieke en
sociale vraagstukken, de psychologische inzichten zozeer gewijzigd zijn
en de oppervlakkige vrijdenkerij haar actualiteit heeft verloren, nu zijn
figuur alleen indirect actueel is, kan de hedendaagse letterlievende, maar
vooral de schrijver en spreker, de publicist, pamflettist en essayist naar
mijn
meningniet
M ongelezen laten. Hij zal er een nuance door
ultatuli
veranderen. Er is een spreuk van Salomo: ijzer scherpt men met ijzer,
alzo scherpt een man het aangezicht van zijn naaste. Zulk een man blijft
Multatuli.
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Multatuli's verhouding tot het Christendom is de geschiedenis van een
teleurgestelde lief de. Hij heeft van de godsdienst, de kerk en de christenen meer verwacht dan zij blijkbaar konden volbrengen. Juist in de
ernst van deze verwachting ligt het bewijs voor de grootheid van zijn
aanvankelijk geloof.
Er zijn evenwel ook andere bewijzen. Het gezin, waarin hij geboren
en getogen is, was een vroom doopsgezind middenstandsgezin, dat z'n
vroomheid ook zal hebben doorleefd in de hachelijke onzekerheden rondom het beroep van de vader, later tevens van twee der zoons: de grote
vaart, met een bescheiden zeilschip over de oceanen. De oudste broer
van Eduard Douwes Dekker werd predikant. Er is wel geen ambt waarbij
zo zeer behalve roeping ook traditie van invloed is. Waarschijnlijk was het
drietal jaren, dat Eduard op de Latijnse School heeft doorgebracht, eveneens bedoeld als een inleiding tot de theologische studie. Wat hij er van
overhield, was een vruchtbare hoeveelheid kennis, maar bovendien een
duurzame vriendschap met Abraham des Amorie van der Hoeven. Nooit
zou deze ernstige, vrome jongeman, die zich ontwikkelde tot een begaafd
remonstrants predikant met Reveil-allure, als vertrouwd vriend iemand
hebben verkoren die niet leefde uit hetzelfde geloof. Hoe zeer ook beproefd, spreekt die vriendschap, spreekt dat vertrouwen nog uit de bekende brief, door 'Bram' op 19 Augustus 1846 geschreven. Was hij toen
onkundig van het feit dat Dekker op 28 Augustus 1841 zich te Batavia
rooms had laten dopen? Of had hij in oecumenische ruimheid van geest
ook dit aanvaard? Hoe het zij, wie Multatuli wil leren kennen, mag zijn
bekering niet veronachtzamen. Zeker, er was een vrouw in het spel, zijn
gewenste verloofde Carolina Versteegh; zijn overgang was zelfs een minimum-voorwaarde om haar te kunnen huwen; en toch was het hoogstwaarschijnlijk niet de vrouw alleen. Het was ook invloed van de humane
en wilskrachtige pastoor Scholten, het was bovendien en misschien wel
bovenal Dekkers gevoel voor de schoonheid van het kinderlijk aanvaarden,
en voor de normatieve noodzaak van de hierarchie. 'Een werk der eeuwen'
had Napoleon de katholieke kerk genoemd, en Multatuli zei het — veel
later nog — Napoleon met instemming na. De spot die hij zich jegens
het Protestantisme veroorloofd heeft, is ten aanzien van het Katholicisme
nergens aanwezig. Wij weten van zijn geloofspraktijk in de vier jaren
tussen bekering en verloving in het geheel niets; maar blijkbaar ging hij
toch in het algemeen nog voor zó rooms door, dat hij het op 28 October
1845 nodig vond Tine en haar familie omtrent de godsdienstige opvoeding
van hun eventuele kinderen gerust te stellen en hen te overtuigen van
zijn vrijzinnigheid te dezen. En al kan men uit de paar gedichten en
prozaschetsen, ons uit die jaren bekend, geen conclusie trekken inzake
de speciale dogmatische vorm van zijn geloof, aan de persoonlijke ernst
ervan kan men moeilijk twijfelen ook al gaat deze schuil onder een dikke
etterlijk, toen hi
laag van christelijke
rhetoriek. Hijjin
meende het 1845
l
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zich geinspireerd voelde tot de woorden: 'Men is zijn God op bergen
meer nabij.'
Welk proces zich precies heeft afgespeeld in zijn geest, en vooral wat
daartoe als aanleiding mag hebben meegewerkt, blijft in het duister, maar
al in 1851, te Menado, heeft Dekker tegenover het Christendom een polemische toon. Wie er de omvangrijke brief aan Kruseman op naslaat, kan
duidelijk zien dat de eerste schok moet zijn gekomen van de zedelijke
kant: de heidense wilden op Sumatra en Celebes zijn metterdaad eerlijker
dan de christenen in Europa, of de door omgang met de christenen besmette Javaan. , Ze zijn ook moediger, en natuurlijker. Wat Dekker zijn
geloof heeft ontnomen, is allereerst de breuk tussen de absolute eisen van
de tien geboden en het evangelie enerzijds, en de niet meer betrekkelijke,
maar ronduit banale en baatzuchtige levenspraktijk der christenen anderzijds. Sindsdien heeft zijn critiek zich intellectueel, door lezen en denken,
verbreed en verdiept. Zijn aansluiting bij de vrijmetselaars, in de verloftijd,
kan gelden als een bewijs van zijn behoefte aan uiterst vrijzinnige maar
toch religieuze medestanders in de jaren vOOr hij zich geroepen voelde
voorganger te zijn, sterk genoeg om desnoods alleen te staan.
In Multatuli's werk neemt de geloofskritiek een belangrijke plaats in.
Al op de eerste bladzijden van zijn eerste boek schept hij dat monster van
geldzucht en godzalige femelarij dat Batavus Droogstoppel beet, en verderop diens theologische pendant Ds Wawelaar: twee caricaturen, en
dus beter geschikt om in het algemeen de gezindheid van hun ontwerper
te doers kennen, dan diens precieze gedachten-wereld. Bruikbaarder daartoe is de merkwaardige, destijds door Van Lennep geschrapte, thans natuurlijk in ere herstelde bladzijde met de tientallen scherpzinnig-ironische
Bijbelvragen, quasi door Frits aan Ds Wawelaar voorgelegd. Het is duidelijk, dat Multatuli hier de rationele, rationalistische methode van kritiek
aanwendt en degeloofsvoorstellingen en Bijbelverhalen toetst op hun
redelijke houdbaarheid. Voor de gelovigen moge dit een onaanvaardbare
denkwijze zijn, juist het aanvaarden van deze denkwijze kenmerkt Multatuli als een typisch ongelovige, althans in dogmatische zin. In ethische
zin immers is de Havelaar door geheel zijn profetisch getuigende toon,
vooral in gedeelten als de toespraak tot de Hoof den van Lebak, de parabel van de Japanse Steenhouwer en de slotbladzijden, wel allerminst rationalistisch; integendeel, indien dit profetisme niet door de Bijbel werd
geinspireerd, dan is het er toch minstens mee verwant.
Van ongemeen psychologisch belang is voorts de kleine polemiek, die
op de Havelaar gevolV is: de brief van de zendings-predikant Ds W.
Francken en Multatuli s reactie daarop. Hier vindt men hem in al zijn
menselijke eenvoud en grootheid, bewust als hij zich is van het feit dat
iedere caricatuur de waarheid verwringt en daardoor goedwillende medemensen kwetst; hier vindt men echter ook zijn aandoenlijke argeloze hoop,
dat nu uit deze hoek de hulp
zal
, die men
hem komene
in ambtelijk
kringen te Batavia en 's-Gravenhage heeft ontzegd. Er ligt hier een historisch moment dat ongebruikt is voorbijgegaan: indien de gewetens der
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nederlandse protestanten in 1860 op de hartekreet van de Havelaar een
minder schamel antwoord hadden gegeven dan eigengereid zwijgen openlijk en gefluisterde verdachtmaking heimelijk, zou wellicht de anti-toon in
Multatuli's werk nooit tot zo schrille sarcasmen zijn gestegen, als nu het
geval is geweest.
Critisch gezind ten aanzien van alle gezag, maar onvoorwaardelijk gelovend in de menselijke mogelijkheden, heeft Multatuli telkens weer de
vlijm van zijn woord gezet in een wonde plek van de negentiende-eeuwse
maatschappij. Opnieuw werd zijn terrein verbreed, toen hij een stichtelijke
brochure in handen kreeg, gewijd aan de geloofspraktijken in het elberfeldse weeshuis. Zulk een onzinnige en onzindelijke hysterie niet enkel
beschreven, maar aangeprezen te zien, verheerlijkt als een kennelijke
openbaring van Gods genadige geest, maakte in Multatuli het strijdvaardigste sarcasme wakker waarover hij beschikken kon. Onaanvaardbaar
reeds in zijn grondslag, onaanvaardbaar in z'n pretentie van zedelijke
superioriteit, toonde zich het orthodoxe protestantisme hier ook onaanvaardbaar in zijn psychologische gevolgen. Nauwelijks anders was het,
toen Multatuli korte tijd later de moderne predikant Ds Zaalberg te lijf
Bin
b
• Wat hem irriteerde, was minder diens geloof al bleef dit z.i. een
hal slachtig compromis, dan wel diens geloofspraktijk voorzover die in zijn
preken aan de dag trad. Met een stilistische scherpzinnigheid, die men
lichter onderschat dan evenaart, heeft Multatuli in Zaalbergs woordkeus
en zinsbouw de oude en nieuwe elementen gescheiden: het moderne edtische denken en de daarmee strijdige traditionele voorstellingen en
rhetorische dierbaarheden.
Dit laatste punt betreft niet enkel meer Multatuli's rationalisme, atheisme, humanisme — zo lang men rekening houdt met het strikt persoonlijke
van zijn overtuiging is elke term even bruikbaar of onbruikbaar, — dit laatstepunt betreft ook zijn kunstenaarschap, zijn behoefte aan een levend en
lenig taalgebruik: evenzeer een late bewustwording in zijn wezen, als
elk eerder-besproken feit. Van de moordende manier waarop hij Ds Zaalbergs schrifturen heeft geanalyseerd, werden daarna ook Van der Palm
als redenaar en Bilderdijk als auteur van Floris V nog de postume slachtoffers. De reeks is allerminst compleet, en zelfs niet voor completering
vatbaar: want hoeveel dominees uit verleden, heden en toekomst hij te
ener tijd te lijf is gegaan in zijn Bakerpreek, laat zich eenvoudig niet
schatten. Gehoord de NCRV, zou men ook vandaag nog een bestudering
van deze harde maar uiterst heilzame satire verplicht willen stellen voor
elke aanstaande predikant, liefst met jaarlijkse herhalingsoefeningen voor
wie reeds gevestigd zijn.
Vergelijkt men met het bovenstaande al wat uit Multatuli's werk kan
worden bijeengebracht ten aanzien van het katholicisme en de katholieken,
dan blijkt zowel de omvang als de toonaard zeer verschillend. In het bekoorlijke autobiografische verhaal van de Sainte-Vierge (Idee 229-242)
treedt een frans-italiaanse pater op, even kinderlijk in zijn oncritische
begrippen als in zijn menslievende gezindheid, en het is niet onduidelijk
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dat Multatuli het laatste als waarde oneindig belangrijker acht dan het
eerste als onwaarheid. Het roomse geloof van de lieve Femke en haar
goedhartige moeder, en de vrome, zij het ietwat wereldvreemde zelfverIoochening van pater Jansen, vormen een duidelijke tegenstelling tot de
bekrompen fatsoenshuichelarij der familie Pieterse, om van de dronken
zieleherder en de weerzinwekkende oefenaarster nog maar te zwijgen.
Behalve door Douwes Dekkers karakter en zijn individuele ervaringen
is dit verschil natuurlijk mede veroorzaakt door de overheersende positie
van het toenmalige nederlandse Protestantisme, naast het nog weinig georganiseerde en nauwelijks tot emancipatie komende Katholicisme. Ofschoon hij er voorzover wij weten nooit over gerept heeft, behoeft men
Dekker niet te verdenken van sympathie voor de Aprilbeweging.
Overziet men al deze feiten, dan is het onmiskenbaar dat Multatuli's
negatieve houding tegenover het Christendom nog belangrijker is door de
veelzijdigheid, dan door de felheid ervan. In hem zoals in vele van zijn
tijdgenoten, heeft zich de strijd voltrokken tussen de geopenbaarde, dogmatische, absolute waarheid enerzijds, en de redelijke, natuurwetenschappelijke, betrekkelijke waarheid anderzijds; een onvermijdelijke strijd die
al vele eeuwen duurt, en waarvan de uitslag in ieders geest afhankelijk is
van de vraag of men de menselijke rede in laatste instantie als toetssteen
verloochent ofwel erkent. Juist omdat deze vraag beslissend is, komt men
in discussies met andersdenkenden nimmer tot een eensgezinde conclusie;
en niets schijnt zich in de loop der tijden dan ook te wijzigen, behalve dat
het aantal van hen die de rede wantrouwen allengs wat daalt.
In Multatuli heeft zich eveneens de strijd voltrokken tussen heteronomie
en autonomie van moraal. Wie de geboden niet langer als Gods geboden
erkent, eenvoudig omdat het geloof aan een god hem vreemd is, die staat
voor de keuze: of hij moet ook de geboden als zodanig verwerpen, of hij
moet ze een zinrijke grondslag geven in de mens zelf. Multatuli heeft dit
laatste gedaan; juist daarom is het voor gelovigen zo moeilijk hem als
moralist of te wizen of te weerleggen. Veelal beperkt men zich tot enige
Ideeen en daden. Maar het is in wezen niet geheel eerlijk, zijn polemische
uitspraken voor ernst te houden en als zodanig te bestrijden, zonder dat
men tevens zijn weliswaar zeldzamer maar daarom juist des te merkwaardiger positieve belijdenissen met diezelfde ernst aanvaardt. Ik denk daarbij
aan Idee 253: 'Men meent dat ik 'opsta tegen alles'. Dat is de term. Och,
als men wist hoeveel dingen ik voor heilig houd!' Ik denk ook aan zijn
opmerkelijke zelfportret, in handschrift te vinden in het exemplaar der
Minnebrieven dat Van Vloten bezat: 'Ik geloof niets en voel alsof ik meer
geloofde dan een bigotte geestenziener. Uit dien strijd tussen vurige begeerte naar waarheid (exact, maths.logs.) en ziekelijke aandoenlijkheid
voor fantastische indrukken vloeit mijn onvolkomenheid voort.' Maar
bovenal verkies ik de fraaie parabel van Lijstermannetje, geschreven in
het ,najaar van 1859, toen Tine haar man vroeg om een geloofsbelijdenis:
in een bladzijde ontwierp Multatuli het beeld van zijn theologisch agnosticisme maar tevens van zijn zedelijke autonomie-in-practijk. Multatuli's
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keuze tussen amoreel nihilisme en autonoom humanisme heeft stellig
invloed gehad bij de vorming van de geesten in het einde der negentiende
en het begin der twintigste eeuw. Maar ook als men die invloed beperkt
acht tot een afgesloten verleden,
dan nog blijft zijn gezindheid verwant
met die van de duizenden, die onder geheel andere omstandigheden van
culturele, wetenschappelijke en politieke aard, zich voor eenzelfde keuze
geplaatst hebben gezien.
Deze verwantschap strekt zich ook uit tot het vierde punt: de voor
Multatuli's gemoed ontoelaatbare tweespalt tussen woord en daad, tussen
de zedelijke normen die men predikt en die welke men in de praktijk
betoont. In welke opzichten Multatuli zeif, vroeger of later, ook mag zijn
tekortgeschoten hetzij wezenlijk, dat wil zeggen ten aanzien van zijn
eigen normen; hetzij schijnbaar, in zo verre als hij de gestelde normen niet
als norm erkende — eenmaal zeker, in het voorjaar van 1856, is hij zedelijk
superieur geweest aan geheel het negentiende-eeuwse Nederland, van
welk geloot of ongeloof dan ook. Zulk een eenheid van ideaal en handeling als de daad van Lebak te zien geeft, kan niet anders dan uitzonderlijk
zijn; ook in Multatuli's eigen leven komt ze met die volstrektheid niet nog
eens voor. Maar wie het rapport ke pt over de pepertuinen nabij Natal, of
de verantwoording van October 1845 te Padang, of de proclamatie inzake
rijst te Menado, alle drie ambtelijke stukken, en voorts de Geschiedenissen
van Gezag nit Minnebrieven, de berhaalde pleidooien voor de emancipatie
van de vrouw, de ontleding van het proletariersbudget in Idee 451, de
Open Brief aan de Koning betreffende Atjeh, tot tenslotte zijn voorkeur
voor crematie toe, die weet voorgoed in hoeveel opzichten Douwes Dekker
zich in zijn karakteristieke onvoorwaardelijkheid heeft doen kennen.
Dit alles zou genoeg zijn om hem aan te zien als een der merkwaardigste
figuren uit het nabije verleden. Maar nu hij bovendien in staat is gebleken
zijn teleurstellingen, zijn twijfel, zijn kritiek, zijn verontwaardiging, zijn
aedachten en gevoelens, zijn innerlijke zekerheid en zijn zedelijk idealisme
te formeren in een taal, zó levend en persoonlijk dat zij ook ons, een eeuw
later geborenen, nog aandoet als de incarnatie van zijn geest, nu is hij
meer dan een merkwaardige verschijning: namelijk symbool en voorbeeld
van de velen die, als hij, in de mens zeif de laatste grond erkennen van
waarheid, gerechtigheid en naastenliefde, en in de menselijke daad zowel
de hoogste uitingsvorm van ons zedelijk besef als ook het enige middel
tot verbetering der maatschappij.
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PARADISE INVERTED
De dageraad spreidt zich verblindend open:
het eeuwig lied der schepping wordt herdicht;
aan alle horizonnen kiemt het licht
en zoekt naar leven om 't opnieuw te dopen.
Er komt een mens over een hoogte lopen
tegen de hemel van Gods aangezicht;
in 't land, dat smetloos voor zijn voeten ligt,
vallen slechts lief de en geluk te kopen.
Klein drigt de wereld langs de sterrenwakken,
een grote bol, waar klein een stad op vlekt;
binnen de stad een huisje op verzakken,
daarin een kamer, waar wat licht doorlekt:
een stenen door van dichtgevoegde vakken;
langs een der wander kruipt een klein insect.
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GODS HUIS EN EEN BONTMANTEL (EEN SPROOKJE)
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Sokken wringen zich in elkaar; een grote wriemelende hoop op de plaats
van het doopvont; een dwarrelige massa als Barmen in een buik, vlak voor
de kansel.
Op de verstijfde ouderlingenbanken zitten onderbroeken, lange onderbroeken en korte en waar moet het met de kerk naar toe als onderbroeken
de kerkeraad vormen?
Over de zetels van de diakenen hangen lui japonnen, goedkope C. & A.
jurken, japonnen gemaakt naar de laatste mode, japonnen met scheuren,
japonnen met vlooien. Men had zich wel tweemaal mogen bedenken voor
men die frivole massa daar legde, want hoe zal het met de kas der armen
gaan, als wufte jurken haar beheren?
De banken der gemeente zijn gevuld met babykleertjes en dekens en
dat is wel een grappig gezicht, maar een gemeenschap van heiligen kan
men het moeilijk noemen.
De kansel is er het ergste aan toe, want daar vervult een bontmantel
de plaats van de Dienaar des Heren. Vadsig hangt hij op de lessenaar
over de opengeslagen Statenbijbel heen. De middelste knoop ligt precies
op de tekst: 'Gij zult niet begeren.' De mouwen bengelen lui omlaag en
het geheel lijkt wel wat op een zeezieke dominee, die de zegen uitspreekt.
Het is een bijna lasterlijke contradictie: de wereldse bontmantel op de
kansel en een knoop van die wereldse pels op Gods Woord.
De kraag staart omlaag naar de sokken en de onderbroeken kijken streng
de kerk in. Er heerst een lugubere stilte, die als een onzichtbare hand
Gods Huis wurgt. Alles ligt star en dood, dekens en babykleertjes en
aponnen.
Van buiten dringt vaag het geluid van een huilende jongen en een
remmende auto door en de doodsheid van de stilte komt er des te sterker
door uit, de stilte, die het orgel bespeelt met de vingers van het niets.
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Het is half een in de middag. De mensen, die de hele morgen in de
kerk gerommeld hebben, zitten nu in de consistorie te eten. Hun gelach
en gepraat is zo of en toe hoorbaar.
De stilte drukt en dat is toch pertinent niet de goede gang van zaken.
In een kerkdienst hoort gesproken of gezongen te worden. Men zit niet
in Gods Huis om naar vage geluiden van een huilende jongen en een
remmende auto te luisteren; men zit in de kerk om iets te leren of om
blijdschap te tonen in een jubelend zinger.
De onderbroeken kijken wat verlegen cond. Het gaat niet, zoals het
behoort tegaan, vinden ze. Ook de sokken wriemelen onrustig op de plaats
van het doopvont. Ze voelen zich niet helemaal op bun gemak in deze
lode dienst.
Eindelijk trekt een van de onderbroeken de stoute schoenen aan. Hij
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humt. 'Kijk eens lui, ik vind, dat er jets gebeuren moet. Dit gaat hier niet
goed.'
(De babykleertjes knikken instemmend, maar dat doen ze altijd).
'Hier moet gepreekt worden. Waarom zouden we tenslotte van de
gewone gang van zaken afwijken? En ik vind, dat degene, die op de
preekstoel rondhangt, preken moet. Ik heb gezegd.'
Voldaan zakt hij tussen de andere terug.
De bontmantel schudt onthutst heen en weer. 'Ikpreken? Ammenooitniet. Ik heb dat nog nooit gedaan. 1k weet zelfs niet, hoe het moet, want
ik kom hier pas voor het eerst. Trouwens, waarom moeten jullie mij nou
net weer hebben. Doe het zelf, vieze,gore onderbroek.'
De onderbroek kucht verontwaardigd. 'Ik zit hier tenslotte elke Zondag,
— zij het dan bedekt door een andere broek, — en kan het dus weten! En
die op de kansel is, dient een woordje te spreken. Daarom heet hij ook
Dienaar des Woords!'
Verlegen bengelt de bontmantel over de rand van de kansel; alle jaonnen -kijken hem verwachtingsvol aan en alle dekens kijken hem verw achtingsvol aan en alle sokken kijken hem verwachtingsvol aan.
'Maar waar moet ik in vredesnaam over vertellen? Verdikkie, wat een
rotbaan, Dienaar des Woords!'
Een van de japonnen trilt bemoedigend. Haar knoopsgat knipoogt moederlijk. 'Ach, vertelt u maar, hoe u hier gekomen bent. Daar kunt u altijd
wel jets over zeggen en het hoeft helemaal niet lang te zijn. 1k heb een
verschrikkelijke hekel aan lane diensten, weet u?'
De mouwen van de Dienaar des Woords zwaaien wanhopig heen en
weer.
'Nou, het moet dan maar, in vredesnaam. Goed, ik zal jullie jets over
mijn leven vertellen. Er is wel geen bliksem aan, maar dat is mijn schuld
niet. Ik ga jullie maar niet uitleggen, hoe ik gefabriceerd ben. Dat zou te
intiem worden en te moeilijk voor de kleintjes. Laten we dus beginnen,
broeders en zusters, met de etalage. 1k hing daar over een blote dame
heen . . . Kijk niet zo geshockeerd, schijnheilige onderbroeken. Net of
jullie iets anders doen. Afijn, ze grijnsde star aan een stuk door en ze
was koud. Aan mijn zoom hing een prijskaartje en door de glazen wanden
heen, zag ik andere grijnzende dames, die hun neuzen teen de ruiten
drukten, ronde neuzen, wipneuzen, knobbelige neuzen en neuzen als
dennebomen. 'Moet je eens kijken, wat een pracht van een bontmantel!
Enig gewoon! Lijkt wel op dat van Sien, vind je niet?' preties
als dat ding van Sien. Wel duur, he?
Het was een stom vervelend gedoe in de etalage. Altijd maar die zelfde
starre gezichten om je heen en altijd maar datzelfde gejengel daarbuiten.
Gelukkig kwam er al gauw een eind aan. Op een goeie dag werd ik van
mijn dame afgehaald en meegenomen. De dame bleef bloot achter en
grijnsde verdwaasd naar wat kwajongens, die hun ogen uitkeken. Ik werd
in elkaar geduwd, opgerold, vastgebonden en meegenomen. En toen brak
de gelukkigste tijd van mijn leven aan.
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Met de dame die me gekocht had, liep ik dagelijks over straat. Mannen
bleven stilstaan en keken naar ons. 1k denk, dat ze me knap vonden.
Avonds gingen we altijd naar mooie gebouwen met rode lampen of
blauwe of groene lampen. Hardstikke gezellig!'
Dromerig kijkt de mantel de kerk rond. 'Hier zijn we nooit geweest. 1k
vind er trouwens geen barst aan.
Mijn dame was wel een vreemd type. 'Overgevoelig,' noemde men haar,
maar daar heb ik geen verstand van. Als ze om zes uur huilde, lachte ze
om half zeven.
We wandelden ook vaak met een ander over de straat. Ik sloeg mijn
moues dan meestal om zijn arm been. Ja, het was wel een lollige tijd.
En plotseling veranderde alles. Dat was vandaag. Zoals gewoonlijk hing
ik aan de kapstok in haar huis. Opeens hoorde ik een deur opengaan.
Iemand huilde. Voetstappen klonken in de gang. Mijn meesteres en een
vriendin van haar verschenen om een hoek. Mijn dame snikte hartstochtelijk. 'Het is ontzettend,' jammerde ze. 'Het idee, dat die mensen daar
doodvriezen in bomen of op de daken van huizen, zou je gek maken. 1k
begrijp niet, dat jij het zo kalm kunt aanhoren. Stel je het eens voor:
langzaam zakt zo n boerderij in elkaar; mensen gillen, tuimelen omlaag
en drijven weg in het koude water en verdwijnen, een voor een! God, ik
houd het niet meer uit. En dat je dan niets en dan ook niets voor hen
doen kunt!'
Haar vriendin sloeg haar bemoedigend op de schouder. 'Nou stil maar
kind; dat is jouw schuld toch niet?'
'Zeg, zit je neef ook niet in het bedreigde gebied?'
Mijn dame knikte en leunde met haar hoofd tegen me aan. Haar hele
gezicht was drijfnat.
'ja, op Schouwen en Duiveland, dat niet meer bestaat. Oh, die ellendige
berichten door de radio, daar word je krankzinnig van. Schouwen en
Duiveland bestaat niet meer, zeggen ze. Schouwen en Duiveland is van
de kaart geveegd, zeggen ze. Zo of en toe steekt er nog ergens een kerktoren boven het water uit, zeggen ze.'
Ze wrong haar hoofd tegen mijn huid aan in een machteloze radeloosheid. Ik werd er zelf koud van.
Haar vriendin nam het kennelijk iets kalmer op. 'Och ja,' zei ze. 'Zulke
dingen gebeuren nu eenmaal; er is niets aan te doen. Maar als je beslist
helpen wilt, er is om kleding en geld gevraagd.'
Als gebeten sprong mijn meesteres op. 'Ja, dat weet ik ook wel! Je kunt
kieren bij de kerk of even heb ik gelezen, maar ik wil meer doen, ik wil
die mensen helpen; ik wil met ze vechten tegen de dood.'
Ik heb haar nog nooit zo overstuur gezien. Op haar gezicht zaten vegen
en haar anders felrode lippen hingen bleek over haar tanden heen en dat,
tenvij1 ze toch zo op haar uiterlijk gesteld is. Het was beslist aangrijpend.'
Alle japonnen zuchten meewarig mee. De onderbroeken proberen hun
ontroering te verbergen en kijken dom voor zich uit en de sokken wriemelen op de plaats van het doopvont.
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'Maar plotseling sprong ze op en keek me aan met een vreemde blik.
'Dat kan ik in ieder geval wel doen,' fluisterde ze en er was iets in haar
ogen, dat me bang maakte. Ze greep me vast, duwde haar vriendin opzij
en liep zo in haar blote jurk de straat op. Ik sleepte onwillig achter haar
aan en zag, hoe haar vriendin ons achterna holde.
'Wat ga je nou doen? Ben je gek geworden?'
Mijn dame bleef stilstaan en keerde zich om, 'Gek geworden?' Ze aarzelde. 'Nee, dat geloof ik niet. Ik ga alleen even deze bontjas naar de
kerk brengen.'
'Maar dat is belachelijk,' gilde de ander. 'je bontmantel nog wel. Waarom geef je niet je andere jas? Die is toch ook nog best?'
'Daarom niet!' beet mijn meesteres en ze liep door, nagestaard door de
onthutste vriendin.
Mijn ene moues sleepte over de grond en mijn dame bibberde in haar
dunne jurk. Alle mensen bleven stilstaan en keken naar ons. Sommigen
tikten tegen hun voorhoofd. Maar zij trok er zich geen bliksem van aan.
Zij holde door, totdat we bij een vreemd naargeestig, somber gebouw
aankwamen, deze kerk.'
Grimmig kijkt de mantel om zich heen en de mouwen bengelen heen
en weer, traag been en weer.
'Het was druk voor de kerk. Vrachtwagens vol jullie stopten en jongens
sleepten de inhoud in grote hopen naar binnen. Af en toe liet een van
hen wel eens een sok vallen en ik zag ook nog een onderbroek in de goot
liggen, maar goed, dat is nu eenmaal niet anders. Als een massa optreedt,
raken altijd enkele elementen in de goot .. .
Ook andere mensen kwamen met spullen aandragen, maar niemand
zag er zo gek en onopgemaakt uit als mijn meesteres. 1k geneerde me wel
een beetje. Trouwens, zij zelf was ook niet helemaal op haar gemak, want
ze was nog nooit eerder bij een kerk geweest.
Nog wat nasnikkend liep ze op een man af, die tegen een lantaarnpaal
aanhing. 'Kan ik hier . . . eh . . . ook . . Ze hakkelde. 'Kan ik hier kleding
afgeven?'
De man keek ons aan. 'Jawel, u gaat gewoon die deur binnen, maar
waarom loopt u zo in uw jurk over straat? U lijkt helemaal overstuur.
Kan ik u misschien helpen?'
Mijn dame schudde haar hoofd. 'Nee, dank u,' zei ze kortaf en besteeg
de trappen voor de kerk en sleepte mij achter zich aan.
De man haalde zijn schouders op en spuugde op de grond. Met vele
anderen, die alien pakken droegen, stapten we de .
la,' gilt plotseling een babybroekje, blozend over zijn durf. 'Mijn bazin
bracht ons ook naar de kerk. We waren met een heel stel en we gingen
op de fiets. Nou, dat ging knoert hard!'
De bontmantel zwaait verwijtend met zijn mouwen. 'Zou je je mond niet
houden, broer, als een groot kledingstuk praat? Ik geef toe dat ik niet
veel van kerken afweet, maar ik geloof beslist niet, dat de Dienaar des
Woords ge1nterrumpeerd mag worden.'
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Van schrik tuimelt het broekje van de bank of en probeert zich achter
een stoof te verbergen.
'Maar goed, zo kwam ik dan in de kerk. Een man pakte me vast en
nam me mee en mijn meesteres bleef me nakijken met vegen over de
wangen, met verwarde haren, koud in haar jurk. Ze huilde en in haar
ogen zag ik het verhaal, dat ze haar vriendin verteld had: een dak, dat
zakte; mensen, die in koud water dreven, totdat ze verdwenen; een kerktoren, die midden in zee stond .. .
1k heb me nooit zo beroerd gevoeld.
De man hing me hier over deze preekstoel heen en liet mijn mouwen
omlaag bengelen.
'Nou, hoe vind je dit?', vroeg hij aan de een of andere juffrouw. 'Lijkt
ie niet wat op een zeezieke dominee, die de zegen uitspreekt?'
De vrouw haalde haar schouders op. 'Het lijkt meer op een vloek,' zei
ze ernstig. 'Een bontmantel op Gods Woord, het is Been gezicht!'
'Dat ben ik beslist niet met je eens. Het wordt tijd, dat de wereld eens
in de kerk komt. Misschien is dit het goede, wat de Ramp ons brengen kan?
je kunt nooit weten. Nee, ik vind dit een pracht gezicht!'
En zo hang ik hier als Dienaar des Woords over de preekstoel en ik wou,
dat ik hier nooit gekomen was, want dan zou die onderbroek me ook
niet . . .'
'Amen,' schreeuwt de beledigde onderbroek en hij wil daarmee te
kennen geven, dat wat hem betreft, de preek maar afgelopen moet zijn.
'Nou goed dan, vooruit, Amen,' bromt de bontmantel. 'Amen, ja Amen.'
Het is weer stil in de kerk en de sokken wriemelen op de plaats van het
doopvont en de bontmantel kijkt verveeld naar de onderbroeken in de
ouderlingenbanken en naar de verzameling japonnen en naar de dekens
en babykleertjes, die alle tezamen een gemeenschap van heiligen vormen
moeten.
Zijn mouwen bengelen traag heen en weer in de stilte.
Het lijkt wel een gestikte kerkdienst.
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C. Verviieer
ALS HET AVOND WORDT
Als het avond wordt
en het donker zich legt om de dingen,
sluipt de vrees ademend om ons rond;
mijn kindren in hun bed
kruipen huiverend weg
diep in de warme schoot der dekens
als hun laatste toevlucht,
om de geluiden van het huis
en het wrijven van de wind langs het dak
niet meer to horen;
en ik staar in het donker
en kan hen niet behoeden;
als ik mij leg tot de slaap
ben ik even weerloos als zij;
het kleine schip van mijn woning
vaart over het donkere water
van een zwijgend gericht
door de stilte van de nacht
als een eenzame ark van ingekeerd leven,
weerloos en onontkoombaar
in genadeloze verlorenheid
onder de kille strakheid der sterren,
de roerloze wachters van het doodsgeheim.
Waak over ons o God!
Waak over ons en laat ons geborgen
mogen zijn in een wereld
die Gij tot een schoot van barmhartigheid
omschept.
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C. Ver.+Ieer
LAND ZONDER WEDERKEER
Snuivend en wild fantoom
met zijn waaiende manen
jaagt het paard van de droom
door de witte verschrikking
van het land zonder wederkeer.
Waar is de hand die het temt?
Wie klemt om zijn flanken
de knieen vast en hard?
De kimmen zijn flakkerend rood
van de brand die woest en groot
aan de uiterste grenzen woedt.

151

KRITIEKEN
Joseph Roth

Job
Utrecht — Het Spectrum.
Met bijzonder genoegen kondig ik
hierbij een — zeer goede — vertaling
(door Nico Rost) aan van de aandoenlijke roman: Hiob — van de in
1939 gestorven Duitse emigrant Joseph
Roth. Job is Mendel Singer, een arme
Poolse Joodse godsdienstonderwijzer,
die moeizaam voor zich en zijn gezin
een karig stuk brood verdient. Als zijn
jongste zoontje Menuchin, verlamd en
achterlijk, een dagelijkse beproeving
wordt, beschouwt hij zich als een geslagene door God. Zijn vrouw vervreemdt van hem, zijn dochter wordt
een Kozakkenvriendinnetje, zijn oudste
zoon soldaat in het Russische leger, en
de andere, die ook militair zou moeten
worden, deserteert en wijkt nit naar
Amerika. Daar komt hij tot een zekere
welstand en laat vader, moeder en
zuster overkomen; Menuchin kan niet
mee, omdat hij als invalide in Amerika
onbruikbaar zou zijn. De eerste
wereldoorlog komt, Mendel woont in
de Jodenwijk van New-York, zijn Amerikaanse zoon sneuvelt in Frankrijk,
zijn vrouw sterft, zijn dochter wordt
krankzinnig, en Mendel, die nog steeds
aan God trouw gebleven is, zegt nu
aan de wrede Jahveh de dienst op —
hij bidt niet meer, viert geen Pascha
meer, alles is hem onverschillig. Vroeger kon Jahveh wonderen doen — nu
niet meer. Tot het wonder komt.
Menuchin is in Rusland genezen, en
heeft als musicus naam gemaakt. Hij
zoekt in New York naar zijn vader,
vindt die en neemt hem mee naar zijn
hotel. En als de oude man doodmoe
in slaap valt, 'rust hij uit van het
zware geluk en van de grootheid der
wonderen'.
In dit boek toont Roth zich een
begenadigd schrijver, Roth, die, zoals
zijn vriend Hermann Kesten zegt (in:
Heine Freunde, die Poeten) tegelijk
respect en medelijden inboezemde, een
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van de geweldigste drinkers van zijn
tijd', die ten slotte als 45-jarige aan
delirium tremens te gronde is gegaan.
Een man vol tegenstellingen; een man,
die verlangde naar een traditie van
humaniteit, die temidden van het
bankroet van zo menige geestesrichting in de R.K. Kerk een bolwerk van
cultuur zag, en daarom R.K. werd,
maar in zijn laatste boek: Die Legende vom heiligen Trinker, uitbeeldt, dat
een verlorene door niets te helper is,
niet eens door een reeks van wonderen.
J. H. S.
Rudolf Hagelstange

Es steht in unserer Macht

Munchen — R. Piper & Co.
Hagelstange behoort tot de jongere
lyrische dichters van West-Duitsland
(hij is geboren in 1912). Zijn sonnettenbundel: Venezianisches Credo, die
hij schreef, toen hij in 1944 soldaat in
Italie was, werd toen in 't geheim
gedrukt en in het Duitse leger verbreid. Na de oorlog heeft hij o.m. gepubliceerd: Strom der Zeit, Ballade
vom verschiitteten Leben en Zwischen
Stern and Staub. Bleek uit deze bundels reeds zijn Christelijke (R.K.)
levensovertuiging, we vinden die nog
duidelijker in de bundel prozastukken,
die we hier aankondigen. We hadden
hier en daar wel een positiever geluid
verwacht. In een meditatie over
Pinksteren (Der grosse Auftrag) zegt
hij o.m.: 'Het maakt geen beslissend
verschil, of wij de Pinksterboodschap
als Christenen vernemen of niet. Zij
treft alien, die in een tijd van grenzenloze spraakverwarring nog geloven
aan de ondeelbare en gezonde taal van
de geest, en daarin het middel zien, de
volkeren te onderwijzen'. Ik meende
juist, dat de Pinksterboodschap de
boodschap was over de geest van de
opgestane Heer, niet van een willekeurige geest.
De bier verzamelde bijdragen zijn
in drie groepen verdeeld: I. Principlele

uitingen (a.m. Literatuur en Leven.
De geestelijke grondslagen van de
literatuur. Moderne Humanitas). II. De
Christelijke feesten. III. Persoonlijke
belevenissen, b.v. verhaal over zijn
jeugd, zijn eerste tastende pogingen,
dichter te worden, en zijn tijd als soldaat van 1939-1946, kleine voorvallen
in zijn gezin, enz. De titel is ontleend
aan een van de bijdragen. Wat staat
dan in onze macht? Dat we ons niet
willoos aan een dictatuur overgeven!,
(voorbeeld opstand van de Oost-Duitsc
arbeiders Juni 1953, tegen de Sovjetterreur).
Uitgever en auteur hebben deze
vriendelijke, goedbedoelde en weinig
diepgaande stukjes als waardevol genoeg beschouwd om ze te bundelen.
J. H. S.
C. J . Ooms—Vinckers

Als een Strovuur. .

Zwolle — La Riviere en Voorhoeve.
Voor de hoofdpersoon, Maaike Branderhorst, kan men moeilijk sympathie
opbrengen. Niet om de wilde, van haar
grootvader geerfde aard, evenmin
omdat ze tenslotte man en kinderen in
de steek laat, maar omdat ze zo verwend, zo akelig egoist is, steeds weer
zichzelf zoekt en zelden of nooit aan
anderen denkt. Haar huwelijk sluit
Maaike niet om Dirk, de verhouding
begint ze niet om Niek gelukkig te
maken het draait alles om haar zelf.
Ten onrechte wordt de schuld enkel
en alleen op de wilde aard geschoven.
In dit gedeelte is Schr. niet op haar
best. Wie blijk geeft, zoals zij in het
boeiende begin, de taal uitstekend tc
kunnen hanteren, mag de lezers niet
afschepen met 'het nichtje dat na een
jaartje wel een baantje zou vinden;
met futiliteiten als 'vlees was er genoeg, maar er moesten aardappels bij
en groente uit de week. En voor toe
kersen en een puddinkje of vla'; met
zinnen in de trant van 'Maar toen 't
kind er was en opgroeide, was 't niet
beter geworden. En toen hij vanavond
alleen aan de broodtafel zat, was 't

bijna geweest, of ze voor hem verloren
was'. En dit is nog maar een deel van
van de was-lijst! Stijl is zeker niet
alles, maar zó mag het niet.
Het laatste deel heeft me met het
hele boek verzoend. Om Dirk, die zijn
weggelopen vrouw de hand boven het
hoofd houdt, haar beschermt tegen geroddel, haar trouw blijft en rotsvast
gelooft in haar vrijwillige terugkeer.
Deze Dirk is geen heilige geworden,
maar een mens gebleven, een nederig
mens die in de nood leert bidden, de
verzoeking weerstaat en Maaike, als
ze inderdaad terugkomt, met liefdevol
begrip en zonder verwijten ontvangt
— een bijzonder mooie oplossing, door
mevr. Ooms boeiend en aanvaardbaar
uitgewerkt.
Fr. v. F.
Hermann Kesten

Meine Freunde die Poeten
Wien, Munchen — Donauverlag.
Herman Kesten, die als 27-jarige met

'Josef sucht die Freiheit'

(1927) debuteerde, en sedert dien een belangrijk
oeuvre het licht heeft doen zien (o.a.

Die Zwillinge von Nurnberg, Die
fremden Geitter, Ich der Keinig Philipp
II; biografieen van Copernicus en
Casanova en enkele drama's), geeft
hier negentien portretten van schrijvers — misschien twintig, omdat zijn
eigen portret feitelijk overal tussen de
regels staat.
Ik weet niet, of hij de spreuk uit
Goethes: Westeistlicher Divan kent:
Wisse, dass mir Behr missfallt,
Wenn so viele singen and reden!
Wer treibt die Dichtkunst aus der
Welt?
Die Poeten!
In elk geval gedenkt hij deze 'poeten'
met dankbaarheid en vriendschap.
Zijn o.a. Heinrich, Thomas en Klaus
Mann, Hugo von Hofmannsthal en
Stefan Zweig, Joseph Roth en Erich
Kastner, Annette Kolb en Irmgard
Keun. Zijn boek is geen literatuurgeschiedenis, maar een verzameling van
essays. 'Ik ben', zegt Kesten, 'geen
rechter, niet eens een rechter over
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kunst, maar slechts een vriend er van,
een amateur, gefascineerd door goede
auteurs en verstandige boeken'. Over
boeken en schrijvers moet men, zegt
Goethe ergens, steeds met een liefdevoile partijdigheid spreken: nu, dit
boek is partijdig, is in hoge mate subjectief, maar niet onbillijk. Overal
probeert de auteur de behandelde
figuren tot hun recht te laten komen.
Waar hij zich menselijk met hen verbonden voelt, zoals b.v. met Erich
Kastner, gebeurt dit met grote warmte, waar hij sterke distantie voelt, zoals
b.v. bij Thomas Mann, wiens genie hij
bewondert, maar die hij als mens niet
altijd waardeert, bespeurt men het
eerlijke pogen, rechtvaardig te zijn.
Ook bij wiens geniale fantasie, verbonden met de zekere nuchter scherpe, soms cynische houding
van een natuurwetenschappelijk gevormde (DOblin is arts) hem fascineert,
maar wiens overgang tot de R.K. kerk
(DOblin, Joods emigrant, liet zich na
zijn vlucht naar Amerika in Hollywood
dopen) hij niet volgen kan. 't Spreekt
vanzelf, dat deze collectie geen literatuurgeschiedenis is: uit de aard der
zaak zijn de behandelde auteurs voornamelijk emigranten (Kesten als Jood
moest zelf ook emigreren); Carossa,
Wiechert, Bergengruen, enz. ontbreken.
Dit is geen critiek: met hen heeft
Kesten niet omgegaan. Maar ieder,
die zich voor de Duitse letterkunde
van de laatste decennia interesseert,
kan ik dit warm geschreven boek van
harte aanbevelen. Hij vindt bier zeer
rake typeringen, veelal toegelicht door
aardige persoonlijke trekjes, en dit
alles in een journalistiek vlotte, maar
uiterst verzorgde stijl. Ook op Kesten
kan Rilke's eretitel voor een literator
toegepast worden: 'Er war ein Dichter
and hasste das Ungefahre'.
J. H. S.
A. Rutgers van der Loeff-Basenau

Vader, de Kinderen en 1k
Amsterdam — Strengholt.
In dit boek over 'huffs-, tuin- en keu-
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kengeluk', om een uitdrukking van de
vertellende 'ik' over te nemen, beschrijft een blijmoedige moeder de vele
vreugden en kleine rampen van haar
gezin. Rijk is ze met vader en de
kinderen; van de eenvoudigste dingen
kan ze genieten en elke dag probeert
ze tot een feestdag met verrassingen
te maken.
Een plezierig onderwerp, levendig
en geestig verteld. Jammer dat elke
geestelijke achtergrond ontbreekt. Het
Kerstfeest b.v. wordt louter gezelligheid van koekjes-bakken en herdertjespelen. Wat zou het aan waarde gewonnen hebben, als de moeder gezegd
had: 'Bethlehem spelen we niet, Heintje. Voor het Kind in de kribbe knielen
we'.
Ch. Icke illustreerde geestig. Bij het
houthakken (blz. 58) lijken me de
grootouders vervangen door de oude
boer en boerin. Overigens een erg
aardige tekening.
Fr. v. F.
H. J. van Nijnatten—Doffegnies

't Hemeltje

Bussum — Van Dishoeck.
't Hemeltje is een armelijk klein boerenspul, in de schaduw van de kapitale Sint Hubertushoeve. Het dankt
zijn naam aan 'het heimpje, de krekel
die al sinds onheugelijke tijden zat te
sjirpen achter de haardplaat'. Zonder
dat heimpje zou de naam ook passend
geweest zijn, want voor de bewoners,
zwijgende zwoegers van ouder op kind,
is het een hemel op aarde — een
andere kennen ze helaas niet — het
enige vaste punt, de veilige haven.
Over deze boerderijen en hun bewoners heeft de vaardige pen van
mevr. Nijnatten een vlotte, lezenswaardige roman geschreven, waaraan
de spanning niet ontbreekt: oorlog,
bezetting, illegaal werk, gevangenschap, een NSB-er in de Hubertusfamilie. Wie te nuchter is voor romantiek, moet er maar niet aan beginners;
de stille, diepe tevredenheid van de
Hemeltjesmensen, van de hoofdpersoon vooral, de blijmoedige, totaal

onbedorven Kriel, aan wie alle kwaad
voorbij schijnt to gaan, en zijn schoolvriendin Gijsje, die dit brave maar
simpele manneke verkiest boven de
knappe, rijke zoon van de Hubertushoeve, zouden hem onwaarschijnlijk
voorkomen. Bij deze schrijfster overmint steeds het goede, het schone, de
liefde; ook nu weer.
Mooi zijn de natuurbeschrijvingen,
minder geslaagd sours de dialogen.
Gijsje b.v. redeneert herhaaldelijk te
lang en te vaardig.
Een enkele maal laat Schr. haar mensen een vloek zeggen, b.v.als uiting van
schrik. Zij moest dit liever niet doen;
haar woordenschat is rijk genoeg om
eenzelfde resultaat te bereiken zonder
een deel van haar lezerskring te kwetsen.
Fr. v. F.
P. J. Risseeuw
Geleend goed
Baarn, Bosch & Keuning N.V.
Bij Bosch & Keuning te Baarn is P. J.
Risseeuws roman 'Geleend goed' in
tweede druk verschenen en wel als
'Victorie-boek'. Een familie-roman van
voor de oorlog. Toen ik aan het lezen
begon, bereidde ik mij voor op een
teleurstelling. Wel was mij bijgebleven,
dat het bock bij de eerste lezing een
goede indruk had gemaakt, maar vaak
is een bock tegen de jaren niet bestand.
Reeds na enkele bladzijden bleek mij
echter, dat deze Westlandse roman
voor mij niets aan bekoring had ingeboet. P. J. Risseeuw schrijft in deze
roman op de man of over figuren en
gezinnen. Zijn taal is eenvoudig, eerlijk. Geen romantiek naar de voorstelling. De auteur doet eigenlijk niets
anders dan liefdevol noteren. Hij slaagt
erin, de zo eigen sfeer van het Westland op te roepen en onze genegenheid voor de Westlander op te wekken,
zonder ook maar op een plaats uit te
glijden en ons een stukje geromantiseerde streek-folklore voor te zetten.
Zeker een compliment waard. Opnieuw
beviel mij de bouw van het bock. De

opgave: het schetsen van de ontwikkeling van een familie, was vrij hachelijk.
Dat ik tot het laatst toe geboeid en
vaak ontroerd deze pretentieloze roman
gelezen heb, reken ik de auteur hoog
aan. Ik ben blij met deze herdruk.
v. D.
Anthonie Donker,
De Bevreemding
Arnhem — Van Loghum-Slaterus
Deze bundel bevat gedichten uit het
gebied tussen twee perioden: nl. de
rijpheid van het leven, waarin het hart
'te oud voor het jonge geluk' en 'te
jong voor het ouder geluk is'. Het
betreft hier de bevreemding om het
licht, dat anders valt, de schaduwen,
die anders liggen. Dit geeft aan deze
verzen een weemoed, waarin de dingen des levees met nieuwe en zachtere
aandacht bezien worden: voor hoelang
zal het nog zijn, dat men zelfs de
gewoonst geachte dingen genieten kan?
De bundel is in verschillende afdelingen verdeeld, die ieder schone gedichten bevatten. Mij troffen vooral:
In zichzelve, het als een der Douze
Chansons van Maeterlinc klinkende:
Wie heeft in het besneeuwde bos, Drie
geheimen, Het landschap, waarin ik
kan leven, Zij luistert, Onzichtbaar
Geleide, en nog verschillende andere.
Deze gedichten zijn niet altijd even
sterk van structuur, en de toon is uiteraard wat gedempt. Om de nobele 'inhoud' van dit werk, de melancholische,
zachte wijsheid, die er uit spreekt, zal
deze bundel echter aan velen lief worAnna M.
den.
De Divan van Ihn-Askari
Arnhem — Van Loghum-Slaterus
Een klein wit en gouden bandje met
verzen uit het Arabis A, zonder
auteursnaam. Blijkens het naschrift is
de dichter echter een beroeps-orientalist, die zijn herinnering aan een door
hem genoten vlucht van ArabischPerzische lyriek in een bescheiden
keuze vernederlandst vast heeft gelegd.
IIet resultaat is zeer poetisch, en voor
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zover na te gaan uit andere vertalingen, bewerkingen en.z. van Oosterse
poezie, ook 'natuurgetrouw'. Een der
mooiste verzen is wel 'Hij ( = de Dichter) uit een lachende wens'. Bij deze
gedichten treft de veelvuldigheid van
stemmingen en nuances, die de auteur
heeft weten te verwoorden. Om nog
een denkbeeld van deze kleine gedichten te geven, volgt een 'ernstig' citaat:

Hij gewaagt van het trage hart.

'Het woord, dat vuurkracht in had,
vloog.
Het hart bleef schuw en wankelbaar.
Wij reiken naar de hemelboog.
Het hart neigt naar de evenaar.
Toen ik mijn doelwit koos, zo hoog,
Staakte het hart zijn bang misbaar.
Maar toen ik 't suste en deemoed loog,
Kreet weer met macht de adelaar.'
Anna M.
L. Aletrino

'Verloren Tronen'
Amsterdam — Scheltema en Holkema.
'Uneasy lies the head, that wears a
crown'.
Het is zeker niet ten onrechte geweest,
dat de journalist L. Aletrino dit citaat
uit de 'Henry IV' van Shakespeare ten
geleide mee gaf aan zijn 'Verloren
Tronen'.
Wie zijn bundel van acht verhalen
over de Romanows, Hohenzollerns,
Habsburgers, Bourbons, de Huizen
van Savoije en Mohammed Ali en de
verdreven Balkanvorsten leest, wordt
nog eens weer in het bijzonder getroffen door het feit, dat regerend
vorst voorzeker niet tot de aantrekkelijke 'beroepen' gerekend mag worden:
de waardigheid van regerend vorst is
wel heel dikwijls een erg gevaarlijke
kwaliteit; ze legt zeker steeds zeer
zware verplichtingen op en blijkt erg
'conjunctuur-gevoelig' te zijn. Kogel,
bona, vlucht, ballingschap en soms
diepe armoede zijn woorden, die in
deze verhalen maar al te veel voorkomen.
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De schrijver heeft een nuttige arbeid
verricht met deze bundeling, waarvan
de lectuur stof tot veel overpeinzing
geeft. Ook is hiermede veel materiaal
verzameld, en algemeen toegankelijk
gemaakt, dat anders niet dan ten koste
van veel tijd en moeite beschikbaar
zou zijn. Het is in de boekenkast een
goed naslagwerk.
Deze moeite en tijd heeft Aletrino
in een naarstig speuren aan zijn taak
ten koste gelegd en op een conscientieuze wijze heeft hij van het resultaat
daarvan verslag gedaan.
De ondertitel van zijn werk luidt:
'Anecdotische geschiedenis van de
sedert de eerste wereldoorlog onttroonde vorstenhuizen'. Het vooropplaatsen van het woord anecdotisch is
hier wel wat pretentieus, want wij
werden eerder getroffen door een
meer strakke lijn in de verhalen, dan
door een opgelegd anecdotische allure.
Wij zouden eerder willen zeggen, dat
de anecdoten — die zeker niet ontbreken — als welkome glimlachjes de
'story' van ieder der onttroonden, die
met een relaas over de oorsprong van
hun Huis is uitgediept, verlevendigen.
Bij enige passages hebben wij een
streep moeten zetten. Is het (pag. 134)
wel juist te zeggen, dat 'Albanie ten
nauwste met het Joegoslavie van Tito
verbonden' is? Mag men (dezelfde pagina) Zogoe als monarch niet te hoog
aanslaan, als stamhoofden, die hem
naar het leven stonden, werden terechtgesteld? Om minder ernstige
redenen vonden in andere landen
terechtstellingen plaats, zonder dat dit
de monarch er in discrediet bracht.
Kan (pag. 110) ten aanzien van het
hedendaagse Oostenrijk gesproken
worden van een 'communistisch bewind'? Neen toch. Op pag. 106 wordt
gesproken van het vertrek van een
Hongaarse trein met 3000 man troepen, die verder ook nog een rijtuig
moest afstaan aan het koninklijk
(Habsburgse) echtpaar. Hoe zouden

deze alien met bun uitrusting gestuwd
zijn?
Dat het bij enige strepen bleef is
een compliment voor dit speurwerk,
dat zowel in stijl als in verzorging een
voornaam karakter draagt.
J. K.
Gr. Gilhuis-Smitskamp

Fransje en haar dominee
Baarn — Bosch & Keuning N.V.
Met veel genoegen heb ik dit boekje
in het fleurige omslag ontvangen.
Zegt men dan al met stelligheid:
onbekend maakt onbemind, het tegenovergestelde zal vaak niet opgaan.
Hier echter was de eerste kennismaking met dit uit een reeks schetsjes
bestaande verhaal, dat reeds in afleveringen in 'Vrouwenpost' verscheen,
reden te over voor een hartelijke ontvangst van Fransje en haar dominee.
Dit door en door gezond verslag van
het leven in een dorpspastorie met
kersverse bewoners, de malle en de
ernstige momenten vlak naast elkaar,
zal stellig zijn weg ook in boekvorm
wel vinden. Ik wens het een goede
reis toe door domineesverafgodend en
domineesverguizend Nederland. Vooral om deze opmerking van Fransje
tegen haar dominee: er is hier in de
gemeente een schaap zonder herder.
Maar zij vergiste zich, het waren er
twee.
I. L.
Dr W. Bordewijk en Drs J. J. Borger
' Groeiende Jeugd'

Groningen — J. B. Wolters.
In het algemeen zal men in een letterkundig en cultureel tijdschrift geen
bespreking van schoolboeken aantreffen, maar dit boek raakt aan de
romanliteratuur, daar het allerlei met
zorg gekozen gedeelten uit boeken
over kinderen en jeugd bevat. De belangrijkste 20ste eeuwse auteurs zijn
vertegenwoordigd en het van hen genomen fragment typeert en de auteur
en de leeftijdsperiode waarover geschreven wordt.
Met deze aankondiging zou men

kunnen volstaan, mits er ook niet enige
fragmenten in de bloemlezing stonden,
waar de Christelijke opvoeding ter
sprake komt. Twee keer wordt ons een
blik gegund op een Protestante opvoeding, een maal op een Katholieke .. .
Och, en dan weten we het wel. Piet
Bakker en Jan Mens geven een kijk op
het Protestantisme. In de trant van
'Laat ie fijn zijn! En maar lachen jongens!' Marnix Gijsen doet het tenminste heel wat intelligenter. Alsof nooit
Jacqueline van der Waals haar 'Noortje Velt', Koos van Doorne zijn "Het
Kind Hans' geschreven had, om er
maar enkele te noemen. Waarom wel
Carmiggelt gekozen en niet Van der
Stoep?
Maar ach, die kent men in de 'neutrale' kringen niet eens.
R.n
Jo van Ammers-Kiiller

De Liga van de Goede Wit
Amsterdam — Engelhard, Van Embden & Co.
Het is pijnlijk om een boek z o slecht
te vinden. Z o slecht, dat een mens er
eigenlijk geen woorden voor heeft.
Slecht in literair opzicht, slecht in
ideeenverwerking, slecht in de plot.
Jo van Ammers-Kiiller is fout geweest in de oorlog. Deerlijk fout. Ze
heeft daar met zes jaar uitsluiting
voor geboet (al had ze toen zelfs nog
de driestheid onder pseudoniem een
roman te publiceren), en nadien kon
ze dus vrij op de markt komen. Ik
ben bereid zand over de onverkwikkelijke affaire-Jo van Ammers-Kiiller te
strooien, en haar te ontvangen, zoals
ik dat vroeger gedaan zou hebben: als
een geroutineerde schrijfster van een
groot aantal boeken die alle een ruim
debiet hebben, niet omdat ze zo goed
zijn, maar omdat ze het nu eenmaal
bij een groot publiek 'doen'.
Maar als ik dit rancuneuze, door en
door valse boek lees, verlies ik op slag
mijn hele goede wil (al schrijft mevrouw v. A.-K. er een dik boek over),
en ik word furieus.
In een hotel in Zwitserland is een
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heel stel oud-Nazi's uit verschillende
landen bijeen, met voor de sjeuigheid
een Jodin die alle kampen doorstaan
heeft er bij, en nog een paar andere
lui, o.a. een Hollandse professor, die
de dirigent Paul Homberg (zeer doorzichtig pseudoniem voor Mengelberg)
er uit gezuiverd heeft om een Liga
van de Goede Wil te stichten, een
soort van Oxford-groep op niet-Christelijke grondslag. Maar al deze lieden
zijn nog fout, ze denken feitelijk allemaal nog aan de heerlijke tijd van het
Nationaal-Socialisme, voor Hitler stommiteiten beging. Jo van Ammers-Kiiller
verwijt de fiihrer nog al het een en
ander, maar ze doet het alleen omdat
hij haar in haar verwachtingen teleurgesteld heeft. Bah! Uit welke geestelijke gesteldheid is dit infame boek
geboren?
Het personeel van het hotel is al
even suspect als de deelnemers van de
Liga van de Goede Wil, en het blijkt
dat de heeft van dit stel en de bezoekers van het hotel elkaar nog van
vroeger kent (en op een beste manier!).
De enige die feitelijk onverdacht
'goed' is, is de Hollandse professor, en
juist deze is in dit boek de enige die
voor de schrijfster 'fout' is. Wat haar
overigens bezield heeft om deze
professor in Amsterdam hoogleraar in
de musicologie te doen zijn, in de
na-oorlogse periode, in een speciaal
voor hem gestichte leerstoel? Dit kan
alleen maar op professor Bernet Kempers slaan, en deze heeft nooit in een
zuiveringscommissie gezeten.
Maar zo doortrapt gemeen als deze
insinuatie is, is het hele bock. Mevrouw van Ammers-Kiiller mag bedoeld hebben ons haar goede wil te
tonen, ik geloof niet in haar goede
bedoeling, noch in haar goede wil.
Alle oude zeer gaat weer pijn doen.
Och, die goede Paul Homberg, zo
beroemd om z ij n Mattheus-Passion,
zo slecht begrepen. Voor hem ging de
kunst boven het Nationaal-Socialisme,
ook na de wegvoering der Joodse
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orkestleden, ook na de verschijning
van de Kultuurkamer. Ach, hij was
zo'n goede Hollander. Ja, zó goed, dat
hij jarenlang als dirigent van het Concertgebouworkest in Zwitserland woonde, ten einde hier de belasting te ontduiken. Ach ja, Jo van Ammers-Kiiller
was ook zo'n goede Hollandse . . . Nu
doet ze mee in het koor van al die
'brave' Duitsers, die hunkeren naar een
herhaling, en die ondertussen roepen:
Es ist nicht wahr! . . . Wir haben es
nicht gewusst! en nog een heleboel
meer.
In bepaalde gevallen moet men betreuren dat de drukpersvrijheid zo
groot is als bij ons.
Nog een opmerking: Welke mystificatie heeft plaats gevonden bij de uitgever? In het boek staat hij genoemd
als Engelhard, Van Embden, op de
stofomslag als Strengholt. Ra, ra, hoe
kan dat?
R.n.
Dr K. Heeroma

De Nedersaksische letterkunde
Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar
in de Nedersaksische Taal- en Letterkunde aan de Rijksuniversiteit te
Groningen.
Groningen — J. B. Wolters.
Prof. Heeroma beyond zich bij de
aanvaarding van zijn hoogleraarschap
in Groningen voor de tweede maal in
de merkwaardige situatie, geroepen te
zijn tot de bekleding van een geheel
nieuwe leerstoel, zodat hij beginnen
moest met tastenderwijs zijn eigen
academische taak te bepalen. Aan die
plaatsbepaling is de hier aangekondigde inaugurele oratie gewijd.
In een helder betoog, waarin de
toekomstige docent zich de begrensdheid van zijn leeropdracht allerminst
ontveinst, bepaalt hij het begrip Nedersaksische letterkunde door van twee
principes gebruik te maken: het taalkundige en het ruimtelijke. Bij de
nadere definiering blijkt, dat er wel
enkele moeilijkheden genomen moeten
worden, alvorens tot een redelijke

operatie basis voor deze leerstoel te
geraken. Daar is bijvoorbeeld het gevaar voor usurpatie ten opzichte van
de algemene Nederlandse literatuurbeoefening, daar figuren als Revius en
Potgieter zich in de Oostnederlandse
ruimte bewegen. Prof. Heeroma blijkt
hier echter geen expansieve neigingen
te hebben, al pleegt de zucht tot
Lebensraum uit het Oosten te komen.
Hij is niet van plan om onder de litteraire duiven van zijn collega's te gaan
schieten. De vruchten van deze nieuwe
studierichting zullen voornamelijk in
een gedetailleerder en intensiever
onderzoek van sociologische en geopsychologische aspecten gevonden
moeten worden, afgedacht van een
bij deze specialisering voor de hand
liggende scherpere aandacht voor
randfiguren en -gebieden, die vroeger
weinig, wellicht al te weinig licht
ontvingen.
In hoeverre Heeroma er door deze
bizondere occupatie in zal slagen het
algemene beeld van onze letterkunde
een sprekender lineatuur of een gevoeliger patina te geven, zal de toekomst moeten leren. Zijn bezonnen
enthousiasme, ingetoomd door de begrensde mogelijkheden van zijn leeropdracht, doet het beste verwachten.
J. 0,
L. J. Rogier en N. de Rooy
In Vrijheid Herboren Katholiek
Nederland 1853-1953.
's-Gravenhage — N.V. Uitgeversmij
Pax.
Van dit gedenkboek besprak ik in
Maart 1953 (6e jg. - 6, blz. 190) de
beide eerste hoofdstukken, die mij als
afzonderlijke afleveringen werden toegezonden. Thans ligt het voltooid voor
mij, een lijvig boekdeel, stevig gebonden en rijk geillustreerd. De gunstige
verwachting die ik er over uitsprak,
heeft zich vervuld. Het hoge peil van
de eerste hoofdstukken, bleef in de
volgende vier gehandhaafd. Rector De
Rooy schreef daarvan het 3e, 4e en
6e, Prof. Rogier het 4e.

De Aprilbeweging bracht de R. Katholieken in een toestand van isolement, dat jarenlang voortduurde. Pas
met Schaepman kwam er schot in de
samenwerking met anderen. Hij werd
de grote voorvechter van het samengaan met de Antirevolutionnairen en
van de vorming van een eigen politieke partij, maar had in eigen kirng
met grote tegenwerking te kampen,
ook om zijn sociale denkbeelden. Hij
werd er zelfs om gehoond en verketterd. Breeduit wordt van dit alles verteld, maar ook van de opbouw der
kerkelijke organisatie, van de vroomheid en de zielszorg en van de bemoeiingen der R. Katholieken met de
cultuur in de ruimste zin van het
woord. Het is een openhartig boek. De
onderlinge strijd wordt niet verdoezeld. Omstandig wordt de tegenstelling
tussen de irenici, die de sympathie der
schrijvers hebben, en de onverdraagzamen in het licht gesteld. Aan de
onzinnige scherpslijperij van het Integraal Katholicisme, de strijd tegen het
modernisme in de R.K. Kerk, die hier
te lande onder aanvoering van De
Maasbode en zijn redacteur, de priester.
Thompson, na 1903 het karakter aannam van een verdachtmaking van alle
irenisch gezinden, wordt een groot
aantal bladzijden gewijd. Pas als deze
strijd is geeindigd met de dood van
Pius X en de komst van Benedictus
XV, krijgt de emancipatie weer voortgang.
Rector De Rooy kan dan verhalen
van een gestadige uitbreiding en groei,
van een steeds machtiger positie op
allerlei gebied in ons volksleven. Aan
al de facetten daarvan wordt aandacht
besteed. Wij zien, hoe de Rooms-Katholieken hun woord (vaak een beslissend woord) meespreken in alle politieke en sociale vraagstukken, maar ook
hoe zij gaan meetellen in de wetenschap, de literatuur en de kunst.
Wij horen ook van de vrees, die de
Protestanten bevangt, als zij de geweldige machtsontplooiing aanschouwen
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in de eeuw die voorbij ging. Meelijdend schudde Prof. Rogier het hoofd
over de verwachting van schrijvers als
Broere in 1853, dat na het herstel van
de hierarchie het Protestantisme in
elkaar zou zinken, maar meelijdend
ook oordeelt Rector De Rooy over het
wantrouwen, dat onder de Protestanten
heerst tegen Rome en het Vaticaan,
die zij er van verdenken in Nederland
een 'imperialistisch offensief' te hebben ondernomen. Van Rome heeft geen
enkel Nederlands Katholiek, ja zelfs
geen bisschop ooit een order ontvangen tot de dingen, die hier zijn ondernomen, verzekert hij. Wij twijfelen
niet aan de oprechtheid van deze
verzekering en aan de samenzwering
van het Vaticaan ter voorbereiding van
de 'machtsovername' in Nederland geloven wij stellig niet. Het is echter de
vraag, of hiermee de ware oorzaak van
de vrees der Protestanten is aangewezen.
De Rooms Katholieken moesten strijden voor hun emancipatie, constateert
De Rooy, en waar strijd wordt gevoerd, kan men niet zonder machtsvorming (blz. 817). Gesteld, dat die
macht nu zo groot wordt, dat de R.
Katholieken het voor 't zeggen krijgen,
zal het dan niet gedaan zijn met de
tolerantie in ons goede vaderland?
Neen, zeggen de schrijvers, want tolerantie is een beginsel, dat in ons
volksbesef zo diep is geworteld, dat
Nederland zonder dit geen Nederland
meer zou zijn. Wij hechten grote
waarde aan deze uitspraak, maar is dit
nu ook de mening van Rome?

Van Rogier heb ik in het 2e hoofdstuk geleerd, dat de Encycliek van
1831, die het liberaal-Katholicisme van
Lamennais, de voorstander van de
scheiding van Kerk en Staat, verwierp,
niet bedoelde deze scheiding als zodanig te veroordelen, maar uitsluitend
wilde zeggen, dat Lamennais dwaalde,
als hij dit de enige leer der Kerk
achtte. Tweeerlei instelling in verschillende landen is dus mogelijk. Daarom
kon hier Pius IX gebruik maken van
de scheiding van Kerk en Staat, die
bij de grondwet van 1848 tot wet was
verheven, terwijl hij rustig toeliet, dat
in een R.K.-land terzelfder tijd de
Staat Protestanten vervolgde.
Wij geloven zeker niet aan een
samenzwering van het Vaticaan, maar
wij zouden ons wel zeer verheugen, als
door het Vaticaan een uitspraak werd
gedaan, dat het alle geloofsvervolgingen principièel afkeurde, in welke tijd
en in welk land ook. Als de R. Katholieken in Nederland verzekeren, dat de
tolerantie bier nooit zal behoeven
plaats te maken voor intolerantie, dan
is dit voor ons van grote betekenis,
maar het blijft altijd, hoe dan ook, een
particuliere mening. Pas als het gedekt
werd door het gezag van de Paus, zou
het bindend zijn. Kan echter de Paus
een dergelijke uitspraak doen? Op
theol.-kerkelijke gronden schijnt dit
onmogelijk te zijn. Wij betreuren dit.
Wij bevelen dit magistrale boek in
ieders belangstelling aan. Men kan er
veel uit leren, ook over de geschiedenis van ons jongste verleden.
J. C. H. de P.

Hoewel natuurlijk nog nadere mededelingen volgen, willen wij reeds nu
mededelen, dat de door 'Ontmoeting' in samenwerking met het 'Contact
van Prot. Chr. Auteurs' jaarlijks georganiseerde Pinksterconferentie dit
jaar naar de Zondag na. Pinksteren verschoven wordt. De leden van het
'Contact' hebben verleden jaar de vraag: 'Zoudt u de voorkeur geven
aan een conferentie niet op Pinksteren?' in overgrote meerderheid
bevestigend beantwoord. Aangenomen mag worden dat diezelfde voorkeur
ook onder de abonnees van 'Ontmoeting' bestaat: de afwezigheid uit het
gezin gedurende de Pinksterdagen is voor velen bezwaarlijk. Vandaar dat
wij dit jaar een proef met een kortere conferentie willen nemen.
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IDO KEEKSTRA'S VERRASSENDE BUNDEL
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Onder deze titel werd in „Trouw" een artikel opgenomen
over de nieuwe bundel gedichten van Ido Keekstra. Enkele
gedeelten uit dit artikel:
„Ido Keekstra is van middelbare leeftijd; vele jaren geleden
debuteerde hi' als dichter, maar tot het uit even van een
bundel kwam hi' niet. Hi' is niet een veelschrijver en zijn
gedicht is niet spectaculair. Dat wil niet zeggen, dat het gedicht dat hi' schrift, 'gewoon' zou zijn. Integendeel, het is,
zeker binnen de begrenzing van de protestantse dichtkunst,
ongewoon. Maar het kent niet het experimentele, rote of
rauwe woord, noch de direct herkenbare vroomheid. Het
ongewone vindt de lezer vooral in de inhoud, die men zou
kunnen omschrijven als 't tekenen van de menselijke situatie."
Prijs f 2.50
Verkrijgbaar in de boekhandel.

EEN BOEK VAN BOSCH & KEUNING N.V. — BAARN

BETALING ABONNEMENTSGELD
Wilt u het abonnementsgeld voor het 2e halfjaar van de
jaargang 1953-1954 voor 1 April a.s. even overmaken op
girorekening 19028, t.n.v. Penningmeester Ontmoeting, Scheveningen? Dat bespaart u 30 cts incasso-kosten en ons veel
extra werk.
Leden van de Stichting „Vrienden van Ontmoeting" betalen
voor het tweede halfjaar f 3.75. Voor niet-leden is de abonnements-prijs voor het tweede halfjaar f 5.—.
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veriosoe—reeks

In de Curiosa-reeks verschijnen uitsluitend uitgaven, die door
oorspronkelijkheid in stijl en gegeven zich onderscheiden van
wat in deze tijd gewoonlijk het licht ziet. De Curiosa-reeks
brengt dus geen gewone romans, maar vooral die uitgaven,
welke representatief zijn voor het werk van de hedendaagse
protestantse auteurs.
Tot nu toe kwameii uit:

ARJEN MIEDEMA:

g

esrrehltevs vviet

geltice igisNo.s
HERBERT KUHN:

J^Ar vv.eI
JAN E. NIEMEIJER:
vi ,a,a ys-, is Cristoffer

Alle Curiosa-boeken zijn in linnen band gebonden, kosten elk
f 4.90, en zijn verkrijgbaar in de erkende boekhandel.
BOEKEN VAN BOSCH & KEUNING N.V. — BAARN
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C. Vervoieer
GOEDE VRIJDAG
Reiziger Gods, de trein fluit schel;
de rode seinen branden
en teeknen in hun handen
Gods rode sporen; luid de bel.
Het daverend gevaar drijft snel
zijn vuurlijn langs de randen
van starre sterrestanden;
luid, luid de noodrem als een bel.
De brug spant over 't water zijn
heemlende boog ten teken
van vast en onbezweken
vertrouwen in Gods wrede pijn.
Maar wie zal oversteken?
Gods naam brandt in een bloedrood sein.
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C. Verwieer
0, LIED TE ZIJN VAN DE HEER
0, lied te zijn van de Heer,
een breed en vloeiend stromen,
de ruising van zijn komen
te worden en dan niet meer
dan duizlend opgenomen
te zijn in de stuwende vloed
van eeuwen her vernomen
liedren, de zingende stoet
van beurtzingende bruiloftsreien
die uittrekken Hem tegemoet.
En beurtzang te zijn, het vloeien
heengolvend van Hem naar mij;
in rankend blij-zijn het stoeien
van woord en antwoord te zijn,
spel van het sneeuwblank bloeien
van een hemels waaiende Mei.
En zingend te wezen en zingend
aarde en hemel te zijn,
in lenig dansen verspringend
verzinken in de pijn
van zijn woord in verrukking te dragen
en het stamelend antwoord te wagen,
op zijn kust uitgolvend te zijn.
En branding te zijn, uitspattend
in fonklende droppel de sprong
te wagen in 't onomvatte
vol hunkering dat Hij mij vond;
vervuld te worden van branden
en zijn een felle vonk
die trillend van laatst bevatten
in zijn onmetelijk licht verzonk.
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C . Vervviecv
IN WEERLOOSHEID
In weerloosheid van tranen schreit
mijn hart de weelde van uw komen;
Gij hebt mij ga ps en al genomen
en uit mijzelf mij uitgeleid.
De dagen liggen bar en naakt
en als een rauwe wonde open;
maar in hun licht voel ik mij lopen
een nieuw, vreemd wezen, aangeraakt
door 't blank verwachten van uw pijn
die als een zeegning mij zal kennen;
ik laat mij duizlend door U schennen
en zal in U in vrede zijn.
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LATEN WE EERLIJK ZIJN (Fragment)

(g)iet
Want het kleine relaas van dit mensenleven begon niet op een stormachtige dag in 1951; veeleer begon het in die heel prille lente van 't jaar
1907. Vier jaar voor het uitbreken der eerste wereldoorlog werd Hester
geboren in een Frans provinciestadje. De romance, die aan haar bestaan
vooraf ging, was als een ouderwetse comedie, een beetje theatraal en
onwerkelijk. Ontroerend ook, ondanks de ironische nuchterheid, waarmee
er in Holland over gesproken werd.
Haar vader kon, wanneer hij het verkozen had, twee titels voor zijn
naam plaatsen, een adellijke en een academische. Het was typerend
voor zijn aard, dat hij 't nimmer deed. Hij was de laatste nakomeling
van een oud en rijk geslacht. Hoewel er weinig op hem viel aan te
merken en hij zeker geen tekenen van degeneratie vertoonde, maakten
zijn ouders zich toch bezorgd over zijn toekomst. Hij kon zo merkwaardig recalcitrant zijn. Hij haatte titels, lange namen, fraaie buitenplaatsen, huwbare jongedochters met klinkende namen en deftige sinecure-banen. En omdat haten in 't geheel niet in zijn aard lag, trachtte
hij, nadat hij zijn studie voltooid had, de afstand tussen zichzelf en
datgene, wat hem irriteerde en wrevelig maakte, zo groot mogelijk te
houden. De meeste maanden van het jaar bracht hij door in het buitenland. Slechts nu en dan keerde hij naar Nederland terug om zijn ouders
en enkele goede studievrienden te bezoeken.
En het was dan in dat onwaarschijnlijk zonnige en bloeiende voorjaar
van 1907, dat hij Charma Costarica ontdekte en, voor goed door haar
bekoord werd. Hij bezocht 't circus toevallig om er de twaalf beroemde
volbloeds te zien werken in de piste. Hij kwam een uur na 't begin der
voorstelling, maar hij ontliep Charma niet. Ze werk-te in het nummer
der koorddansers, dat op het programme vermeld stond voor dat der
Arabische volbloeds.
De grote lijnen in ons leven vinden nu eenmaal vaak hun beginpunt
in ogenschijnlijke onbelangrijkheden.
Ze was klein en rank en ze droeg een gering costume van blauw satijn
met zilveren lovertjes. Hoog in de hel-verlichte piste gleed ze of en aan
s en Gratieu
nonchalant, want ze was
over het strak-gespannen koord.
zeer jong en zeker van zichzelf. De verstarde glimlach van oudere
collega's was haar nog vreemd. Op de of fiches stond ze vermeld als
'Charma Costarica, wereldvermaard koorddanseres', het een rondweg
gezegd en geschreven een volmaakte leugen was. Evert-Jan was de
veertig al hoog en breed gepasseerd en alleszins tevreden met zijn vrijgezellenstaat, toen hij zijn hart aan Charma verloor. Ze heette Marie de
Bruin, reties als haar moeder, die bij de in an der tent de kaartjes
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controleerde. 'Ouwe Marie', zoals men haar noemde, had zich nooit geheel
en al thuis gevoeld in de circuswereld. Via de liefde voor een mooie,
slanke dierentemmer van Frans-Italiaanse origine, was ze in de piste
beland en ze was er gebleven na zijn tragische dood. Maar ze stamde
uit een van oudsher bekend acteurs-geslacht, onafscheidelijk verbonden
aan 't begrip 'volkstoneel', en een zeker heimwee naar de planken kon ze
nooit helemAal overwinnen. Charma was een typisch circuskind, opgegroeid
temidden van dompteurs, hogeschool-rijders, clowns en jongleurs. Door
haar moeder tevens vertrouwd met de wereld van vaudeville en variete.
Haar deugden en ondeugden waren talloos. Ze was slordig, speels, rusteloos; maar ook gul, wijs en vol humor. Vroegwetend, scherp en intelligent
in haar kennis van mensen en zaken; tegelijkertijd onbedorven. Haar
jeugd was er een van harde circusdiscipline, zo verschillend van dat, wat
de leek zich voorstelt. Ze had, wat men met een lief, ouderwets woord
noemde: 'een aller-bekoorlijkst figuurtje' en haar gezicht — het tedere
profiel vooral — was van een pittige schoonheid. Natuurlijk was het in de
aanvang haar uiterlijk, dat Evert-Jan aantrok. Hoe vreemd het klinken
moge — het werd toch haar geest, die hem fascineerde en bleef boeien. Die
was beweeglijk en helder, vlug als het water van een snelle bergbeek-inzonlicht.
Tenslotte kon hij geen of stand doen. Waarom zou hij ook? Zeker niet
nit pieteit. Zijn ouders waren beiden gestorven. De telkens herhaalde
vermaning van 't 'noblesse oblige' kon hem niet meer irriteren. En over
adeldom gesproken . . . bezat Charma Costarica niet een heel speciaal
soort adeldom, een esprit, dat noch burgerlijk, noch yolks genoemd kon
worden?
Charma was bepaald ingenomen met deze onverwachte relatie. Niet
omdat Evert-Jan rijk bleek to zijn, zelfs ongehoord rijk. Dat zei haar niet
veel.
'Van geld is nog nooit iemand beter geworden', beweerde ze wijsgerig
tegen de even wijsgerig hoofdknikkende Marie de Bruin. Nee, 't was dat
hij haar accepteerde zonder voorbehoud. Een heer tegenover iedereen,
een heer ook tegenover Mar. Hij sprak zelfs niet over dingen, die voor
hem toch op z'n zachtst uitgedrukt 'ongewoon' moesten zijn. Hij was als
een goede vriend, die ze jaren-lang kende en aan wie ze alles vertellen
kon. In die vertrouwelijkheid begon haar liefde voor hem en haar aanhankelijkheid. Maar toen hij met een huwelijksaanzoek voor de dag kwam,
keek ze toch beduusd. Daarop had ze niet gerekend.
'Laat me er een paar dagen over nadenken, Vrijenbergh. Ik weet niet
of we &Aar nu wel verstandig aan doenr
Hetgeen een opmerkelijk antwoord mag heten voor een koorddanseresje
van nauwelijks twintig . . . vooral wanneer het betreft een aanzoek van
een vermogend man, met twee titels en een dubbele achternaam. Maar
Charma was een wilde vogel en er was een ding, dat ze instinctmatig
vreesde. Een gouden kooi met tralies en een gesloten deurtje. Wilde hij
haar vangen, haar vormen en leiden naar zijn wens? Wilde hij een mooi
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stuk speelgoed bezitten, kostbaar en daarom hoog verzekerd? Ze dacht
het niet in zwaarwichtige woorden, maar ze wist, dat ze alleen een behoorlijk mens zou blijven, als ze voluit 'zichzelf' mocht zijn, levend naar eigen
card, aanleg en waarde.
De paar dagen werden tot weken en maanden. Evert-Jan reisde mee
met het circus, alsof hij nooit anders gedaan had. Hij had geduld en de
gehele situatie amuseerde hem. Aan het eind van dat jaar accepteerde
Charma zijn negende huwelijks-aanzoek. Ze wist, dat ze hem vertrouwen
kon, op de wijze, die ze nodig had. Het leeftijdsverschil nam ze volkomen
en bagatelle. Lieve hemel, ze had in haar omgeving nog wel andere
combinaties gezien. En dat ze beslist niet verliefd op hem was, betekende
in haar ogen slechts een voordeel. Hij in de veertig, zij twintig . . . nee,
dat zou niets uitgehaald hebben. Verbijsterd vroegen familieleden en
kennissen zich af, hoe Evert-Jan tot deze onvergeeflijke en . . . overbodige
daad kwam. Een verhouding . . . nu ja, . . . maar een huwelijk! Dat hij
excentriek was, wisten ze. Dat het tot zulke excessen zou komen, verwachtte niemand en de achterneefjes en nichtjes keken lichtelijk zuur.
Niemand wist precies hoe rijk hij was; over die dingen sprak hij nimmer.
Dat hij zichzelf een millionnair kon noemen was overdreven, maar veel
zou 't niet schelen. En nu dit . . . een zó jonge vrouw. 't Ontbrak er nog
aan, dat er kinderen geboren zouden worden! Zijn werkelijke 'vrienden'
verloor hij niet door dit huwelijk. Hij had er misschien niet zoveel; maar
ze telden dubbel door trouw en oprechtheid en deze mannen accepteerden
Charma met een vertederde glimlach, nadat ze haar hadden leren kennen.
Toch . . . Charma was de enige, die zijn 'overbodige daad' geheel en al
begreep. Hij had haar niet veel verteld over zijn leven, maar ze wist, dat
nog nooit zijn liefde en genegenheid voor een vrouw zo hevig was geweest. Daarom wilde hij haar bestaan zo hecht mogelijk binden aan 't
zijne, met alle burgerlijke en zelfs kerkelijke plichtplegingen. Ze glimlachte
er om. Ze spotte er nooit mee. Ze ging er zelfs op haar manier voorzichtig
mee om. En hoewel zijn jonge vrouw zeker van 't leven wist te genieten
en schrikbarend snel gewend raakte aan het uitgeven van geld, kende
Evert-Jan Vrijenbergh toe Water in geheel zijn leven niet een dag, niet
een uur, waarin hij spijt had over zijn 'onbezonnen stap'. Ze reisden
samen zowat rond door Europa en maakten zich veel vrienden. Vogels
van diverse pluimage. Mensen uit de circus- en toneelwereld, zogoed als
lieden uit diplomatieke, uit aristocratische kringen. Charma had aanpassingsvermogen en een helder verstand. Vreemde talen leerde ze vlug. Ze
sprak die rad, met een raak idioom en een natuurlijke nonchalance. Ze
speelde heel graag in mondaine lido's en hotels de rol van 'grande dame'.
Ze deed het met een zwier en animo en zó foutloos, dat het Evert-Jan altijd
opnieuw fascineerde. Toch bleef het spel voor haar; korte opvoeringen voor
een dag, een paar uur, een avond. Met hem samen was ze telkens opnieuw
de Charma-van-het-begin. In dit vreemdsoortige huwelijk zag ze kans zichzelf volkomen trouw en gelijk te blijven. Haar liefde was warm en eenvoudig. Van een gulheid, die hem verbijsteren kon. Een sfinx-vrouw was
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ze zeker niet. Benepenheidsloos, gul, speels en schrander. Toch waren er
twee karaktertrekken — 'eigenschappen' noemde hij het — die hij niet doorgronden kon; voor hem het raadselachtige in haar natuur. Dat was haar
eerlijkheid, die geen grenzen kende. Tegenover zichzelf, zo goed als
tegenover anderen. En zo onverholen, zo recht-op-de-man, dat menigeen
er kopschuw door werd. 'Laten we eerlijk zijn' werd haar met het ouderworden meer en meer tot een levensdevies en als ze die woorden sprak,
liep menigeen haastig een eindje om. Wat was dat voor een eigenaardig
soort eerlijkheid? Moderne psychiaters zouden er een naam voor hebben
gevonden. Want het was niet alleen een afkeer van klein geknoei en
gedraai. Het was veel meer begrip van 't feit, dat alleen een oprecht mens
een vrij mens kon zijn. Een verlangen ook, om zichzelf toch vooral geheel
te verwezenlijken in dit bestaan; de zeer grote levenskracht en levensliefde ongeschonden, onbesnoeid, uit te dragen. Eens, veel jaren later,
sprak een jong dokter haar gewichtig over: 'de noodzaak van de leugen
in het karakter'. Ze luisterde welwillend naar zijn diepzinnige argumentatie. Maar ze antwoordde: 'Lieve jongen, 't klinkt heel redelijk. Evert-Jan,
zou het spitsvondig genoemd hebben. Je kunt je opinie ook goed verdedigen. Maar als je toch redeneren wilt en dan nog wel over iets, dat
noodzakelijk is in 't karakter . . . waarom ga je dan niet uit van 't tegenovergestelde? De noodzaak van de oprechtheid in het karakter? Is dat
niet veel natuurlijker?'
Ongetwijfeld hield dit alles verband met die andere 'eigenschap' die
Evert-Jan niet peilen kon. De wens om alle zaken — dingen en mensen —
recht en zuiver te stellen tegenover God. Dit was de grondslag van Charma's geloof. Ze was een positieve natuur en geheel haar leven bleef ze
een trouw en ook een zeer royaal Katholiek. Ze was God dankbaar voor
alle goede dingen, die Hij haar gaf. En haar dankbaarheid uitte zich niet
alleen in woorden.
'Krenterigheid tegenover de mensen is erg,' kon ze zeggen, 'maar krente
righeid tegenover de goede God, dat is een doodzonde'. En dat waren van
die uitspraken, die Evert-Jan verbijsterden. Nooit kwam hij er achter, hoe
ze zich die goede God voorstelde. Een zeer baardig Sinterklaasachtig
iemand, die op de wolken troonde en een speciale voorkeur had voor de
jonge Marie de Bruin? Of toch . . . de Geest, door niemand ooit aanschouwd? Hij wist 't niet. Hij wist niet of haar geloof kinderlijk was of
meer; of het diep was dan wel oppervlakkig. Vloeide dit geloof voort uit
haar karakter of werd haar karakter gevormd door dit geloof? Misschien
was het zó ongecompliceerd en eenvoudig, dat het juist daarom voor hem
een raadsel bleef.
Hoewel zij geen geheimen voor elkander hadden, was hij wat dit
onderwerp betrof te schuchter, te verlegen bijna, om te vragen.
Enkele jaren na hun huwelijk werd het kind geboren. Ze noemden
het Hester, naar een jong-gestorven zusje van Evert-Jan.
'Ze lijkt op jou, nu al . . .' beweerde Evert-Jan, min of meer onthutst,
want nog nooit had hij zich de rol van vader toegedacht. Moest het oude
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Vrijenbergh-bloed dus toch nog voortleven in de wereld? Hij dacht aa
de moeder van Charma, aan zijn eigen moeder, aan de zo uiteenlopend
geslachten, die opnieuw tot een mens werden in het onaanzienlij
lichaampje van zijn baby-dochter. En hij glimlachte. Hij was blij met h(
kind. Charma was zogelukkig, zo intens voldaan. En hij was trots o
Charma's geluk. ZO was het. Ze hadden allebei 't gevoel, dat ze zich n
moesten vestigen en een home stichten voor het kind. Maar de pogingel
die ze daartoe deden, mislukten grandioos. Ze waren te zeer gewend aa
een leven van reizen en trekken. Toen Hester acht jaar was, ging ze
kostschool, afwisselend in Nederland, in Frankrijk en Engeland. In d
vacanties 'pikten ze haar op', zoals Charma dat noemde. Die vacantiE
werden dan tot feesten voor Hester. Geen enkel kind had ouders, zoals z
ze had, meende ze.
Evert-Tan was achter in de vijftig toen de verraderlijke kwaal zij
lichaam binnensloop en hem langzaam vernietigde. Als zijn dochter aa
hem terugdacht, herinnerde zij zich zijn diepliggende, donkere ogen e
scherpe trekken; de lange, lichtgebogen gestalte, ook de wat hese klan
van de stem. Een jaar voor zijn dood wilde hij, dat ze naar hen toe zo
komen en met hen zou wonen in 't Zwitsers chalet. Hij kon lang naar haa
kijken met een bijna verlegen blik in de ogen, alsof ze hem iets te vergeve
had. Er was in zijn leven maar een grote liefde. Die was voor de moede
en niet voor de dochter. Nu sprak toch het oude Vrijenbergh-bloed. H
wilde haar dichtbij zich hebben en hij was blij dat ze, ondanks de grot
gelijkenis met Charma, in zo veel opzichten een Vrijenbergh was. Z
spraken weinig samen, de vader en de dochter. Maar zijn ogen vertelde]
haar over de gedachten, die in hem waren en ze voelde zich aan hen
verwant. Ze hield van hem op een eenvoudige, kinderlijke wijze en z,
bleef ook de herinnering . . . eenvoudig, kinderlijk. Van haar moeder hiell
ze op geheel andere manier.
Charma vond ziekte een diep treurig iets en graag zou ze een dee
van Evert-Jans lijden gedragen hebben. Maar omdat niemand er voordee
bij had wanneer ze mistroostig werd en tobberig, bleef ze vol belangstel
ling voor het bonte leven om zich heen. Ze bleef uitgaan en mensen ont
moeten; ze liet zich feteren en bewonderen; ze fladderde hierheen ei
daarheen. Later begreep Hester, dat ze toch vader beschermd had tegel
zichzelf. Meer dan iemand begreep. Hij had een neiging tot zwaarmoedig
heid. Wel probeerde hij bewust een waardige houding te vinden tegenove
de dood. Maar het gaf een schrijnende pijn afscheid te moeten nemen
van haar, die hem zo lief was geworden. Hij wist niet goed weg met dig
pijn. En moeder leidde hem of met haar levendige verhalen, met haa
ooggetuigeverslag van alles wat zich daarbuiten de ziekenkamer afspeelde
Ze hield hem bezig. Ze kwetste hem nooit. Ontrouw lag niet in haar aard
hoewel velen het tegenovergestelde beweerden en er dikwijls over haa
gefluisterd werd. Ze kon hem niet vertroetelen met nooit aflatende
en tedere woorden. Ze ken niet dagenlang in de ziekenkamer blijven on
hem te zien lijden onder de vrijwel onafgebroken pijnen. Maar ze zorgd(
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wel, dat hij niet wegzonk in melancholie en zelfbeklag. Tot 't laatste toe
bleef hij haar zien als de Charma, die hij eens gehuwd had en zijn liefde
bleef ongeschonden. Hij kon haar vertrouwen als 't eigen hart. Hij wist
dat; zijn ogen zeiden het als hij naar haar keek. Om deze uitdrukking in
zijn ogen kon Hester schreien, als ze alleen was. In deze herinneringen
wortelde de grate liefde voor haar beide ouders. Ze bezaten iets, dat ongerept bleef tot 't smartelijke einde en dit werd haar onbewust tot voorbeeld. Nooit zou Hester vergeten, hoe Charma de laatste dagen onafgebroken naast zijn bed zat, zijn zieke, koude hand in de hare. Wanneer
men haar wilde aflossen, zei ze met een geirriteerde stem: 'Laat me toch!
Het is alles wat hij nodig heeft. Je onthoudt een mens het allerlaatste toch
niet. Kijk . . . zijn ogen volgen me als hij bij kennis is en als ik zijn hand
loslaat wordt hij onrustig. Is het niet erg genoeg, dat hij zo moet lijden .. .
zo veel pijn . . . alleen . . . zonder mij . . . Laat ons samen blijven, helemaal
alleen . . . hij en ik. Zo hoort het'.
En met zijn hand tussen de haren, bad ze haar gebeden tot God-deVader, tot Jezus en Maria. Wonderlijke gebeden! 't Leek meer op praten,
vertellen . . . luisteren . . . dan op iets anders. Een keer was Hester daarbij
en in dat uur begreep ze, dat dit toch de goede manier van bidden was.
Zonder holle woorden, zonder verwijten en wanhoop. Kinderlijk, vol
vertrouwen, eerlijk tot op de bodem, met steeds de herhaling van die ene
vraag: 'Laat hem niet langer lijden dan nodig is, goede Vader . . . maak
het niet to zwaar voor hem'.
Toen hij gestorven was, kuste Charma hem op 't voorhoofd. Zijn gezicht
was rustig en verstild. In zijn dood was hij, voor alles, wat hij in zijn
leven niet had willen zijn en waarover hij zo dikwijls ironisch gesproken
had. De aristocraat, beminnelijk en gesloten. 'Je vader was every inch the
gentleman', zei Charma ernstig. Het klonk als een zin uit een overdreven
drama. TOch vergat Hester dit ogenblik nooit. Zelden zag ze haar moeder
zo stil en tevens zo waardig.
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HARALD KREUTZBERG : DANS WORDT
GEDICHT, GEDICHT WERD DANS

oai7
Slechts aan weinigen is het gegeven, de ontroeringen van het hart te
kunnen weergeven in de dans. En slechts aan een enkeling, dit te doen
op een wijze, zo afgerond naar de uiterlijke, danstechnische vorm, en zo
doorleefd naar het innerlijke, geestelijke, dat het voor de toeschouwer
bevrijdend werken kan. Een van deze enkelingen is Harald Kreutzberg,
en ook onder hen is hij nog een figuur „an sich", een eenling. Hij is
wellicht de grootste danser van een tijdperk dat in hem, misschien, zijn
afsluiting vindt, een tijdperk, dat de lyriek en de romantiek nog wist te
doorproeven zonder valse schaamte, en een Pavlova, een Russisch Ballet
heeft gekend.
De wereld van de dans is niet gemakkelijk te benaderen en er is onder
ons ook vaak een grote schroom Om die te benaderen. Het ligt in het minst
niet in mijn voornemen, te trachten u een verhandeling over danskunst te
geven, noch een verslag van de dansavonden, die Kreutzberg in Februari
1.1 in ons land gaf. Zo u een prachtige indringende studie over danskunst,
de wereldlijke, zowel als de geestelijke, wenst, raadpleeg Professor van der
Leeuws 'Wegen en Grenzen (Uitg. H. J. Paris, Amsterdam). Recencies
van Kreutzbergs tournee hebben verschillende bladen gebracht, en zo u
zich voor de figuur van Kreutzberg als mens en als danser interesseert:
een uitstekende biografie scheef Emil Pirchan: 'Harald Kreutzberg' (Wilhelm Frick Verlag, Wien) met vele foto's, tekeningen van Kreutzberg zelf,
en tal van bijzonderheden.
Datgene echter, wat mij persoonlijk het meest in Kreutzbergs dansavonden boeit, is het diep-dichterlijke element, het gedicht, dat tot dans
werd, de dans, die gedicht wordt. Gedicht en dans, hoezeer van elkaar
verschillend, ieder eigen werelden vormend, vloeien hier in elkaar over,
heersen in gezamenlijke, ondoorgrondelijke harmonie. De dans geeft het
gedicht een eigen, onvermoede vorm, het gedicht geeft de dans een taal.
De gewaarwording, een mens tot instrument der poezie te zien worden,
is onvergetelijk.
Het gedicht, dat Kreutzberg weet te belichamen, heeft talloze facetten.
Het weet speels en geestig te zijn, hoog zowel als onderworpen. Het kent
nederigheid en brille, roes en verstilling. Het kan in hoge graad beklemmend werken en weet tevens te bevrijden, niets menselijks is het vreemd,
in al zijn metamorphosen. Het weet van hel, maar het weet ook van hemel;
van het laatste zelfs veel. Daarom is deze dans, in tegenstelling met wat
ik zostraks schreef, vrij gemakkelijk te benaderen, en is schroom niet ter
plaatse, omdat dit alles slechts verrijkt en bevrijdt. Deze poezie-in-dansvorm, dezepoetische dans, heeft door lane jaren heen tallozen oneindig
veel gegeven, over de gehele wereld. Honderden en honderden dans170

avonden heeft Kreutzberg, begeleid door zijn begeleider Friedrich Wilckens, die in vele gevallen de begeleidende muziek voor zijn dansen schreef,
gegeven, overal. Hun tournees brachten beide Oostenrijkers over Europa,
Amerika, China enJapan, Azie en Indie. En in al deze landen heeft het
gedicht in talloze talen gesproken, meer dan het in woorden ooit zelf zijn
kans zou kunnen krijgen. Daarom sprak het in deze smalle, slanke mens,
die zich bewust was een opdracht te volgen, het koos de danser Kreutzberg
uit omdat het wilde spreken en uitbreken, eindelijk gestalte vinden in een
willig en vreugdevol instrument. De wereld luisterde, zag, glimlachte,
weende; zij luistert nog, na al die jaren. Telkens nieuwe dansscheppingen
ontstonden in dit huwelijk van dans en gedicht, zij ontstonden vanuit de
wetenschap: 'Das SchOpferische ist wie ein Ruf, ein Wink, der irgendwann
einmal von Gott zu einem kam, and dem man sich nun zu folgen bemiihe
en: 'im letzten Grund ein Geheimnis, Gnade'. (Uiting van Kreutzberg zelf).
Daar zijn vele dansen die ik van Kreutzberg zag, die ik voor u zou
willen beschrijven, zo mogelijk. Maar ik kan, uit de overstelpende hoeveelheid materiaal, slechts een kleine keuze maken.
Van materiaal gesproken: Kreutzberg, een der grootsten, versmaadt de
werking van zelfs het kleinste niet. Zijn costuums zijn steeds zelf ontworpen, van geraffineerd eenvoudig tot bizar, verzorgd tot in details.
Soms ook werkt hij met maskers, of grappige kleine attributen.
Sommige dansen zijn rechtstreeks op het gedicht geinspireerd, zoals de
dans op Rilke's 'Verkundigung'. Hier spelen hemel en aarde tegen elkaar
in. Beurtelings de hoogheid, de Engel — en het ontzag voor de hoogheid
der uitverkorene, en het gebaar naar de Oneindigheid, die zich naar de
eindigheid neigen zal. Tot het of Scheid, het achter-uitwijken, de laatste
blik, vol eerbied en mededogen naar haar, om wat haar lot moet zijn: het
zwaard door de ziel. Kreutzberg schiep meerdere 'Engelen-gestalten', en
een magistrate Job: 'Hiob hadert mit Gott', een dans, die enige jaren
terug, hier in Groningen de zaal kennelijk als met schrik sloeg, de schrik
van het Teem, dat leem ziet twisten met de Maker.
Een dans van oneindig heimwee vervuld is het Sterrenlied. Het costuum,
dat de danser hierin draagt, heeft vanaf beide schouders tot de grond
twee zware zilveren koorden, die elk gebaar in mee-zwenken accentueren
en het geheel merle iets zwevends verlenen. Het is de dans van de kleine
mens, in zijn hoekje gehurkt, opziend naar boven, in wie je het verlangen
ziet wakker worden, mee te mogen doen, te spelen het spel der sterren, te dansen de dans der sferen, deel te zijn van de grote kosmos.
Dan begint de dans: het verlangende, smachtende, eindelijk het stijgende.
Vraag mij niet hoe, maar de kleine mens stijgt, hij stijgt, bewogen en
verrukt verkrijgt hij wat hij wenst: hij volbrengt de tocht omhoog. De
muziek wordt steeds breder, de danser lijkt te zweven, hij danst met de
sterren in het luchtruim. Even weet hij: in den Hemel is eenen dans. Maar
dan overvalt hem opnieuw de zwaarte, dan komt de terugslag, de wetenschap: dit is te groot, te groot, dit is nog niet voor mij, ik ben nog van
de aarde, aan haar gebonden — En de daling komt, vrij plotseling. Ten
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slotte keert, 'ten dode bedroefd', het lichaam terug naar waar de dans
aanving, het krimpt ineen, het is zo zwaar geworden, het hurkt op de
oudeplaats. Nog even beweegt het bovenlichaam in een kleine, tedere
zwenkingg:
zó was
het,herinnerin,
zó, en ik ben er toch, even
, in
de
geweest . Dan, de stilte. Een stilte die zich, vanaf die kleine figuur
daar, uitbreidt over de hele zaal.
Daarnaast talloze dansen van ander karakter. De vier jaargetijden, op
muziek van Mozart. Een 'Suite aus vier Jahrhunderten', muziek: een
statige Lully, een luchtige Mozart, een Brahms: slepend, zwaar en grublerisch, een een motorische Bartok. Komische dansen: een visser, die zich een
kleine Rausch heeft aangemeten; een tuinman, verliefd, die een lied op
zijn grote hark improviseert: de ene tand van de hark, die de danser even
bijstemt. Een dans als Printemps, op muziek van Schumann: de winter,
skelet en doodshoofd, die wijken moet voor 'die linden Liifte' en eindelijk,
verslagen, languit terneerligt. Uit de starre figuur rijst een smalle, expressieve hand, en in die hand siddert een crocus in de lentewind . . . Gedicht,
of dans, of beide? Hoe zong toch Suster Bertke, eeuwen geleden?
'Wie sel den hoghen dans verstaen,
dat nighen, dat wighen, dat stille staen,
dat sweven omme ende omme,
dat treden van, dat sweven aen,
die snelle hoghe spronghe —'
Wat de foto's betreft, — welwillend door de Impressario, de heer Ernst
Krauss, zelf een fijnzinnig dichter, — afgestaan: de ene toont u de speelse
Visser, onweerstaanbaar in zijn gezellige kleine Rausch. En de andere?
Ik laat het aan uw fantasie over, wat de danser hier bedoeld heeft. Een
'Lied der Trauerweide?' Een: 'Dans van de Boom'? Of: iets totaal anders?
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GOEDE VRIJDAG 1613,
WESTWAARTS RIJDENDE
(Vertaling van: Good Friday 1613,
Riding Westward. Johne Donne — 1572/1631 —)
Wanneer de ziel een hemellichaam is,
Wiens kracht, waardoor 't beweegt, de vroomheid is.
En (als een andre ster), zo hem beweegt
Een vreemde kracht, hem eigen kracht ontbreekt,
Door andren voortgejaagd hij dag op dag,
Node in een jaar zichzelf voortstuwen mag, —:
Genot of arbeid stelt de ziel zich voor
Als heerser, en haar vrijheid gaat teloor —
Zo is het, dat ik nu naar 't Westen rijd
Terwijl mijn ziel vandaag in 't Oosten beidt,
Daar zou 'k een zon zien, die al rijzend, daalt
En in haar dalen eindloos licht uitstraalt.
Steeg Christus niet op 't kruis, en zonk terneer,
De nacht heerste over de aard, en week niet meer.
— Toch mag ik mij verheugen, dat ik niet
Dit zien moet, wat teveel aan smart mij biedt,
Hij sterft, die God, die 't Leven is, aanschouwt,
Hoe moet hij sterven, die Gods dOOd beschouwt!
Zijn dienares, natuur, verbleekt daarvan.
Zijn voetbank siddert, wanklen doet de zon.
Kon ik die hand zien, die 't heelal omspande
En alle sterren dreef, doorboord in schande,
Kon ik die hoogte, die men Zenith noemt,
Die ieder mensenkind als peilloos roemt,
Verlaagd zien Onder ons, of 't bloed, dat is
De zetel onzer ziel, in kommernis,
In stof en vuil; het vlees, door God bewoond,
Als kleed in rafels en verscheurd, gehoond —
Zo 'k dat niet kan aanschouwen, zou ik dan
Zijn droeve moeder zien in lijdensban,
Zij die Gods dienstmaagd was, en zo ons gaf
Haar deel van 't offer, dat ons vrijheid gaf?
Al rijdend zijn die dingen uit mijn oog,
Maar staan in mijn gedachten droef en hoog.
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Die zien hen aan, zoals Gij mij aanschouwt,
0 Redder, als Gij hangt daar aan dit bout.
Mijn rug wend ik U toe, dat ik ontvang
Kastijding, tot genezing ik erlang
0 acht mij waard Uw toorn en straf mij, Heer,
Brand uit mijn zonde, zuiver mij steeds meer,
Herstel Uw beeld, dat door genadelicht
'k U kennen mag. Dan wend ik mijn gezicht!
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In de literatuur moet le omkijken
'In de literatuur mag je omkijken,' schrijft de op drift geraakte uitgever
in zijn rapport aan zijn vriend Jan Frisco 1 ). Maar dat is ons to vrijblijvend.
We zeggen het met meer klem. In de literatuur moet je omkijken. Om
twee redenen. Literatuur wil zeggen: schoonheid. De literatuur van deze
tijd biedt ons schoonheid. Maar de literatuur van vroegere tijden hood
eveneens schoonheid. En schoonheid is van alle tijden.
Waarom zouden wij ons armer voordoen dan we in werkelijkheid zijn?
Ook de schoonheid die in de vroegere literatuur werdgerealiseerd, is
schoonheid voor ons. We mogen ons deze schoonheid toeeigenen. Dat zal
ons misschien enige moeite kosten. Er is verschil in waarneming en uitdrukking. Er is afstand. Die afstand moet overbrugd worden. De literatuurwetenschap wil ons daarbij helpen.
De literatuurwetenschap heeft dus slechts een dienende functie. Zij
brengt schoonheid aan het licht. Helaas wordt dit niet altijd beseft. Veel
literatuurwetenschap zoekt haar doel in zichzelf. Het onderzoek op zichzelf
fascineert. Zo boeiend is het, dat vergeten wordt waartoe dit onderzoek
werd ingesteld.
Maar er is nog een tweede reden waarom wij moeten omkijken. De
literatuur uit vroeger tijd gaat aan de literatuur uit onze eigen tijd vooraf.
De literatuur uit eigen tijd is de voortzetting van de literatuur uit
vroeger tijd.
Soms neemt deze voortzetting de vorm aan van een verweer. Wat doet
het er toe? De literatuur uit onze eigen tijd is in ieder geval niet los van
die nit vroeger tijd. De poezie der Tachtigers was een reactie op de poezie
van de 19-eeuwse predikanten. Maar nu lezen wij Colmjon en zijn boek
over de 19-eeuwse letterkunde 2 ). Colmjon schrijft over de gehele 19e
eeuw; hi' behandelt dus aaneensluitend de literatuur voor tachtig en de
literatuur van tachtig. Hi' wijst er op dat de poezie der Tachtigers wel een
reactie was, maar niet in zo sterke mate als de Tachtigers zelf lieten
voorkomen; er was ook bier meer verwantschap dan aanvankelijk leek.
Wij zullen het schoonheidsgehalte in de literatuur van onze eigen tijd
nooit zuiver kunnen bepalen, als wij niet eerst dezelfde schoonheid ontdekt
hebben in de literatuur van vroeger tijd.
In onze kroniek willen wij ons laten leiden door deze twee grondgedachten. Het wordt dus een kroniek met zeer bepaalde voorkeuren. Studies
die niet meer brengen dan de bespreking van een zuiver wetenschappelijk
1) Jacques den Haan, Rapport aan Jan Friso. D. A. Daamen, Den Haag, 1953.
2) Gerben Colmjon, De Nederlandse Letteren in de 19de eeuw. Wereldbibliotheek, Amsterdam—Antwerpen. 1953.
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probleem, zullen wij slechts terloops noemen. Andere onderzoekingen, die
er toe kunnen bijdragen dat wij in de literatuur van vroeger tijd de
schoonheid gemakkelijker en vollediger terugvinden, zullen wij uitvoeriger
bespreken.

Christelijk-letterkundige beweging en literatuurwetenschap
Rijnsdorp heeft de weg die de Christelijke letterkunde in de laatste
halve eeuw heeft afgelegd, ingedeeld in drie etappes 3 ). Als wij deze drie
perioden onderling vergelijken, komen wij tot de conclusie dat het besef:
in de literatuur moet je omkijken, het sterkst is geweest tijdens de tweede
etappe. Niet dat dit besef tijdens de eerste etappe geheel ontbrak. Er was
aandacht voor het Reveil. Uit deze periode dateert het magistrale artikel
van Geerten Gossaert over Willem Bilderdijk.
Er is een merkwaardig verschil tussen de poezie van de tweede etappe
en de historische belangstelling in diezelfde periode. De poezie werd veel
meer gevoed door het Reveil dan door Calvijn. Maar de historische belangstelling richtte zich vooral op de tijd van Reformatie en Renaissance.
Wille heeft zich altijd afzijdig gehouden van de Christelijk-letterkundige
beweging. Toch stond hij aan het Christelijk-letterkundig tijdschrift
Opgang artikelen of over Heiman Dullaart; zij werden naderhand tot een
boek om- en uitgewerkt. W. A. P. Smit schreef een proefschrift over
Revius, ikzelf over de Friese dichter Gysbert J , Karsemeyer over
Jeremias de Decker.
Vanwaar deze uitgesproken voorkeur voor de 17e eeuw? Heel de tweede
periode werd beheerst door het zoeken naar een verhouding tussen geloof
en schoonheid. Wie schreef er niet over Christendom en kunst? Maar dit
was geen nieuw probleem. Ook de dichters van de 17e eeuw — de eeuw
van Reformatie en Renaissance — hadden er reeds mee geworsteld. Een
oplossing hadden zij niet gevonden. Sommigen bezweken onder de spanning, anderen vonden een modus vivendi. Maar in ieder geval was daar
een soortgelijke polariteit. Vandaar dat naar deze eeuw vooral de aandacht
uitging.
Wat is er gebleven van deze belangstelling? Niet veel. Smit verruilde
Revius voor Vondel. En hij deed een stap terug. Hij bestudeerde de
Renaissancedichters voor Revius, Van der Noot in de eerste plaats. Ook
Wille schreef over Van der Noot. Karsemeyer en ikzelf werden vrijwel
geheel in beslag genomen door onze taak bij het middelbaar onderwijs;
wij kwamen niet veel verder meer dan het schrijven of samenstellen van
schoolboeken.
Een ander nam de opengevallen plaats in: Prof. Dr G. A. van Es, met
zijn bijdragen aan de Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden 4).
3) C. Rijnsdorp, In drie etappen. Bosch & Keuning N.V., Baarn. 1952.
4) Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden, Deel III—V. StandaardBoekhandel, Antwerpen-Brussel, Teulings Uitgeversmaatschappij, 's-Hertogenbosch.
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Van Es is, evenals zijn geestverwant Wille, van nature een Einspanner.
Voor zover ik weet, is er dan ookgeen contact tussen hem en de schrijvers
van de derde etappe. Juist daarom bestaat er gevaar dat zijn onderzoekingen op het terrein van de 17de-eeuwse letterkunde niet de aandacht
krijgen die zij toch zeker verdienen. Van Es le de vooral de nadruk op de
Calvinistische inslag in deze letterkunde. Daarmee werd het totaalbeeld
vollediger en gayer. Wij zien het als wij het proefschrift van Smit leggen
naast het hoofdstuk uit de Geschiedenis dat over deze dichter handelt.
Ondertussen is Van Es niet ontkomen aan het gevaar van een zekere
eenzijdigheid. Dat blijkt nog het duidelijkst als hij schrijft over Huygens.
Deze dichter was voor alles moralist. Maar hij heeft ook enkele zuiverreligieuze verzen geschreven. Zij verdienen zeker afzonderlijk te worden
besproken. Maar of het werkelijk zulke meesterstukken zijn als Van Es
ons wil doen geloven? Van Es voelt zich aan deze dichter geestelijk verwant. En nu krijgen we de indruk dat zijn oordeel in hoge mate bepaald
werd door deze verwantschap.

Een serie van twee Middelnederlandse uitgaven
Reeds kwamen wij een tweetal geleerden tegen die in het laatste halfjaar
publicaties deden verschijnen. W. A. P. Smit verzorgde voor de Stichting
Oude Letteren een uitgave van Jonker Jan van der Noot, Het Bosken en
Het Theatre 5). Daarnaast nog een facsimile-uitgave van een derde gedicht:
Epitalameon, oft Houwelijcx Sanck 6) . Van Es stelde een bloemlezing
samen uit de bundel Poesy van Joan van Six Chandelier 7).
Twee van deze uitgaven verschenen in een nieuwe serie: Zwolse Drukken en Hei drukken. Voor wie de geschiedenis niet kennen, een vreemde
naam. Een uitgever in Zwolle, die in . de loop der jaren een reeks herdrukken liet verschijnen, komt tot de conclusie dat deze reeks dringend
vernieuwing behoeft. Een commissie van de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde, die bij Elsevier een Bibliotheek der Nederlandse Letteren
uitgaf, is over de opzet van deze bibliotheek niet geheel tevreden: de
reeks moet representatief zijn voor de gehele Nederlandse letterkunde,
maar dit betekent dat te veel werk moet worden opgenomen dat ook in
een andere uitgave verkrijgbaar is; er zouden minder herdrukken moeten
worden gegeven en meer nieuwe drukken. Nu treden deze uitgever en
deze commissie met elkaar in contact, en dan lijkt het wel of de belangen
ver uiteenlopen, misschien zelfs tegengesteld zijn, maar ten slotte wordt er
5 ) Jan van der Noot, Het Bosken en Het Theatre. Inleiding en aantekeningen
van Dr W. A. P. Smit, Wereldbibliotheek, Amsterdam-Antwerpen. 1953.
") Dr W. A. P. Smit, Jan van der Noot, Epitalameon, oft Houweliicx Sanck.
W. E. J. Tjeenk Willink, Zwolle. 1953.
7 ) Dr G. A. van Es, Poesy van J. Six van Chandelier. W. E. J. Tjeenk Willink,
Zwolle. 1953.
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een vorm gevonden die zowel scheidt als samenvat (Drukken en Herdrukken) en die, juist door haar eenheid in verscheidenheid, veel belooft voor
de toekomst.
Een dergelijke serie werkt als katalysator. Er is een gelegenheid tot
publiceren. Dus kunnen er nieuwe plannen worden gemaakt. Werk dat
andersgemakkelijk bleef liggen, wordt nu aangevat en tot een goed einde
gebracht. Van hoeveel betekenis deze serie in een paar jaar tijds geworden
is, blijkt uit de omstandigheid dat wij hier twee publicaties over de
middelnederlandse literatuur moeten noemen; zi j zijn allebei verschenen
in de reeks Zwolse Drukken en Herdrukken.
Over de eerste kunnen wij kort zijn. Van Mierlo vierde zijn 75ste
verjaardag. Nederlandse geleerden wilden hem huldigen. Daartoe verzamelden zij alle studies die de jubilaris over de proloog van de Reinaert
heeft gepubliceerd 8). Het zijn er niet minder dan negen; zij dateren uit
de jaren 1927-1942. Een instructieve bundel! Wij zien hoe een aanvanke
lijke mening wordt prijsgegeven voor een betere, eerst nog slechts als
veronderstelling geuit, en geen wonder, want zij wierp veel omver, maar
dan, in een polemiek met andere Reinaertkenners, met steeds groter overtuiging verdedigd. Voor onze kroniek echter is deze bundel niet van zo
heel veel betekenis. Volgens Van Mierlo is de Reinaert alleen door Willem
geschreven; wij geloven het graag, maar wat geeft het ons, zo lang achter
deze naam niet een gestalte oprijst? Er zijn andere vragen omtrent de
Reinaert waarin wij meer belangstellen: in hoeverre hadden vroegere
geleerden gelijk, toen zij de Reinaert beschouwden als een gedicht van
de derde stand, tegenover adel en geestelijkheid? Waarom blijft de vos,
ondanks zijn schurkenstreken, onze sympathie behouden?
Meer aandacht moeten wij schenken aan het korte fragment uit het
Lanceloot-handschrift dat Maartje Draak uitgaf: Lanceloet en het hert
met de witte voet 9). En dat niet om de inleiding die zij er aan doet
voorafgaan; al weer, wat interesseert het ons, of dit fragment een Franse
voorvorm heeft gehad en hoe de betrekking is tussen dit fragment en een
nog bestaand Frans gedicht, de Lai de Tyolet? Ofschoon, deze inleiding
is op zichzelf een boeiend stuk werk; Maartje Draak verstaat de kunst,
haar lezers met zich te laten meedenken, en zij weet zulke aardige vergelijkingen te maker tussen de middeleeuwse poezie en bepaalde, nogal
buitenissige, kunstvormen uit onze eigen tijd: daaronder detectiveromans
en cabaretliedjes. Maar het is ons vooral te doen om het verhaal zelf. Voor
wie door vele langdradige ridderromans zich heeft moeten heenworstelen,
niet minder dan een verrassing.
Wat is dit geval kostelijk verteld! En wij gaan ons afvragen, waarin dan

8) Prof. Dr J. van Mierlo S.J. en de Proloog van Reinaert.
Willink, Zwolle. 1953.
9) Dr Maartje Draak, Lanceloet
Willink, Zwolle. 1953.
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toch wel de bekoring kan zijn gelegen van dit verhaal. Misschien hierin,
dat de onbekende dichter voldoende afstand heeft genomen van zijn stof?
Hij beheerst deze stof, hij hanteert deze stof, en soms jongleert hij er zelfs
een beetje mee. Tot vermaak van zijn hoorders eerst, zijn lezers nu. Deze
dichter durft het aan, de gegevens uit zijn verhaal los te maken van de
werkelijkheid: ik vertel dit niet als strikte waarheid, zegt hij ergens, maar
zo als ik hetgehoord heb, durf ik het wel te vertellen, en Maartje Draak
vindt daar voor weer een bondige moderne uitdrukking: als ik lieg, dan
lieg ik in commissie. Een ander maal last hij een stukje levenswijsheid in:
Dinc die sal sijn ende met gesciet Die moet ember ten inde comen; wij
zouden zeggen: wat gebeuren moet, gebeurt ook. Deze levensles wordt
dan het thema, waarop zijn vertelling verder is afgestemd.
Bijzonder aardig getekend is de jonge koningin, die eerst heeft bekend
gemaakt dat zij alleen huwen zal met de ridder die haar de voet van het
witte hert brengt, en als dan de verkeerde daarmee komt opdagen, is zij
radeloos: Ic wane in die werelt wijt En es nu so leeliken niet! Later blijkt
dat niet deze ridder, maar Lanceloot het hert gedood heeft, en hij zou
dus met de koningin mogen trouwen, maar — hij heeft immers Guenevere
lief, de gemalin van koning Arthur. En daarom gaat het huwelijk niet door?
Och, dat is ook te erg; het wordt uitgesteld tot een later tijdstip. De
koningin schikt zich, maar: Si wilde wel, hebbic vernomen, Dattie brullochte ware volcomen. Van uitstel komt licht uitstel.

Drie dichters uit de Renaissanceti/d
Drie dichters uit de Renaissancetijd vragen voor korte tijd onze aandacht. Het zijn Jan van der Noot, Jan Janszoon Starter en Joan Six van
Chandelier. Wij noemden reeds de uitgaven van werken door Jan van der
Noot, verzorgd door W. A. P. Smit. Vooral de editie van Het Bosken en
Het theatre dwingt bewondering af, om de uitvoering eerst, in royaal
oblong formaat, de tekst in twee kolommen, dan ook om de aantekeningen,
waaraan tijd noch moeite werd gespaard, en de uitvoerige inleiding,
waarin vele misvattingen worden rechtgezet en nieuwe vondsten worden
meegedeeld. Het Bosken, een verzamelbundel van reeds in Antwerpen
no poezie, gedrukt eerst te Londen, waarheen de dichter, toen
nog ijverig Protestant, de wijk had moeten nemen; het Theatre, een godsdienstig tractaat,
voorafgegaan door enkele gedichten: een 'artistieke
blikvanger'.
Bij een van de veronderstellingen, die Smit maakt, plaatsen wij even
een vraagteken, en die betreft een belangrijk punt. Was Jan van der Noot
een opportunist? Draaide hij met alle winden mee? In dit verband is de
zinspreuk belangrijk die de dichter zich koos: Tempora te Tempori.
S. J. Lenselink wees er op dat dit een woord uit de Bijbel is, maar dan
in een andere lezing dan waaraan de Statenvertaling de voorkeur gaf.
Rom. 12 : 12 luidt daar: Dient de Heer, maar nu zijn er andere handschriften die in plaats van Heer (kurios) tijd, gelegenheid (kairos) lezen.
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Zo vertaalden o.a. Erasmus (tempora te tempori) en Luther (schicket Euch
in die Zeit).
De zinspreuk van Van der Noot was dus geen eigen vinding. Hij ontleende deze aan de Bijbel. Kan deze zinspreuk dan nog wel gelden als
een aanwijzing dat Van der Noot een opportunist was? Maar hoe heeft
Van der Noot zelf dit woord verstaan? Smit exegetiseert: nit komt het er
op aan, want nit is het de tijd dat God van u de beslissende keuze vraagt,
en dan is er weinig verschil tussen de lezing van Erasmus en Luther en
de lezing die de Statenvertaling volgt. Maar is dit de meest voor de hand
liggende verklaring? Is het ook niet mogelijk, dit woord te verstaan als
een vermaning, niet al te openlijk tegen de bovendrijvende overtuiging in
tegaan, maar in alle stilte het eigen godsdienstige leven te leiden, in de
verwachting dat eenmaal de tijd zal komen waarin God in volkomen vrijheid
zal mogen worden gediend? Werkt het verband waarin dit woord staat, deze
uitleg niet in de hand? En nu moeten wij hier even de studie noemen die
Wille over Van der Nootpubliceerde 1°). Hij wijst er op dat onze dichter
in de jaren waarin hij te Keulen verblijf hield, een vriend was van Hendrik
Niclaes en behoorde tot diens secte Het Huis der Liefde. Maar ook onder
de aanhangers van deze secte treffen wij de neiging aan, zich naar het
uiterlijk te conformeren aan wat de officiele kerk leerde en ondertussen
te leven volgens eigen vroomheid.
Genoeg, om te beseffen dat de zinspeuk van Van der Noot ons weinig
verder brengt bij onze poging, zijn persoonlijkheid te doorgronden. Of
Van der Noot een opportunist was, blijft voorlopig een open vraag. En
daarom doen wij verstandig, ons van een oordeel over zijn gedragingen te
onthouden, en hem alleen te zien als iemand wie — om het met een
uitdrukking van Aart van der Leeuw te zeggen — een nog jonge Muse
een kus op het voorhoofd heeft gedrukt, schrijver van gedichten waarin
telkens even een nieuwe vorm van schoonheid zich baanbreekt.
Een zeer bepaalde oorzaak leidde tot hernieuwde belangstelling voor
an
J Janszoon Starter. De gemeente-archivaris van Leeuwarden, H. M.
Mensonides, ontdekte het huis waar indertijd 'd'Engelse Bijbel' uithing.
Starter dreef in dit huis een boekhandel. In de gevel werd een gedenksteen
aangebracht. Natuurlijk mocht het daarbij niet blijven. It Beaken kwam
met een aflevering, geheel aan deze dichter gewijd 11 ). De opzet lag voor
de hand: een artikel over Starter en Engeland, een tweede over Starter en.
Amsterdam, een derde over Starter en Friesland. Wat aanvullende bijdragen over de wijzen van Starters gedichten, over de reden waarom hij
van Amsterdam naar Leeuwarden verhuisde.
Het is merkwaardig hoeveel bijzonderheden de medewerkers aan deze
aflevering weten mee te delen over de tijd en de kring waarin Starter

De godsdienstige denkbeelden van Jan van der Noot in zijn
Keulsche periode. Studies, aangeboden aan Prof. Dr Gerard Brom, blz. 223-244.

10) Dr J. Wille,

Dekker en Van de Vegt, Utrecht-Nijmegen. 1952.
11) Om Jan Jansz. Starter hinne. It Beaken, Dec. 1953.
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leefde. Maar wanneer zij dan hun onderzoekingen proberen toe te spitsen
op Starter zelf, lijkt het wel of deze hun ontwijkt; wat wij overhouden, is
niet meer dan een schim, geen levend mens. Daarom moeten wij het
betreuren dat naast deze artikelen, die hoofdzakelijk over het leven van
Starter handelen, geen bijdragen zijn opgenomen over Starters werk, want
daaruit zullen wij hem ten slotte moeten leren kennen. Anders gezegd:
naast A. G. H. Bachrach, W. C. J. Buitendijk en J. H. Brouwer had
W. G. Hellinga aanwezig moeten zijn, met een analyse van het Liedeken
tot Lof van Vrieslandt of een ander gedicht van deze 17e-eeuwse troubadour.
Van Es schreef in het vijfde deel van de Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden uitvoerig over Joan Six van Chandelier. Zijn
bloemlezing uit Poesy is de illustratie bij het hoofdstuk in deze letterkundige geschiedenis. Maar in de jaren tussen de beschouwing over Six en
de bloemlezing uit diens werk leerde Van Es Six beter verstaan. En zo
ontstond er een merkwaardig verschil tussen de beschouwing en de inleiding tot deze bloemlezing.
De bundel Poesy verscheen in 1657. Six overleed in 1695. In de jaren
tussen 1657 en 1695 publiceerde hij nog slechts een berijming van de
Psalmen. Schreef hij verder geen gedichten meer? Waarom dan niet? Als
gevolg van een geestelijke crisis? In de Geschiedenis laat Van Es deze
mogelijkheid open. Maar hij schenkt er verder geen aandacht aan. Begrijpelijk, want Six' dominerende karaktertrek was 'een gezond realisme'. Maar
als Van Es de inleiding tot de bloemlezing schrijft, is deze mogelijkheid
toch zwaarder gaan wegen. En nu kan hij er dus niet langer aan voorbijlopen. Hij haalt een zinsnede aan uit het woord bij de psalmberijming,
waaruit blijkt dat Six na 1657 verder geen poezie meer liet drukken; hij
wijst er op dat het laatste gedicht in de bundel Poesy de indruk maakt,
geschreven te zijn als afsluiting. Six trekt een streep onder zijn dichterlijke
werkzaamheid, met de op zichzelf mooie en in dit verband sprekende
regel:
Gods Heemel is des levens gaarde.
Uit de bloemlezing kunnen wij geen verdere conclusies trekken. Van Es
heeft namelijk de gedichten gerangschikt naar bepaalde thema's: Roselle,
Zuidwaarts, Amsterdam, Scherzo, Feest der Zinnen, Van Vrede en Oorlog,
Spa, Tussen Dood en Leven, Afrekening. Wij zullen de gehele bundel,
die meer dan 600 blz. telt, in ons onderzoek moeten betrekken. Wij zullen
de gedichten die daarin zijn opgenomen, zoveel mogelijk chronologisch
moeten ordenen. Wij zullen moeten trachten na te gaan of er verband
bestaat tussen Six' lichameliike gesteldheid en zijn godsdienstige ervaringen.
Misschien valt er ook in stilistisch opzicht een ontwikkeling te constateren;
wij zullen daartoe de oudere gedichten met die van later datum, de
gedichten nit de bundel Poesy met de psalmberijming moeten vergelijken.
In ieder geval blijkt duidelijk dat een nader onderzoek gewenst is; ook
Van Es wijst hierop met veel nadruk.
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Balans van de negentiende eeuw
Over de 19de eeuw is de laatste jaren veel geschreven. Het lijkt wel of
we de overtuiging hebben: de afstand tussen deze eeuw en ons is thans
groot genoeg; wij kunnen eindelijk het geheel overzien.
Dat geldt voor de filosofie, geschiedenis, economie. Het geldt zeker
voor de literatuur. Wij zijn in de literatuur niet gewend, te rekenen met
eeuwen. Die indeling is ons te willekeurig. Wij onderscheiden tijdperken:
voor de 19de eeuw zijn vooral van belang de jaren 1837, 1865 en 1885.
Of liever nog werken wij met stromingen: voor de 19de eeuw Reveil,
nationale romantiek, humoristisch realisme. Daarna is er, vrij onverwachts,
de omwenteling in de literatuur, met de Tachtigers. En wij zien in, dat
het toch wel eens goed kan zijn, te rekenen met een willekeurige tijdseenheid als de eeuw. Want nu ontkomen wij niet langer aan de vraag:
was de Tachtiger beweging wel zulk een omwenteling als de Tachtigers
zelf suggereerden? Was er toch meer continuiteit dan wij aanvankelijk
dachten?
Reeds Stuiveling bezag de gehele 19de eeuw in Eeri Eeuw Nederlandse
Letteren. Nu doet ook Colmjon dit en hij is radicaler dan Stuiveling. Hij
voert de indeling in willekeurige tijdseenheden nog verder door. Want hij
knipt de eeuw nog weer in stukjes van telkens 10 jaar. Dan gaat hij eerst
na, wat er in het verloop van tien jaar in het buitenland verscheen. Daarna
wat er in hetzelfde tijdperk in ons eigen land werd gepubliceerd. En nu
zien we eerst recht, hoever telkens ons land, onze literatuur bi j die in het
buitenland ten achter bleef.
Dit verandert als de Tachtigers beginnen te schrijven. Colmjon moet nu
zoveel opeens vermelden, dat tien jaar nog te lang is; hij knipt de periode
nog weer in tweeen. Maar daarmee wordt het geheel toch wel erg vbrokkelig
an deze
en rommelig. En nu blijkt tevens duidelijk de schaduwzijde
werkwijze. Wij zien door de bomen het bos niet meer.
Toch is er wel een algemene tendens. Het zwaartepunt wordt verlegd.
Wij Nederlanders, zegt Colmjon, zijn nog het best in het betoog; zo lang
wij ons daartoe beperken, schrijven wij een natuurlijke en heldere stijL
,
Maar zodra wij meer
willen geven —,
— gedichten
romans
maken wij het
gauw te mooi. De vorm overwoekert dan de inhoud.
De nadruk komt daarmee te liggen op het werk van Kinker, Bakhuizen
van den Brink, Busken Huet, Pierson. Of dit helemaal billijk is? Natuurlijk
moet de vorm aansluiten op de inhoud. Maar dat neemt niet weg dat het
vormelement ook een waarde in zichzelf bezit. Zeker bij Staring en Potgieter, dichters die door Colmjon schromelijk onderschat worden. Om
maar niet te spreken van de religieuze dichters, — voor wie — daar zijn
ze nu eenmaal l9de-eeuwers voor — godsdienst en kunst in hoge mate een
gevoelszaak was. Het was te verwachten dat Colmjon, zelf intellectualistisch ingesteld, voor hen geen waardering kon opbrengen.
Wij wagen het toch maar, nog iets te zeggen over een van deze religieuze
dichters: H. F. Kohlbrugge. Zeker niet een van de belangrijkste; is het
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wel algemeen bekend dat deze theoloog ook poezie geschreven heeft?
Dr K. Groot gaf een bloemlezing, voorafgegaan door een brede inleiding 12).
Helaas is de bewerker niet voldoende op de hoogte van de literatuur
in de l9de eeuw. Daarom slaagt hij er niet in, de poezie van Kohlbrugge
in deze literatuur de haar toekomende plaats te geven. Kohlbrugge schreef
gedichten van 1820 tot 1829. Deze gedichten zijn weinig oorspronkelijk.
Wij kunnen onder ieder gedicht een naam plaatsen. Onder de eerste religieuze gedichten de naam van Feith. Onder de liefdesgedichten — meestal
rijmloos — de naam van Bellamy. Onder de religieuze gedichten die daarna
ontstaan, de namen van Bilderdijk, Da Costa, Ter Haar. Groot noemt wel
enkele van deze voorbeelden, maar lang niet alle.
Het gevolg is dat het verschil tussen deze poezie en de enkele gedichten
die Kohlbrugge op latere leeftijd schreef, niet duidelijk uitkomt. In 1833
doet Kohlbrugge zijn grote ontdekking. Veertien jaar later vindt hij een
arbeidsveld: Elberfeld. Daar schrijft hij zo nu en dan weer poezie. Opnieuw navolging van andere dichters? Van Nederlandse dichters zeker niet.
Van Duitse dichters misschien? Inderdaad is er Duitseinvloed, maar deze
gedichten hebben iets eigens. Kohlbrugge doorbreekt de ban der dichterlijkheid. Hij gebruikt niet langer mooie taal. Zijn woorden getuigen eerder
van een grote ernst en nadrukkelijkheid. Dan wringt en knarst het wel
eens. Een enkele maal is hij ook opzettelijk bot. Een vereerder van 'de
moderne wetenschap' ligt op sterven. In zijn angst klaagt hij:
'Geleerdheid, weet gij niets? mijn trots voor dezen?
Ontkom 'k dees hel: 't zal grootste wonder wezen!'
Hier helpt zijn vrome meid, met hem begaan.
'Een wonder? wel, de Heer is opgestaan.'
Hij denkt, gelooft, en geeft den laatsten snik.
Moderne Wetenschap! die meid blijve u ten schrik.
Kohlbrugge is hiermee een root dichter geworden. Hij was en blijft in
de eerste plaats theoloog; zijn dichterlijke talenten zijn gering. Toch mogen
wij er op wizen dat dezelfde radicaliteit, die zijn theologie kenmerkte, ook
even zichtbaar wordt in zijn latere poezie. Daaraan is het dan te danken
dat Kohlbrugge, een der geringsten onder de domineesdichters, in de bestrijding van de dichterlijke taal een Marcellus Emants en een Willem
Kloos is voorgegaan!

12 ) Dr K. Groot, Kohlbrugge in en nit zijn gedichten. H. Veenman en Zonen,
Wageningen. 1953.
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KRITIEKEN
Albe: Engracia Maria Alcaraz.
Nijkerk — G. F. Callenbach.
Een boek waarop heel wat aan te merken valt en dat niettemin sympathiek
aandoet, door de liefde, waarmee het
kennelijk geschreven is.
Bezwaren zijn de zwakke compositie
(deels memoires, deels brieven, met
tussendoor kunstbeschouwingen, die te
wijdlopig zijn binnen het kader van
deze roman) en de dikwijls gemaniereerde stijl. Illustratief voor het laatste gebrek is de volgende, op pagina
6 voorkomende, overigens willekeurig
gekozen alinea:
'Onze koplichten boren hun licht
thans in een volledige duisternis. Ik
zit in een gespannen houding en tuur
door de lichtelijk bedompte voorruit
in de dansende straallichten. Een der
bundels vangt plotseling een gestalte
op.'
Ook bevredigt het niet dat het geheim, dat een, in een der eerste hoofdstukken van het boek stervende vrouw,
de moeder van Engracia, meeneemt in
haar graf, slechts zeer ten dele tot een
oplossing komt.
Maar aantrekkelijk is de wijze waarop de auteur de ontwikkeling van Engracia beschrijft en weldadig doet ook
zijn liefde tot de Spaanse cultuur aan.
Het boek heeft verder de verdienste,
dat het tot het einde de spanning levendig houdt, al vormt de afloop niet
bepaald wat men een pointe ,noemt en
zal deze afloop lang niet elkeen geheel voldoen.
Samenvattend mag men besluiten
dat de schrijver, ondanks een zeer behoorlijke kennis van de Spaanse cultuur, hier te hoog heeft gegrepen. Het
geheel wekt de indruk van onrijpheid.
Niet zo'n mooie karakterisering voor
een boek, voorzeker niet en daarom
zij nogmaals opgemerkt, dat deze roman een prettige indruk nalaat. Al
deze aanwijzingen zijn dan ook minder
bedoeld als een vonnis, dan als op186

merkingen, want de hoop op goed
werk van deze schrijver lijkt me allerminst ongegrond.
Anton Pieck illustreerde. Dat gebeurde, zoals we het van Anton Pieck
gewend zijn, dus niet erg Spaans.
J. E. N.
Giovanino Guareschi:
Don Camillo en zi/n kudde.
Utrecht - De Fontein
Antwerpen - Sheed en Ward, z.j.
(Don Cammillo e it gregge, Vert. It.
Frans van Oldenburg Ermke).
Een nieuwe bundel schetsen over Don
Camillo en Peppone, ditmaal onder
het motto: 'Jesus, er zijn op de wereld
zoveel dingen, die iniet gaan, zoals ze
moesten gaan', zei Don Camillo. 'Me
dunkt van niet,' antwoordde Christus.
'Op de wereld zijn het enkel de mensen, die niet gaan. Voor de rest gaat
alles perfect.'
En dit motto is heel gelukkig gekozen, want het duidt OD de goede afloop
van alle gebeurtenissen in la Bassa,
op de gebreken, waarmee haast alle
figuren behept zijn, op de ondertoon
van ernst van alle vertellingen, op de
milde humor, die als een ondeugende
figurante de grondtoon omspeelt en
zelfs op de verrassende pointe in het
merendeel van deze schetsen.
Deze tweede bundel is, na de eerste, geen teleurstelling en hij is waard,
dat hij deelt in de sympathie, die
'Don Camillo en de kleine wereld' ten
deel is gevallen. Nee, het zou niet
zwaar vallen te wijzen op kleine gebreken en onvolkomenheden. Niet alle
schetsen staan op een even hoog peil.
Maar met een kritiek naar strenge,
hoezeer overigens misschien juiste
maatstaven doet men eigenlijk en de
auteur, die journalistiek gaf van het
hoogste gehalte en het publiek, dat
hongert naar deze lectuur, onrecht.
Guareschi's geestdrift en ook zijn

naastenliefde staan, als het er op aan
komt boven kritiek.
Ook dit boek is verfilmd en trekt
stampvolle bioscopen. Het is verkwikkend te bedenken, dat de liefde tot
zijn kerk van deze man, die leeft in
een land, dat wel het ergst is van alle
West-Europese landen is geteisterd
door secularisatie, honderdduizenden
indifferenten in beweging zet. En 't is
bepaald die verwarmende liefde van
Guareschi en niet in de eerste plaats
zijn klucht, die de mensen trekt. Er
zouden tientallen films zijn te noemen, die rijker aan humor zijn, ook
aan de platvloerse humor die het meest
in trek is, maar die niet worden geprolongeerd. En het is evenmin waarschijnlijk, dat het het ridiculiseren van
een politiek systeem is, dat het publiek
doet smullen en waaraan Chaplin's
'Dictator' klassiek is geworden, want
Guareschi neemt Peppone en zijn cornmunisten serieus — bijna even serieus
als Don Camillo, en hij zet die tegenstanders ook wel naast elkaar en hand
in hand in hun hemd . Nee, het moet
wel jets als datzelfde verlangen van
Peppone zijn om, communist of geen
communist, zijn kind te laten dopen,
dat bet grote publiek doet grijpen
naar een bock en kijken naar een film,
waarin noch kerk, noch partij, maar
Christus steeds weer het laatste woord
heeft.
En daarom: Dank je wel, GiovanJ. E. N.
nino Guareschi!
Dr M. I. Gerhardt: lets over het gebruik van de eerste persoon in verhalend proza.
Groningen-Djakarta - J. B. Wolters,
1953.
Het is een gelukkige greep geweest,
de openbare les die Dr Gerhardt gaf
bij haar aanvaarding van het ambt van
lector in de nieuwe Franse letterkunde
aan de Rijksuniversiteit te Groningen,
door middel van deze uitgave te brengen onder een groter publiek dan indertijd te Groningen gelegenheid had

te luisteren. Het gegeven werd door
de lector nl. niet alleen belicht, voorzover het vak aangaat, waarin zij nu
doceert, maar deze studie omvat een
goed deel van de West-Europese letterkunde, van de vroege middeleeuwen
tot de jongste tijd, zij het dan dat het
historisch overzicht van het gebruik
van de ik-vorm in het proza heel beknopt moest zijn.
Deze les is in 't bijzonder aantrekkelijk voor auteurs, want ze draagt een
bij uitstek technisch karakter. De psychologische motieven voor het gebruik
van de ik-vorm en het psychologisch
effect van dit gebruik bij de lezer,
worden hier en daar even genoemd,
maar tot een uitwerking komt Dr G.
niet, wat overigens gezien haar vak,
vanzelf spreekt. Niettemin worden in
deze les allerlei opmerkingen gemaakt,
die buitengewoon belangwekkende
achtergronden doen vermoeden en het
genoegen van het lezen van deze les
bestaat, behalve in het kennis nemen
van wat geschreven is, in misschien
even sterke mate in het mijmeren over
wat buiten behandeling moest blijven.
Maar dat wat wel wordt behandeld
is alleen al de tijd en de moeite alleszins waard. Grote moeite kost de bestudering overigens niet, want de les
is glashelder. En openbaringen komt
men er ook al niet in tegen, maar wel
telkens die aangename verrassingen,
die eigen zijn aan het ontdekken van
geformuleerde uitspraken, over zaken,
die bij onszelf reeds als embryonale
denkbeelden bestonden.
Allerlei mogelijkheden in het gebruik van de ik-vorm worden door
Dr Gerhardt aan een korte beschouwing onderworpen, bijv . de pseudoautobiografische schelmenroman, de
pseudo-documentaire romans als de
pseudo-memoires, de geschreven
biecht, de roman in brieven, het gefingeerde dagboek, voorts het ik-verhaalzonder-meer, en de lijstvertelling, hier
'ingelaste vertelling' genoemd. Alle
vormen zijn op hun merites en hun
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bruikbaarheid beoordeeld, waarna
conclusies zijn getrokken, die stuk
voor stuk aanvaardbaar zijn.
In deze les voert Dr G. twee termen
in, waartegen wel enig bezwaar bestaat, nl. 'subjectieve verhaaltrant'
voor het gebruik van de ik-vorm en
'objectieve verhaaltrant', indien de
derde persoon is gebruikt. Deze terminologie kan Licht verwarring wekken,
door de verwatering van de begrippen
subject en object en de daarvan afgeleide adjectieven. In de huidige opvattingen is een subjectieve schrijftrant met betrekking tot een derde al
even zeer mogelijk als een objectief
relaas van de schrijver over zich zelf.
Deze bezwaren zouden echter vanzelf
verdwijnen, als de termen in vakkringen desondanks algemeen aanvaard
zouden worden.
Het is te hopen dat deze studie, die
voor zover ons bekend het karakter
draagt van terrein-exploratie, aanleiding mag geven tot nieuwe studie en
ook tot een diepere bezinning bij de
keuze van de verhaaltrant door de
auteurs.
J. E. N.

Ernst Barlach Zwischen Erde find Himmel.

Carl Georg Heise

Munchen 1953 - R. Piper & Co.
Verlag.
Kurt Kusenberg Picasso - 46 Litho-

graphien.

Munchen 1953 - R. Piper & Co.
Verlag.
Eerstgenoemde uitgave is een aardig
boekje, dat in 12 bladzijden tekst en
ruim 45 offset-reproducties een beeld
wil geven van de op 68-jarige leeftijd
in 1938 overleden Duitse beeldhouwer-dichter Ernst Barlach als tekenaar. Deze schetsen, meestal de aanloop tot beeldhouwwerken, onthullen
echter meer. Wie Barlachs beelden en
zijn litteraire oeuvre niet kent, kan
zich aan de hand van deze reproducties zonder moeite een voorstelling
maken van dat hem onbekende werk.
Hij krijgt onmiddellijk een globale,
zuivere - zij het niet gedetailleerde 188

indruk van de wezenlijke inhoud v
wat deze expressionist maakte, (
zonder zich te storen aan de moc
van de dag, zocht, probeerde, worst(
de tot hij een eigen, hem zelf ovc
tuigende uitingswijze had gevond(
Barlach was een miskende, die ee
na zijn dood volledige erkenning v
zijn verdiensten kreeg, en met de VE
betenheid van de vereenzaamde voc
hij met elk onderwerp, stak hij bij (
werk of naar de diepte. Hij verwie
met nadruk alle behaagzieke bevalli,
heid en zinnestreling — zelfs als a
bewust gezocht doel voor de kunst
en zo kwam hij tot resultaten, die In
omvattende vormen en massa's en m
een zeker rhythme in het 'gebaar' d
voorstelling de Romaanse en Gotisc]
kunst zeer verwant blijken. De tii
van dit boekje doet wat overspanno
en pathetisch-religieus aan; ze is geo
bedenksel van de auteur — die de.
kreet overigens wel erg mooi vindt
maar ze werd ontleend aan een ui
spraak van Barlach zelf. Ze type(
uitstekend zowel de Duitser Barla(
als de Duitser Heise, maar neem all
bei zoals ze zijn en dan valt er nit c
deeltje zeker wat op te diepen.
Het tweede boekje is ook zo'n aard
geval, weer met 12 bladzijden tek
en ruim 45 reproducties naar lithe
grafieen van de ook in de steendrut
prent uitmuntende Picasso. Van ho
boekje over Barlach kon ik zegge]
onderwerp en relaas zijn naar de gee
een, Duits; maar in dit tweede werk,
is van zulk een eenheid geen spoor I
vinden: de Duitser Kusenberg heef
geloof ik, de Franse Spanjaard Picas.
niet ten diepste gepeild. Vooral in h(
begin van zijn betoog doet hij als ee
kat, die op veilige afstand om ee
schoteltje onbekend voer heendraai
Hij vermeldt daar allerlei interessant
dat moet aantonen hoe 'n wonderlij
fenomeen die Picasso toch wel i:
maar . . . dat 'indrukwekkends' ka
van elke lithograaf-in-hart-en-niere
gezegd worden. Hoe geheimzinnig j

1 ook erbij kijkt, 'openbarende' uitwaken als 'Er dem Steindruck verlien' zijn en blijven met betrekking
t Picasso even nietszeggend als waner zij werden gedaan over Daumier
De Toulouse Lautrec. En dan de
1.achelijke vermelding van alle molijke data!: 'Am 14. Juni entstanden

hn Mtidehenkepte ...', 'Die nachste
heitsstriihne begann am 20. Januar
t den tiinf Eulen .. .', enzovoorts
zovoorts! Natuurlijk is het felt dat
.ester Picasso litho's maakt belangker dan de omstandigheid dat hij
n tijd tot tijd eet, z'n tanden poetst
naar de kapper gaat, en het is ook
1 aardig te lezen :_at hij zo virtuoos
n yak beheerst en op een dag tien
isjeskopjes tekent, maar zou hij ze
12 Augustus anders hebben gemaakt
n op die 14de Juni? Deze opsomng van dagen en uren gaat zover,
t je heus op de volgende bladzijde
gaaf verwacht van de precieze tijd3pen waarop de meester doet wat
mens van dag tot dag moet doen.
Na twee bladzijden citeert Kusen-g een uitspraak die Picasso's bemde litho-drukker Mourlot omDeks Mei 1949 deed:'... das 'Fie
-' (namelijk de lithografendrift) hat
'2 jetzt gelegt', hij trekt bij deze
pc woorden een doodgraversgelt en . . . wordt eindelijk wat Fakeer over zijn onderwerp. Verderop
kt hij dan toch wel enkele beharswaardige dingen te zeggen te
^ben over de man, die elk uitdruk4smiddel, elke techniek vernieuwt,
ra hij er de handen naar uitstrekt,
r de tovenaar, die drukinkt veranen kan in fluweel en git en mat
.mer, die uit ieder lithografisch
eriaal meer weet te puren dan een
er, meer tinten zwart, meer tonen
;, meer poezie.
H. Kr.
lerpstra: De Kleine Residentie.
aarn - Bosch & Keuning n.v.
ictoricreeks.
Terpstra hebben we een goed
sschrijver gewonnen. Het boek 'De

Kleine Residentie' bezit alle eigenschappen om het geslaagd te noemen:
het is pretentieloos, het geeft een afwisselend verhaal, aardige dialogen,
een matige romantiek, kleine milde
philosophietjes over de liefde en het
heeft ook een godsdienstige achtergrond, niet te danker, niet te licht.
Misschien klinkt deze opsomming
wat te ironisch, dat is echter niet de
bedoeling. Te goed weet ik, dat deze
verhalen een belangrijke functie vervullen in onze Protestantse kringen en
dat een juist afwegen van genoemde
waarden al een kleine kunst op zichzelf is.
Het verhaal speck op het kleine
Schokland in de vorige eeuw. De sfeer
var; het eiland is goed getypeerd. Ook
de mensen leren we als levende mensen kennen: de vissers, de notabelen:
de dominee, de pastoor, de dokter, de
burgemeester, de meester en een
kunstschilder met een Franse vrouw.
Wel geloof ik dat zij in hun denken
te modern zijn. Zeker Johannes van
Vriesland, de kunstschilder en Jacqueline, zijn vrouw, met wie hij echter
niet getrouwd is. Wel weet de auteur
vaak een sfeer te bereiken, die ons
terugvoert in de rustige, goede, oude
tijd met brave mensen. Soms veel te
idyllisch getekend, al warden ons anderzijds de sociale nood en het natuurgeweld, waar men toen erger door
getroffen werd dan nu, goed beschreK. K.
ven.
Dick Dreux: 1k wil geen bend zijn.
Wageningen - Zomer & Keuning.
Het is een welkome afwisseling tussen
de volksromans, die meestal in boerenkringen spelen of in rustige families,
historische verhalen aan te treffen.
Het is zo simpel gezegd, dat de geschiedenis de leermeesteresse der volkeren is, doch het kost nog al wat
moeite dit in praktijk te brengen, buiten de intellectuele kringen om. Daarom kunnen historische verhalen, mits
verantwoord en goed geschreven, een
189

onderwijzende en karaktervormende
taak hebben.
Dick Dreux vertelt van de belang wekkende tijd van de boerenopstanden. Opstanden van gekwelde—mensen
tegen het tyrannieke gezag van de keizer. (Wij weten alien allicht nog wel,
dat Luther, ook al waren velen juist
door zijn woord tot opstand gekomen,
zich niet alleen gedistancieerd heeft
van deze mensen, maar hen zelfs fel
heeft bestreden om hun dikwijls anarchistische opvattingen.)
De auteur maakt ons duidelijk, dat
zowel sociale als geestelijke motieven
de boeren tot hun opstand dreven en
dat er vaak een verwarring van de
geesten was. Levendig en kleurrijk
beschrijft hij toestanden en mensen uit
die verschrikkelijke jaren. Hoofdfiguur
is Hans-heelmeester, een beulszoon,
die echter onder de vloek van het
beul-zijn wil uitkomen. Deze Hans is
een edele persoonlijkheid, naar mijn
smaak te modern van denken en gevoelen.
Dick Dreux blijkt over veel feitenkennis te beschikken. Wat compositie
betreft kon hij in de leer gaan bij
Rembrandt, die op enkele figuren het
voile licht laat vallen tegen een donkere achtergrond, waarin niettemin figuren te herkennen zijn. Dan heeft
hij nog als Rembrandt het recht naast
de hoofdfiguren een vrouw of een
kind te plaatsen, die de wonderlijke
band met het eenvoudige leven van
liefde en goedheid, een lath en een
traan, symboliseert. Nu raken we wel
eens verward in figuren en feiten, wat
de lectuur verrnoeiend maakt, al wil
ik enkele bloeiende gedeelten speciaal
noemen.
K. K.
N. Schuttevaer-Velthuys

Bollen bloeiden om Parijs.
Hoorn - Uitg. 'De Steenuil'.
Wat van het Friese vee en de Friese
poters geldt, is ook van toepassing op
de Hollandse bollen: de grote wereld
vraagt er naar.
Dit brengt mee dat Friezen en Hol190

landers contacten zoeken, relaties onderhouden . . . en dus veel in het
buitenland moeten zijn. En in het buitenland mist de man de beschermende
grenzen van gezin, familie, kennissen,
kerk, organisatie enzovoort. Hij loopt
daar met zijn vakkennis, zijn begeerte
om zaken te doen en met zijn .. .
zondige begeren naar alles wat het
avontuur hem opleveren mag - alleen
in de grote wereld. Een gevaarlijke
positie voor iedereen, laten we er maar
geen doekjes om winden!
De schrijfster van 'Bollen bloeiden
om Parijs' heeft dit gevaar gestalte
gegeven in een verhaal en dit een roman uit het huwelijksleven genoemd.
Zij weet zeker iets of van de bollen,
van Parijs en van het huwelijk, en het
verhaal is zeer huiselijk en wel onderhoudend geschreven. Doch wij missen
in dit verhaal achtergrond en diepte.
Literaire waarde heeft het niet — en
dit zou mij niet zo hinderen, als het
boek maar iets te zeggen had en minstens de lezer zou ontroeren. Er zit
anders niet in dan dit ene: van een
verhouding buiten het huwelijk komen
maar ongelukken — wacht u voor de
bond!
1k kan dit tamme boek niet waarderen, het is mij te breikousachtig —
ik zie liever schuim en modder . .. . ik
prefereer een mislukte grote greep.
Dat er nog zoiets als een Bijbel bestaat, met inzettingen, regels en wetten
van genade en verlossing, schijnt de
schrijfster niet te weten ... en dat is
voor de behandeling van een onderwerp als dit een manco, dat in de
G. M.
gaten loopt.
Gunther Debon:

Herbstlich helles Leuchten iiberm
See. Chinesische Gedichte der Tang-

Zeit ubertragen and mit Anmerkungen versehen von Gunther Debon.
Munchen — R. Piper Verlag.
Bij sommige Duitse dichters was en is
een grote belangstelling voor de Chinese lyriek. 1k denk aan Hans Bethge
met zijn: Chinesische FlOte (1907) en

Pfirsichbliiten aus China (1920), meer
Hermann Hesse, die in zijn
Glasperlenspiel woorden vol eerbied
nog aan

wijdt aan de Chinese kunst, en in het
sprookje Der Dichter de gave van de
Chinese lyriek roemt, de wereld zó
volkomen in gedichten te spiegelen,
dat wij in deze spiegelbeelden haar
zelf gelouterd en eeuwig bezitten.
Een proeve van Chinese poezie vinden we in bovengenoemd smaakvol
uitgegeven en met acht houtsneden
verluchte boekje, waarin Gunther Debon een vijftigtal, meestal zeer korte,
gedichten in vertaling aanbiedt. Ze
zijn uit de tijd van de Tang-dynastie
(600 - 900), waarin China de glans en
roem van een wereldmacht had. Ook
de literatuur bloeide: de gedichten van
Li-Tai-bo gelden als volmaakte parels
van de Chinese lyriek, ook nu nog na
duizend jaar. De volkomen beheersing
van vorm en inhoud, de zuivere plastiek, de identiteit van de wereld zelf
met haar spiegelbeeld, geven deze gedichten hun onvergankelijke roem.
Li-Tai-bo genet van de heerlijkheid
van de aarde, waarmee hij zich verbonden voelt, en is tegelijk wanhopig
over de vluchtigheid van het leven. De
laatste gedachte is bij hem door persoonlijke lotgevallen nog verscherpt:
na een opstand tegen de keizer wordt
hij gevangen genomen, ter dood veroordeeld, verbannen (zie blz. 10: Zur
Nacht), doch spoedig begenadigd. Ondanks deze afhankelijkheid van de
machthebbers weet hij, dat de werken
van de dichters blijven, ook nadat van
de heersers elk spoor verdwenen is.
„Denn sieh, die Strophen Ku
Pingo*) leuchten
gleich Mond and Sonne noch in
Herrlichkeit;
Die Schlosser seines KOnigs aber
sanken
als dunkle Hugel in Vergesenheit.
*) beroemd dichter ± 300 voor Chr.
Denken we hierbij niet aan het
trotse woord, dat de ongelukkigste van
de Duitse dichters, HOlderlin, heeft

gesproken: 'Was aber bleibet, das
stiften die Dichter'.
Li-Tai-bo heeft een glimlachende
levenswijsheid gewonnen, die opwekt,
niet Al te rein te zijn. In Reinigung
(blz. 13) vermaant hij:
Solang du wohnest in der Welt,
vermeide allzu grosse Reine.
Hieraan ligt het volgende verhaal
ten grondslag: De dichter en staatsman
Ku Yuan was onschuldig verbannen en
dwaalde mismoedig aan de oever van
de stroom. Een visser zag hem en
vroeg: 'Heer, zijt gij niet staatsminister? Hoe is het zo ver met u geko men?' Kii. Yuan zei: 'De wereld is in
vuil verzonken; slechts ik ben rein. De
mensen zijn alien dronken; ik alleen
ben nuchter. Daarom werd ik verbannen.' De visser zei: 'Wie een heilige
is, past zich aan de wereld aan. Als de
wereld in vuil verzonken is, waarom
grijpt u niet in haar modder, maar
probeert, golven op elkaar te stapelen?
Als de mensen alien dronken zijn,
waarom drinkt u niet hun droesem,
maar drinkt wat dunne wijn?' Ku
Yuan zei: 'Ik heb geleerd: Wie zich
fris gewassen heeft, moet ook de muts
uitkloppen, wie gebaad heeft, moet
ook het kleed reinigen. Hoe zou ik in
staat zijn, het schitterende wit van
mijn gezindheid te laten verdonkeren
door het stof van de gemene wereld?
Liever wil ik in de buik van de vissen
begraven zijn!' De visser lachte vergenoegd en verwijderde zich, terwijl hij
de riemen in de maat bewoog. Ku
Yuan echter stortte zich in de rivier.
Li-Tai-bo houdt het met de visser,
die de wereld symboliseert.
1k zou willen vragen: Is er nog niet
een derde weg? De a antekeningen
achter in het boekje brengen voor de
Westerse lezer deze hem vreemde gevoels- en gedachtenwereld nader.
Als titel is de beginregel van het
eerste gedicht gekozen, omdat deze
verzen de herfstvruchten zijn van een
volgroeide cultuur, die zich spiegelen
in een helder meer.
J. H. S.
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Johan Fabricius

De Nertsmantel
Den Haag — Leopold.
Het is onbegrijpelijk, dat een uitgever
en een auteur van naam dit onbenullig niemendalletje op de boekenmarkt
hebben gebracht.
Natuurlijk: er zijn spannende en rake bladzijden. Daar is het voor van
Fabricius. Doch het geheel is zeer onbevredigend.
Van het thema: een man in financiele moeilijkheden, die een frauduleuse handeling verricht om een bontmantel voor zijn maitresse te betalen,
doch ineens door een gelukkige speculatie uit de financiele narigheid is
en uit zijn huwelijksmoeilijkheden door
een handig spel van zijn vrouw, die
de nertsmantel uit handen van de
maitresse weet te krijgen, zou op twee
wijzen meer gemaakt kunnen zijn. De
eerste was: het speurderselement en de
spanning te verhogen in de geest van
een zeer goede detective en de tweede:
tot de diepte van het kwaad, het berouw en de vergeving te gaan.
Van dit laatste is geen spoor. Het
boekje is nu vlees noch vis, zonder

enige moraal en ondanks sexuele spanning zonder werkelijke spanning.
K. K.
Geert Koops

Job Folkers
Assen — De Torenlaan.
Opnieuw een streekroman over Drente.
Veel aandacht is besteed aan het oude
landschap. Getracht is een soort pastorale te schrijven, die bij alle beminnelijkheid, echter toch onwezenlijk
aandoet.
De hoofdfiguur, een man van edel
karakter, die tenslotte zijn leven offert
om een oude gierigaard te redden uit
een brandend huis, is net even te goed,
te groot van karakter, te veel zonder
fouten, om geheel geloofwaardig te
zijn. Hier faalt de psychologische benadering van de mensenziel, een verschijnsel, dat we trouwens oak in de
tekening van andere figuren opmerken.
De godsdienstige inslag mist eveneens, bij alle goede bedoelingen en
sympathie voor de innerlijk hoogstaande mens, de wezenlijke diepte.
Qua stijl en compositie een aanvaardbaar werkstuk, hier en daar te veel
K. K.
uitgesponnen.

NATIONALE SNIPPERDAG
Het April-nummer van Ontmoeting zal, zoals men wellicht reeds uit de
dagbladpers vernomen heeft, een zeer bijzondere aflevering zijn. In de maand
April zal een gemeenschappelijk nummer verschijnen van vrijwel alle Nederlandse letterkundige en algemeen culturele tijdschriften, dat automatisch
aan alle lezers van al deze bladen zal worden toegezonden. Deze tijdschriften
zijn in alphabetische volgorde : Het Boek van Nu, Critisch Bulletin, De
Gids, De Kroniek van Kunst en Kultuur, Maatstaf, De nieuwe Stem, Ontmoeting, Podium en Roeping.
Dit gemeenschappelijk nummer, dat verschijnen zal onder de titel 'Nationale
Snipperdag' zal gewijd zijn aan de diskwalificatie van de 5e Mei als Nationale feestdag. Het is voorbereid en geredigeerd door een ad interim-redactie
waarin alle bovengenoemde bladen vertegenwoordigd zijn. Het resultant van
deze samenwerking kan natuurlijk niet van dien aard zijn dat elke redactie
de inhoud van! elke afzonderlijke bijdrage voor haar rekening neemt, maar
wel is het zo, dat elke redactie volledig achter het initiatief staat en accoord
gaat met de manier waarop de plannen zijn uitgewerkt.
Het nummer zal, in gedicht, verhaal en essay, een zeer gevarieerde inhoud
hebben. De omvang bedraagt 168 pagina's.
Wij zijn er van overtuigd, dat onze lezers, zelfs al denken zij over de kwestie
van de Vijfde Mei anders dan wij, het met dankbaarheid zullen ontvangen.
REDAC TIE
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Als u in de Hofstad thuis bent, kent a ook de Archipel-wijk.
Wanneer u in deze tviik gewoond hebt of nog woont weet
u iets van de bijzondere steer, die dit Haagse stadsd eel
kenmerkt. Tegen deze achtergrond spelen zich de gebeurtenissen af in de nieuwe roman van P. J. Risseenw, cen roman
over een huwelijk, dat bedreigd wordt door een herinnering.
Dit boek zal voor u, of u in of buiten Den Haag woont, een
grate bekoring hebben.
Gerben van Beusekom, een man met een goede positie en een jong
gezin, reist naar Den Haag om daar de 80ste verjaardag van
mevrouw Romswinkel (tante Trees) to vieren. Maar niet alleen
daarom. Hij weet, dat hij ook Maud Lankamp, die hij nooit heeft
kunnen vergeten, zal ontmoeten. Als hij weer in de oude vertrouwde
omgeving van de Archipel komt, wordt hij hestormd door herinneringen. In zijn pension, op zijn oude kantoor en op de verjaarsreceptie van tante Trees ziet hij de mensen weer, die met hem de
hongerwinter, het ellendige laatste jaar van de bezetting, hebben
doorgemaakt.
Zo ontrolt zich in dit verhaal van het heden ook de film van het
verleden: Gerben was bij Maud in huis ondergedoken. De genegenheid die deze mensen voor elkander hadden was groat, ndaar er
stond iets tussen hen: een levensovertuiging. En die was er de
oorzaak van, dat Gerben na de bevrijding met cen andere vrouw,
trouwde.
Langzaam groeit het boek naar de ontknoping. Gerben en Maud
weten beiden, dat dit Pinkster-weekend in de Archipel beslissend
zal zijn voor bun Leven. Zij hebben beiden op dit ogenblik gewaeht.
.,Weekend in de Archipel" is een moderne roman in de goede zin
van het word. De auteur is erin geslaagd een brandend probleem
van deze tijd oo eerlijke en verantwoorde wijze uit to werken. Zelfs
zo, dat de spanning, die door het bijzondere gegeven wordt opgewekt, tot het bevrijdende slot behouden blijft.

Gebonden in linnen f 5.40
V erkrijgbaar in de boekhandel
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Wee
Als u in de Hofstad thuis bent, kent u ook de Archipel-wijk.
Wanneer u in deze wijk gewoond hebt of nog woont weet
u iets van de bijzondere sfeer, die dit Haagse stadsdeel
kenmerkt. Tegen deze achtergrond spelen zich de gebeurtenissen of in de nieuwe roman van P. J. Risseeuw, een roman
over een huwelijk, dat bedreigd wordt door een herinnering.
Dit bock zal voor u, of u in of buiten Den Haag woont, een
grote bekoring hebben.

Gerben van Beusekom, een man met een goede positie en een Jong
gezin, reist naar Den Haag om daar de 80ste verjaardag van
mevrouw Romswinkel (tante Trees) te vieren. Maar niet alleen
daarom. Hij weet, dat hij ook Maud Lankamp, die hij nooit heeft
kunnen vergeten, zal ontmoeten. Als hij weer in de oude vertrouwde
omgeving van de Archipel komt, wordt hij bestormd door herinneringen. In zijn pension, op zijn oude kantoor en op de verjaarsreceptie van tante Trees ziet hij de mensen weer, die met hem de
hongerwinter, het ellendige laatste jaar van de bezetting, hebben
doorgemaakt.
Zo ontrolt zich in dit verhaal van het heden ook de film van het
verleden: Gerben was bij Maud in huis ondergedoken. De genegenheid die deze mensen voor elkander hadden was grout, maar er
stond iets tussen hen: een levensovertuiging. En die was er de
oorzaak van, dat Gerben na de bevrijding met een andere vrouw
trouwde.
Langzaam groeit het bock naar de ontknoping. Gerben en Maud
weten beiden, dat dit Pinkster-weekend in de Archipel beslissend
zal zijn voor hun Leven. Zij hebben beiden op dit ogenblik gewacht.
„Weekend in de Archinel" is een moderne roman in de goede zin
van het woord. De auteur is erin geslaagd een brandend probleem
van deze tijd on eerlijke en verantwoorde wijze uit te werken. Zelfs
zó, dat de spanning, die door bet bijzondere gegeven wordt opgewekt, tot het bevrijdende slot behouden blijft.
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VERBAZINGWEKKEND EN ERGERLIJK
Het spijt ons, nu de NCRV zich opmaakt om haar dertigjarig bestaan te
vieren, dat wij ons genoopt zien op deze plaats lucht te geven aan onze
ergernis en verbazing over het feit dat Nationale Snipperdag, het gemeenschappelijke Aprilnummer der negen algemeen bekende Nederlandse letterkundige en culturele tijdschriften, niet waardig is bevonden om onder
de 'NCRV-leeslamp' besproken te worden.
De redactie ad interim van het unieke nilmmer Nationale Snipperdag
heeft destijds besloten pogingen in het werk te stellen, de vijf omroepverenigingen te bewegen deze aflevering voor haar microfoons te doen
bespreken en kwam begrijpelijkerwijs ertoe het zoeken van contact met
de resp. omroeporganisaties op te dragen aan die even onder haar leden,
die in politiek of godsdienstig opzicht zich het nauwst aan een der onderscheiden ornroeporganisaties verwant voelden. Het in de gemeenschappelijke redactie voor Ontmoeting zitting hebbende lid werd, alweer begrijpelijk, aangewezen om de NCRV te verzoeken Nationale Snipperdag onder de leeslamp' te willen doen bespreken en op dit verzoek werd aanstonds gunstig gereageerd, zo gunstig, dat de bespreking van het bijzondere nummer zou worden gehouden door ons redactielid P. J. Risseeuw, die
dan ook na enige tijd een officiele uitnodiging van de NCRV ontving.
Na inzage op ons verzoek van de sindsdien door Risseeuw met de
NCRV gevoerde correspondentie, is ons gebleken, dat de afdeling 'Gesproken Woord' bij nader inzien onder meer betwijfelde of de literaire
waarde van Nationale Snipperdag zodanig was, dat het gerechtvaardigd
zou zijn dit geschrift in de rubriek 'Onder de NCRV-leeslamp' te doen
bespreken. Zelfs na verleende inzage der drukproeven is deze afdeling
gebleven bij de mening, dat het wenselijker was andere boekwerken dan
het onderhavige onder de aandacht der luisteraars te brengen.
Dit nu vinden wij verbazingwekkend en ergerlijk. Nationale Snipperdag
werd inmiddels voor de vier andere omroeporganisaties uitvoerig (en voor
een microfoon zelfs tweemaal) besproken, maar de NCRV liet verstek gaan.
Ware Nationale Snipperdag een uitsluitend door Ontmoeting geredigeerde
uitgave geweest, wij zouden er het zwijgen toe hebben gedaan. Wij onthouden ons in ons blad doorgaans van polemiek, waarvoor ons de ruimte
ontbreekt en . . . wij kennen zo langzamerhand de diepte wel van de
'genegenheid' die de NCRV de letterkunde toedraagt. Sedert haar oprichting is de literatuur bij deze omroepvereniging, vergeleken bij de aandacht
die de andere omroepen aan de schone letteren wijden, er bekaaid of ekomen, een verschijnsel dat voor en na 1940 aanleiding heeft gegeven
tot ontstemming en wrijving. In het onderhavige geval echter voelen wij
ons tegenover onze lezers en zeker niet minder tegenover de redacties
van de tijdschriften met wie wij tot het uitgeven van Nationale Snipperdag
hebben samengewerkt, verplicht kennis te geven van onze hartgrondige
ontstemming. Het verbaast ons dat de NCRV plotseling aanleiding vindt
literaire waarden in het geding te brengen; het verbaast en ere
rt ons dat
g
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zij haar afspraken niet nakomt. Wij vragen ons of welke ware reden de
afdeling 'Gesproken Woord' gezien heeft voor deze houding, waarmee
de NCRV zich op haar smalst heeft laten kennen.
Negen redacties en negen uitgevers hebben in de disqualificatie van
de vijfde Mei als Nationale Feestdag een aanleiding en stimulans gevonden tot solidair manifesteren, een solidariteit, die, bij alle verschil van
godsdienstig en politiek inzicht, gebleken is een reele parallel te zijn van
een verwante solidariteit die bij het Nederlandse yolk ten aanzien van
genoemde disqualificatie wadrneembaar is. Behalve dat de houding van
de NCRV op zijn zachtst gezegd een pijnlijke en grievende miskenning is
van vijf maanden arbeid, door negen representatieve Nederlandse tijdschriften op het gebied van letteren en kunst ondernomen tot het behoud
van de vijfde Mei als Nationale Feestdag en daarmede tot ontsnapping
aan het nationaal be aan van een nationale blunder, heeft de NCRV zich
met dit gebaar buiten de gesignaleerde solidariteit gesteld, hetgeen al
evenpijnlijk heten mag, gezien het felt, dat de andere omroeporganisaties
zonder aarzelen zich binnen deze solidariteit manifest betoonden.
Op de dag van het officieel verschijnen was Nationale Snipperdag nagenoeg uitverkocht en moest de tweede druk voorbereid worden; de gehele
Nederlandse pers had er toen op zeer ruime en uitvoerige wijze aandacht
aan gegeven en men was, ongeacht verschillend politiek inzicht, unaniem
van mening, dat de bijdragen literair op zeer behoorlijk peil stonden, ook
en niet in het minst die der vanwege Ontmoeting medewerkende auteurs.
Deze feiten mogen de NCRV-afdeling 'Gesproken Woord' tot het besef
roe en dat men ten aanzien van de rubriek 'Onder de NCRV-leeslamp'
niet alleen een kans tot actualiteit heeft verwaarloosd, doch evenzeer
heeft verzuimd de zich in Nationale Snipperdag manifesterende blijken
van saamhorigheidsbesef onder de kunstenaars en het yolk van Nederland
aan te voelen als een aanleiding om in het verband van de omroep eenzelfde uiting van nationale saamhorigheid te doen beluisteren.
DE REDACTIE
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j. v.avi g)eor,ie
NACHT
Uit de klok druppelt stilte,
de lamp zweet angst uit,
zij kreunt, zij droomt van de zon.
En buiten huilen de wolven,
zij willen bemind zijn.
Het heelal is gekrompen:
een kamer en niemand er in.
En daaromheen de buitenste duisternis.

WEB
Het web siddert van mijn angst; ik vecht,
ik schreeuw: ik besta. Het kan toch niet,
leven om alleen maar to sterven.
Maar de spin kruipt nader,
o God, o God.
Het licht is een smetstof
en elk geluid een messteek,
ik adem gif.
1k begrijp niets meer,
ik wacht maar,
ik wacht maar af.
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VAN

oorvie

GOD
1k kan met mijn ogen alleen maar zien.
Toch zegt Hij: je moet er mee horen.
1k tracht het to doen
maar het gaat niet.
Hij is almachtig, Hij heeft alle rechten.
Hij leest mij gemakkelijk met Zijn oren,
dat kan Hij doen.
1k zeg:
hoor de roos van mijn hart.

Z0N
Wijd is het schelden van de sterren
boven de vorst van het oordeel.
En daaronder het ijdel takkenspel:
mijn droom is bladerloos,
ik weet het zo goed.
Mijn bloesem wacht in de wortel,
hij sterft in de aarde.
Maar waar is de zon?
Mijn vruchten willen geboren zijn,
zij honen de sterren:
slechts de zon mag verdoemen.
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vo4+3

g)oovvie
LANDSCHAP
De sneeuw van de dood ligt tussen de bomen,
de tijd is leeg geworden.
De zon is een doctrine
en het mes van de wind
blijft steken in de wond.
Het zou alles mooi zijn
als ik het niet zelf was.

HISTORIE
Ik heb mijn vreugde in grotten gekrast,
ik was toen nog jong,
ik had God onverstandig lief.
Thans staan mijn musea op bergtoppen:
God, ga naar binnen,
het is alles voor U.
Maar Hij dwaalt onder de aarde.
Hij zegt:
Ik heb het gezien,
Ik heb je hart gezien,
Ik zal de bergtoppen verwoesten.
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VAN

g)oorvie
NAAMLOOS
Het belangrijkste heeft geen naam,
het is tussen de dingen,
men wist het gisteren
en morgen zal men het gisteren weten:
kleurloos rood,
water van diamant,
een tastbare geur.
Noem het niet God,
noem het niet meisjesborsten,
noem het niet angst;
blijf staan op het ledige,
er is geen keus.
Want vergis u niet:
wie het ontkent, zal sterven,
wie met namen liegt vindt de dood.

198

POEZIEKR ONIEK

C. Vervtieer
De onverhoedse opbloei van Gossaerts poezie die een volkomen overwonnen geachte stip tot een nieuwe, hartstochtelijke bezieling bracht,
zal ieder die de poezie uit de eerste jaren van deze eeuw bestudeert,
steeds weer verbazen. Er is echter bij mijn weten nog nooit op gewezen
dat Gossaert niet alleen de rhetorische stip der negentiende eeuwers
tot hernieuwd leven bracht, maar dat hij ook de zoveel misprezen
huiselijkheid van hun poezie met een nieuwe kracht bezield heeft.
Nu ligt deze constatering niet dadelijk voor de hand. Men moet
daarvoor wat dieper in het wezen van de 19e eeuwse poezie en die
van Gossaert doordringen. En, daar men in, de tijd van Gossaerts
optreden voor de 19e eeuwse poezie niet anders dan minachting had
en juist de huiselijkheid ervan minderwaardig vond, is het te begrijpen
dat in Gossaerts poezie, die men tegen eigen afkeer van de rhetoriek
in moest bewonderen, deze huiselijkheid niet in haar nieuwe vorm
herkend werd. Toch wijzen reeds titels als Verlaten landhuis',
'Tanquam filius', 'De moeder' en 'De verloren zoon' in de richting van
het huisgezin. Dit huisgezin is dan echter niet meer om zijns zelfs wil
aanwezig, maar het beeld geworden waarmee de zielsbeleving getekend
wordt van het menselijk bestaan dat doorschokt wordt door de verontrusting van Gods woord.
Men zal er oog voor moeten hebben, dat de huiselijkheid der negentiende eeuwers een huisgezin tot achtergrond heeft dat in godsdienstig
verband werdgezien, zij het dan misschien dat dit verband meer
bestond in een verstard geraakte verdogmatisering dan in een levende
herkenning. Het was echter toch opgenomen in het heilige, onaantastbare, en hield verband met het geloof der vaderen dat eveneens in het
heilige en onaantastbare was opgenomen. Dat men in deze tijd daar
oog voor krijgt, zal wel voortkomen uit het feit dat de positie van het
huisgezin niet meer zo vanzelfsprekend onaantastbaar is en het geloof
der vaderen voor velen discutabel. Wij kunnen echter in Gossaerts
poezie de herkenning van de bedreiging zien en een hartstochtelijke
behoefte,gevolg van zijn hartstochtelijk verlangen naar levenszekerheid, het te doorlichten met de christelijke beleving.
Het kan de bedoeling van deze kroniek niet zijn de doorwerking van
deze behoefte in Gossaerts poezie, dwars tegen eigen lust tot afzwerving buiten gezin en geloof in, na te speuren. Evenmin om de doorwerking ervan in het werk van andere dichters te volgen. De namen
van Bloem, Nijhoff, Willem de Merode dringen zich hier al dadelijk op.
Bij een viertal bundels poezie die door een vrijwel gelijktijdige verschijning een gezamenlijke bespreking vragen, willen wij echter iets
nader op deze dingen ingaan.
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J. A. Rispens kan als een tijdgenoot van Gossaert worden beschouwd.
In hem ontmoeten wij de mens in wie het eigen redelijk inzicht geworsteld
heeft met de geloofsoverleveringen en die tenslotte daarmee gebroken
heeft. Het is typerend voor de denker, die Rispens is, dat hij, terugkerend
in de plaats waar hij als kind woonde, alleen de school nog herkent. Hij
vreest echter de desillusie en vlucht weg als de school zal uitgaan en de
sfeer van het verleden door de stoeiende jeugd verbroken wordt. De
droom, die zich eerst richtte naar de toekomst, richt zich nu naar het
verleden.
Het slotgedicht van de bundel, 'De ridder', roept door zijn romantisch
beeld onwillekeurig een verband op met Gossaerts 'De moeder'. Bij nader
toezien ontdekt men echter een beklemmend verschil. Bij Rispens vindt
men niemand die de teruggekeerde wacht. Er is een trieste, vereenzaamde
toon in deze verzen, een zich vreemd in de wereld van heden weten en
een inkeer tot zichzelf, die ik wel het schrijnendst aangetroffen heb in
Impromptu II':
Vroeger een onstuimig opwaarts dringen
Van de woorden, wellend naar den mond —
Thans nog slechts, na lange aarzelingen,
Een eentonig en eenzelvig zingen,
Dat, zich wendend in steeds enger kringen,
Eind'lijk neerlegt als een moede bond.
Het 'Ora pro nobis' van de titel dezer bundel is een ontroerende vraag
die ons niet los mag laten; het is tenslotte een beroep op de broederschap
in Christus, een beroep op het huisgezin der gelovigen. Rispens heeft altijd
iets bedachtzaamsgehad in zijn verzen. De titel van zijn eerste bundel
spreekt van een verborgen leven. Wanneer hij echter in het hierboven
geciteerde vers van zijn vroegere gedichten spreekt als van een onstuimig
opwaarts dringen der woorden, dan zal dat eerder in zijn eigen verservaring liggen dan dat het de lezer kenbaar is. Men kan hoogstens zeggen
dat hij met andere dichters uit die tijd een te vlotte versificatie had, een
genoegen aan een in verzen spreken zonder dat er een andere aanwijsbare
noodzaak was dan de voldoening aan dat genoegen. Er is in zijn verzen
van nu een verdieping te constateren; zij rusten veel minder op een
zwevende gevoeligheid en zijn aan dieper levenservaring ontsproten. Zij
zijn echter ook nu nog levend in verborgenheid. Een vergelijking met het
scherp beeldende vers 'De moeder' van Gossaert met Rispens' 'De ridder'
toont dit duidelijk aan.
In de bundel 'Dit Kind' van D. van der Stoep ziet men het familieleven
door het goddelijk wonder van Gods verschijning in aards verband doorlicht. Kerstmis en het eigen huiselijk leven ontmoeten elkaar. Van deze
auteur, die in zijn proza reeds het huisgezin van de vader uit gezien
tekende, hoeft dat niet te verwonderen. Toch is er met deze verzen, hoe
'huiselijk' hun toon mag zijn, iets merkwaardigs. In de tekening van Jozef
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naast de moeder en het kind kan men het spiegelbeeld zien van August,
mijnheer De Man, Laterveer en andere mannen die in Van der Stoeps
proza als familievader voorkomen. Zij dragen als zodanig autoriteit, maar
zij zijn die in hun zelfkennis feitelijk niet waard. In eigen ogen zijn zij
vaders van de droevige figuur, de Don Quichottes van het gezin en zij
zijn voortdurend in verbazing over de intuitief zuiver oordelende moeder
en over het wonder van het kind dat onder hun hoede opgroeit. Zo weerspiegelen het eigen huisgezin en de getekende Heilige Familie elkaar in
deze verzen, die in hun vorm het pretentieloze van het alledaagse als
drag g
ster van het Christuswonder hebben, waarvoor zelfs de Grote Drie
der buitenwereld in dwaasheid wijsheid betonen door het in verbazing te
aanbidden. Het gevaar voor verhuiselijking van deze poezie is even groot
als die van vergeestelijking. Zij zal steeds balanceren moeten in een volkomen evenwicht. Dat evenwicht, in deze bundel aanwezig, maakt er de
bekoring van uit.
De titel van Ido Keekstra's bundel 'Het landhuis', roept onmiddellijk de
herinnering op aan ' 't Verlaten landhuis' en 'Tanquam filius' van Gossaert.
Hij zet m.i. onmiskenbaar het werk van Gossaert voort en is daarmee
evenzeer een voortzetter van de poezie der negentiende-eeuwers als de
huiselijke Van der Stoep, hoe anders zij ogenschijnlijk is. De bundel heeft
bovendien met 'Experimenten' gemeen dat elk vers waardevol is.
Zander Gossaerts rhetoriek over te nemen of onder invloed daarvan te
staan, is er ook in de toon van Keekstra's gedichten iets dat de naam van
Gossaert oproept. Ik kan daar eigenlijk niet anders van zeggen dan dat de
ervaring van het poetisch moment bij de lectuur van Gossaert in mijn
herinnering opdoemt bij het lezen van de verzen van Keekstra. Ik ben
geneigd de oorzaak daarvan te zoeken in de overwinning van de rhetoriek,
waarvan men aanvoelt dat Keekstra er ieder ogenblik in zou vervallen,
indien hij niet voortdurend zorgvuldig luisterde naar de inwendige stem
die het vers in hem spreekt.
Zoals Gossaert de huiselijkheid der negentiende-eeuwers gesublimeerd
heeft tot het huis-motief in zijn poezie, waarbij het de religieuze binding
ontving waarom het vroeg, heeft Keekstra, in een latere generatie, dit
motief dat bij hem oprees uit de diepte-psychologische ondergronden van
zijn persoon, gebonden aan de christelijke verwachting van het Vaderhuis.
Het gaat hem om de ontworsteling aan de droom. Zijn vers maakt dan
ook op de lezer de indruk dat het een door de droom bezwaard spreken
is, dat zich van een lome gebondenheid moeizaam vrij maakt. Zoals in
Oud Delft:
Aan uw groenvochte rand
woekert snel en herbicied
een groteske mutant
uit het binnengebied.
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Maar:
Uw verleden wordt blank
te Zijner tijd.
En:
Later, nog later,
drinkt uw troebele kreek
water, zuiver water
uit Gods eigen beek.
De drie Landhuis-gedichten geven het beeld van Gossaerts verlaten
landhuis, dat echter hier niet geheel onbewoond is, want buiten toeft nog
jarenlang het pril beweeg van witte vrouwenhanden en in de kamers
schrijft iemand op de muren zijn laatste wil. Ook ligt er de boot met het
lustprieel waarin men wegvaart, terwijl er altoos iemand achter het raam
blijft wenken. Maar in de stilste kamer leest iemand, achteloos bladerend,
zijn boek. Totdat hij, als de erfgenaam terugkomt, zijn vingers plotseling
bij de woorden legt, luistert en opstaat.
Men ziet hier de overeenkomst met het huis- en verloren zoon-motief
bij Gossaert, waarbij in tegenstelling met de gelijkenis niet de vader buiten
het huis de terugkomende tegemoet gaat. Bovendien is de moederfiguur
uit 'De moeder' bier bezig weg te wijken voor de naamloze 'iemand' met
het boek.
De verbinding met de moeder en de vereenzaming wordt schrijnend
beleden in 'Mijn moeder heeft een kind dat niet kan slapen'; want het
inslapen, het zich overgeven aan de droom van het romantisch verlangen
naar veiligheid, wordt plotseling door het duister gewekt.
Wie des nachts uit zijn dromen ontwaakt,
over hem houdt het duister gericht.
Al wat zacht is en warm wordt steen
als het oordeel is gezegd.
Hij wordt met zichzelf alleen
in een donker bergland gelegd.
Er is geen terugkeer naar het landhuis mogelijk voor wie aan de verlammende droom naar veiligheid wil verzaken. Want die droom blijft aan het
eigene gebonden en het eigene is gebonden aan het verleden. Daarom:
'Niet wat ik zeg, maar wat Hij heeft gezegd'. Maar wat Hij heeft gezegd
geeft geen uitzicht op een terugkeer naar het oud vertrouwde. 'Mijn cel
staat open naar de open poort en naar een verte die ik niet begrijp'. Daarom is de dood het beslissende moment, wanneer de tijd vergaat tot de
tijdloosheid van nul uur nul: 'Op de nog stille .en open rails slaapt de
donder van Zijn komst'. Maar het is ook het moment, 'waarop de deur
van Zijn verborgenheid naar buiten wordt geopend als een boek'.
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Dit boekmotief legt echter toch weer het contact met de 'iemand' in de
stilste kamer van het landhuis. In het diepste en stilste van de droom naar
veiligheid ligt toch Gods verborgenheid opengeslagen als een boek en
'iemand' legt de vingers bij de woorden. Op de smalle basis van dit boek
ligt het contact met het verleden waar de droom hunkerend naar uitgaat.
Want het blijft: 'Niet wat ik zeg, maar wat Hij heeft gezegd'.
Welke naam draagt nu die 'iemand'? Laat ik mij van een poging tot
interpretatie onthouden. Wij kunnen alleen zeggen dat deze verzen ons
jets doen, zodat we enkel maar 'ja' kunnen zeggen. Er is een plek, een
huis waar wij als erfgenaam binnen kunnen gaan. Maar het ligt in een
andere werkelijkheid dan die van de moeder en de dood, van geboorte
en sterven. De verborgenheid van die werkelijkheid zal echter worden
opengeslagen als een boek.
Reeds in de titel van zijn gedicht 'Romp de ligman' heeft Guillaume
van der Graft een scherpe tekening van zijn menselijke situatie gegeven.
Ook hij is iemand die in conflict komt met het geloof der oudere generatie.
In zijn in 1951 verschenen bundel 'Landarbeid' keert hij zich tegen het
verstard traditionele geloof waarin de mensen zich verschansen tegen de
aanvallen waarvoor de eigen tijd hen stelt. Daar is de toon vaak wrang.
In zijn nieuwe bundel, 'Vogels en vissen', is hij de mens die zich geroepen
weet een onbekende toekomst tegemoet te trekken waarin een andere
zekerheid is dan dat God dat blijkbaar van hem wil. In de bundel van
Coert Poort, die in de vorige poeziekroniek besproken werd, ontmoetten
wij, zij het persoonlijk gevarieerd, een dergelijk besef, dat daar, duidelijker dan bij Van der Graft, zich aan het huis-motief verbond. Maar ook
bij Van der Graft speelt dit motief vaak mee.
De situatie waarin de dichters thans verkeren is heel anders dan die
van 1910. Niet meer uit twijfel, uit geloofstekort, ontstaan door de aanvallen van een spottende wetenschap, willen, deze dichters breken met de
geloofsbeleving der ouderen, maar juist uit geloof, omdat zij allereerst in
datgeloof een kracht zoeken om uit te breken naar een nieuwe wereld.
In het vers 'In memoriam patris' blijkt het, hoe pijnlijk het kan zijn,
alle gevoel van pieteit te verzaken en met de eigen vulpen van de overleden vader en op diens eigen briefpapier te schrijven: vaarwel, ik ga. Er
is echter een hogere gehoorzaamheid waaraan gevolg moet worden gegeven. Zoals Abraham ging naar onbekende verten, zal, naar het geloofsbesef van deze jongere dichters, iedere gelovige in uitsluitende gehoorzaamheid aan de goddelijke roeping op weg moeten gaan uit de vertrouwdheid (ook de geloofsvertrouwdheid) van de eigen omgeving naar een
doel dat hij niet kent.
Een stem doorbrak de stomme ring
van het bestaan waarin hij was
besloten, hij wordt waterpas
geschoven op de lange baan
waarlangs hij voortaan voort zal gaan.
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De stilstand is voorgoed voorbij,
de scherven van de eierschaal
liggen verspreid over de taal
en Abraham treedt aan het licht
als een los woord uit een, gedicht.
Nog klam van het geboortezweet,
blind als een vogel die niet weet
hoe hij zich eenzaam redden moet
buiten de banen van het bloed,
ademt hij diep de vrijheid in.
De wereld staat aan Naar begin.
Hoezeer de stijl de mens kan zijn, wordt in deze bundel duidelijk, want
ook in deze gedichten treden herhaaldelijk de woorden los uit het gedicht
in een plotseling ontspringend eigen leven. Zij doen dat o.a. in woordspelingen, m.i. een der opmerkelijkste eigenschappen van Van der Grafts
poezie die daarmee een bijbelse beinvloeding aanwijst. Het rhythme, dat
bij Keekstra zo droombezwaard. kan zijn, is hier licht en open. Deze
bundel is vol aspecten die samen een glanzend geheel vormen van de
telkens verspringende en verwisselende betekenissen der symbolen, tintelend van leven dat aan zijn zwaarte ontstijgt en nieuw en jong is. Hier is
een nieuwe generatie aan het woord. Het is — en daaruit blijkt duidelijk
de verbondenheid van de dichter met zijn tijd — de generatie waaruit de
emigranten voortkomen. Hun problemen vinden in Van der Grafts en
Poorts poezie een christelijke beleving, waardoor de eigen tijd opgeheven
wordt en doorzichtig, gemaakt wordt in de doorstraling van Gods woord,
waardoor het een perspectief van oneindigheid krijgt. De ruimten liggen
open en zij lokken om er in weg to trekken. Geen verlustiging in dromen
van een schoon er algeheel voldoening gevend bereiken is meer een verlokking, maar men heeft de grote levenszekerheid gezien in het gehoorzaam zijn aan Gods roeping.
Bij Van der Graft valt het huis tenslotte ten prooi aan de watersnood.
die de kenmerken van een zondvloed heeft. Dan zijn de daken gekantelde
doodkisten.
We zijn hier wel ver verwijderd van Gossaert, die door de vensters het
maal voor zich gereed zag staan.

Besproken werden:
J. A. Rispens, Oro pro nobis (J. H. Kok N.V., Kampen). D. van der Stoep,
Dit Kind (Bosch & Keuning N.V., Baarn). Ido Keekstra, Het Landhuis (Bosch
& Keuning N.V., Baarn). Guillaume van der Graft, Vogels en vissen (Windroosserie, Uitg. Mij. Holland, Amsterdam).
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gebogen hoofd achter haar schrijfmachine zat. Haar vingers lagen stil. Zij
durfde niet opzien.
Ik leerde haar kennnen op een avond van de personeelsvereniging. Zij
was daar alleen en ook toen viel het mij niet op, dat zij de hele avond
alleen bleef. Pas later is mij dit alles te binnen geschoten. Het was niet
moeilijk in haar buurt te komen en een gesprek met haar aan te
knopen. Weldra had ik haar toestemming om eens op een avond langs
te komen, zoals dat zo vreemd heet, om ons gesprek voort te zetten. Een
gesprek, dat overigens grotendeels van een kant kwam.
Op mijn vraag, of zij alleen woonde, gaf ze even aarzelend antwoord
als op al mijn andere vragen: 'Ja, ik woon alleen, tenminste . . .' Haar
stem was hoog en klaaglijk — had ik anders verwacht?
Natuurlijk nam ik kersenbonbons mee, omdat ik net als iedere man
denk dat iedere vrouw daar gek op is. Ook nog wat bloemetjes . . .? Ja,
ook bloemetjes en ik vond het een subtiel grapje van mij zelf, dat ik voor
haar bloeiende wilgenkatjes koos.
Ik werd vriendelijk binnengelaten door haar hospita, wat me even
onthutste. Want men is dit niet gewend van de hospita's van alleenwonende jongevrouwen. De vrouw bukte zich en ik voelde hoe er plotseling iets bards en kouds tegen mijn hand gedrukt werd. In de nauwelijks-verlichte gang kon ik niet onderscheiden, wat het was.
'Neemt u dit nog even mee naar boven, meneer, dit moet hij nog hebben vanavond . . .'
Wat verbouwereerd ging ik de trap op met een klein dik flesje in mijn
hand. H ij ... ? Bijna liet ik het gladde ding glippen, toen midden op de
trap onverhoeds jets langs mijn broekspijpen schoot, een donkere schaduw.
'Tweede deur rechts, meneer! riep de vriendelijke stem nog van beneden, maar nog voor ik die bereikt had, ging de deur al snel open en
daar klonk haar stem mij tegemoet.
'Zo stouterd! ben je daar eindelijk? Ben je weer veel te lang uitgebleven?'
Ik bleef staan. Met de deurknop in de hand stond zij daar in gebogen
houding met de rug naar mij toe en sprak tegen iemand, die vlak voor
mij binnengekomen moest zijn. Toen keerde ze zich om en zag mij, met
mijn doos bonbons onder de ene arm, de bos wilgenkatjes onder de anlere en het kille flesje tegen mijn middenrif gedrukt.
'0, dag!' riep ze en tot mijn steeds groeiende verbazing strekte ze bijna
gretig de beide handen naar mij uit. Ze leek een kind op een verjaarspartij, dat de bezoeker de cadeautjes uit de handen grist. Maar het was
haar niet om het cadeautje te doen maar om het flesje en ze nam het
mij af. Ik bukte om de bos wilgenkatjes op te rapen, die op de grond
gevallen waren.
'Gelukkig, dat je 't meegenomen hebt. Ik was zó bang, dat ze het
beneden vergeten hadden! En de winkels zijn al dicht! Hij ldn gewoon
niet slapen, als hij zijn room niet gehad heeft — om 10 uur precies. Maar
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kom binnen, kom binnen . . .” Haaar kamer was er zoeen, die 's-avonds
met veel schemerlampjes en kussens een zekere gezelligheid heeft maar
zich overdag in haar voile smakeloosheid vertoont. Er stonden drie stoelen
om de haard, twee fauteuils en in het midden een grote leunstoel. Ik legde
de katjes en de doos bonbons op het tafeltje neer.
'Ga zitten. Maar laat ik je eerst voorstellen aan mijn Petroesjkai. Petroesjka, dit is die meneer van kantoor, weet je wel.' Op de leunstoel, op een
groenfluwelen kussen zat een bijzonder grote grijze kat. Ik kon de neiging
om een kleine buiging te maken nog juist onderdrukken en stak mijn
hand uit om het dier over de kop te strelen. Het zat op de achterpoten,
de lange staart om de voorpoten geslagen en keek voor zich uit als een
ambtenaar, die iemand voor het loket bewust laat wachten. Maar ze greep
haastig mijn arm. '0 nee! Aai hem alsjeblieft niet! Daar houdt hij niet
van! Hoe vind je hem? Is hij niet mooi?' Ze lachte teder. 'Vind je hem
niet mooi, mijn Petroesjka?'
la', zei ik, 'een mooi beest. Is hij ook lief?' Maar neen, terwij1 ik dit
woord uitsprak, voelde ik het. Hier paste het woord lief niet.
Ze keek me verbaasd aan. 'Natuurlijk! 't Is een engel! Weet je hoe ik
aan hem gekomen ben?'
Ik moest toegeven, dat ik het niet wist.
'Ach, dat moet ik je dan eens vertellen' en zij begon met haar klaaglijke
stem een ling verhaal, dat aanving op een boerderij in de Achterhoek en
eindigde op een poesententoonstelling. Ik luisterde — het was nog maar
het begin van de avond. Terwijl zij sprak kon ik haar rustig bekijken,
omdat ze geen enkele maal in mijn richting keek, maar haar blik onafgebroken op de kat gericht hield. De kat was onderwijl aan een wasbeurt
begonnen en verloor in mijn ogen iets van zijn majesteit, door al likkend
zijn achterpoot als een wavndissel vooruit te steken. Het verhaal kwam
tot een einde en ik kon op t juiste moment belangstellend knikken. Ineens
sprang ze op. 'Ik ben een slechte gastvrouw! ik praat maar en vergeet
helemaal, dat ik thee moet schenken. Dat komt omdat we bier eigenlijk
nooit thee drinken. Alleen maar melk'. Ze liep naar een kleine tafel, waarop onder een oranje theemuts een theepot stond. Ik volgde haar bewegingem met mijn ogen, ze liep soepel en geruisloos. Ik was blij dat het
verhaal over de carriere van de kat ten einde was en nam me voor nu
de leiding van het esprek niet meer uit handen te geven.
'Sulker en melk?
'Aileen suiker', zei ik. 'Ik drink nooit melk', voegde ik er mannelijk
aan toe. Waarom voelde ik behoefte om die mededeling te doen?
'0 nee? Nooit melk?' riep mijn gastvrouw en ze keek over haar schouder. 'Daar denken wij anders over, he Petroesjka?'
De kat wendde de grote kop in haar richting, sloot langzaam de wijd
uit-elkaar-staande ogen en opende ze weer.
'Zie je, dat hij me antwoord geeft! Hij is zo intelligent, hij weet, dat we
het over melk hebben'.
Mijn bloemen lagen nog in het papier gewikkeld op het tafeltje tussen
t
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ons in en een doos kersenbonbons had ik wel eens een andere ontvangst
ten deel zien vallen.
'Ik had dit nog voor je meegebracht, en dit', zei ik op nederige toon,
terwijl ze een kopje thee bij me neerzette.
'Ach ja! Dank je wel, zeg! Erg lief van je, hoor!' Ik voelde haar hand
op mijn schouder, licht als een poesenpoot, ik keek op en daar was hij
eindelijk weer: de glimlach, de morgenglimlach. Mijn opkomende ergernis
ebde weg. 1k strekte mijn benen uit naar het vuur en dronk haar thee.
De warme drank verkwikte me, mijn stemming raakte weer wat in haar
voegen. Zou het toch nog de avond worden, die ik mij voorgesteld had?
De kat had zich in elkaar gerold en scheen te slapen. Zou het mij nu
lukken haar aandacht te vangen? Ik begon te spreken over het kantoor
en over onze collega's. Ik was grappig, ten koste van anderen en ten behoeve van mijzelf. Nu zweeg ik en wachtte op haar bijval, want de clou
van een anecdote had ik met zorg geplaatst. Het bleef stil. Het meisje zat
ineengedoken op haar stoel, de benen onder zich opgetrokken, het hoofd
op de armen gesteund. Een kleine grijze gedaante. Sliep ze? Neen, het
gaf me een kleine schok, toen ik merkte, dat voor het eerst die avond haar
blik op mij gericht was. In het driehoekig gezichtje waren de ogen halfgesloten, spleetachtig.
Een moment staarden wij elkaar aan. Het was zo stil of er nergens op
de wereld meer geluid was.
'Zeg! Luister je nog?' hoorde ik mijzelf roepen, bijna ruw. Ze schrok en
ging met een ruk rechtop zitten.
'Ik — ik moet je nog een kop thee inschenken', zei ze zacht. 'Neem me
niet kwalijk. 1k luisterde wel, hoor. Ik ben een beetje moe, denk ik'. Ze
nam mijn kopje. 'Geen melk, he?'
'Nee! Geen melk!!' Ik schreeuwde het bijna.
In de grote leunstoel was de kat wakker geworden. Hij rekte zich en
vond dat hij van het slapen vuil geworden was.
'Hoe laat is het?' vroeg het meisje.
'0, nog vroeg', zei ik luchtig. 'Nog voor tienen.' Er was nog tijd, de
avond was nog te redden, misschien.
'0, gelukkig nog voor tienen. Waar heb je het flesje neergezet? Wat kijk
j e verbaasd? ja, Petroesjka moet om 10 uur zijn room hebben en dat
moet heel punctueel gebeuren, anders komt er niets van zijn nachtrust
zetten!'
terecht! Kijk , hij weet het al, ik kan er haast de klok op gelijk zetten!
'Zijn nachtrust? Ik dacht, dat katten 's-nachts weinig sliepen', zei ik.
Als we dan over die kat moesten praten — 'Dat ze dan naar het dak
gingen en zo —'
Ze had een geringschattend lachje. 'ja, de meeste katten doen dat. Inderdaad. Maar Petroesjka niet. Die voelt daar niets voor! Wat jij, Petroesjka?'
Ze knielde neer bij een schoteltje en schonk daarop een dikke witte
vloeistof uit het flesje. De kat sprong bedachtzaam van de stoel en naderde het schoteltje. Zijn gang was soepel en geruisloos.
215

'Wacht, ik laat nog een klein beetje in het flesje, dan hebben wij ook
nog een beetje room in onze koffie. Je wilt toch wel een kop koffie,
straks?'
1k trok mijn horloge. Ik keek er lang op. Er was een zacht gerucht in
de kamer: Petroesjka slobberde zijn tien uur room.
'Och nee', zei ik. 'Doe geen moeite. Dan komt er nets van m ij n nachtrust terecht. Ik stap eens op. Ik ben moe'. En werkelijk — ik voelde mij
plotseling doodmoe. Moe, teleurgesteld en vreemd onbehaaglijk.
Toth stond ik nog niet op, een laatste vage hoop weerhield me. Maar
de kleine grijze gedaante, gehurkt bij het schoteltje, scheen mij al vergeten.
De kat had de room opgedronken en likte nog de laatste druppels op
waarbij het schoteltje een dof kloppend geluid maakte.
'Ik ga', zei ik, opstaande als een zestiger, 'bedankt voor de gezellige
avond. En tot ziens — op kantoor'.
'1k ga even mee naar beneden', zei ze. 'Ik moet Petroesjka toch nog
uitlaten'.
Zwijgend gingen we de kamer uit. Op de trap vloog weer, even onverhoeds als eerst, de donkere schaduw langs mijn benen.
'Het is hier in de gang altijd zo donker', zei het meisje met haar hoog
klaaglijk geluid. Een geluid als miauwen. Ik trok mijn jas aan.
'Even', zei, ze en liep naar het einde van de gang om daar een keukendeur te openen. 'Ga ma' zei ze zacht, 'niet te lang, hoor!'
Ik opende de straatdeur. 'Goedennache, zei ik en keek nog eenmaal
naar het meisje om voor ik de deur dichttrok. Haar kleine gestalte stond
enin
van
de schemerige gang. Haar ogen lichtten
onbeweeglijk
het midd
in het duister.
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KRITIEKEN

Schumann Opernbuch
Herman Hiibener Verlag
Wilhelmshaven
Langzamerhand begint ook in ons
land weer de belangstelling voor de
opera te groeien, een feit dat men
mede in de steeds steviger wordende
positie van de Ned. Opera bevestigd
vindt. Met de Italiaanse gezelschappen
die hier of en toe een tournee maken,
biedt zij het Nederlandse publiek een
vrij ruime keuze uit het internationale
opera-repertoire, althans dat meent de
argeloze muziekliefhebber die geen
echte opera-fan is en die denkt al heel
goed op de hoogte te zijn als hij een
stuk of tien opera's met name weet te
noemen.
Wanneer hij 'Schumann Opernbuch'
in handen krijgt, en daarvan de inhoudsopgave opslaat, zal hij bij een
globale telling al tot ongeveer honderdtwintig componistennamen komen,
en elk van deze namen betekent een
of meer opera's. . . . En wanneer hij
dan de titels van die opera's bekijkt
zal hij kunnen ontdekken dat de meeste hem nog bekend in de oren klinken, zijnde de geaccrediteerde meesterwerken der muziek-dramatische litteratuur sinds ongeveer 1600.
Hij vindt ze in deze voortreffelijk
verzorgde opera-gids in chronologische
volgorde behandeld, voorafgegaan
door een algemeen historisch overzicht
en, aan het eind, gesommeerd in een
alphabetische titel-opgave plus een
naam- en zaakregister.
Meer of minder uitvoerig geeft Otto
Schumann, muziekcriticus en fervent
opera-minnaar, van vrijwel alle belangrijke opera's een inhoudsopgave, een
korte beschrijving van aanleiding en/of
omstandigheden van ontstaan, datum
van eerste opvoering, korte biografie
van de componist, en muziekvoorbeelden. Kortom dus alles wat de bij deze
muzikale kunstvorm geinteresseerden
gaarne in een naslagwerk willen aan-

treffen. Persoonlijk had ik het aantal
muziekvoorbeelden wat ruimer uitgestrooid willen zien, maar ik voel terdege de technische bezwaren. Het
boek heeft toch al een omvang van
785 pagina's, maar het bleef dank zij
een gunstig formaat zeer handzaam.
Schumann behandelt zijn stof met
liefde en kennis van zaken. Hij laat
duidelijk blijken voor welke componisten hij zelf de meeste bewondering
heeft en aarzelt ook niet critiek uit te
oefenen, zodat dit Opernbuch eigenlijk
meer een monografie over een (zeer)
groot aantal opera's werd.
Voor wie geinformeerd wil zijn over
de opera's welke tot op heden geschreven werden is deze Schumann
R. N. D.
een ideale gids.

Pierement
Samengesteld door Han Hoekstra
Amsterdam, 1953 — De Bezige Bij.
Han Hoekstra bracht een bundel
proza, poezie en moppen bijeen, waarin de lof van Amsterdam wordt get-uit
— bezongen zou een te verheven uitdrukking zijn in dit verband. In de
naam 'Pierement' ligt al het goed en
het kwaad dat men er van zou kunnen
zeggen besloten. Mensen die alleen
voor Cultuur met een grate C gevoel
hebben, halen hun news op voor zoveel spotternij met wat hun heilig is
en zoveel goddeloze verering voor wat
in de opvatting van de fatsoenlijke
burger verwerpelijk is. Maar voor
iemand die een beetje moe is geworden van veel serieuze concerten,
lezingen en leerzame boeken, of er erg
moe van geworden is, om nu maar
niet te noemen hen, die van dit alles
helemaal beu zijn, is het pierement
een kostelijk instrument am er bij op
te knappen. 't Had allemaal kolder
moeten zijn, wat het boekje geeft,
maar per ongeluk zijn er hier en daar
ook een paar verstandige opmerkingen
ingeslopen. Dit bezwaar wordt echter
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gecompenseerd door een aantal kostelijke cartoons.
Voor een bepaalde soort van lezers
warm aanbevolen. J. E. N.
Joost de Klerk

Kleine Drukte
Rotterdam — Ad Danker.
De lezers van Elseviers Weekblad
kennen ze wel, de schetsjes van Joost
de Klerk over de perikelen in zijn
huishouden. Ze liggen in het raakvlak
van journalistiek en literatuur — de
schetsjes dan. Wat mij aangaat
rekene men ze geheel tot wat men
literatuur pleegt te noemen, want ze
zijn geschreven met een zorg en toewijding, die in de journalistiek doorgaans ver te zoeken zijn.
De verhaaltjes doen denken aan het
werk van Van der Stoep in dit genre.
De laatste is soberder in zijn woordkeus en mee daardoor soms treffender. Maar de milde zelfspot, de rebellie tegen een zeker soort burgerlijkheid
en de waardering voor het huiselijk
geluk zijn verwant.
Als de tekst niet zo aardig was, zou
men de tekeningen van Wim Bijmoer
uit het boekje scheuren en aan de
wand plakken, om er telkens even genietend naar te kunnen kijken. J. E. N.
W. H. van Eemlandt

Arabeske in purper
Baarn — Het Wereldvenster.
De hoop in deze auteur nu eens een
schrijver van formaat van misdaadverhalen te zullen aantreffen, is in
een.,, teleurstelling ondergegaan. Wellswaar gaat het niet aan dit boek zonder
meer naar de prullemand te verwijzen,
maar er kleven toch teveel gebreken
aan om het aan te bevelen aan iemand
die, zuinig op zijn tijd, zo voor en
na ontspanning zoekt in een detective.
. De auteur heeft kennelijk zijn best
gedaan om in een verzorgd Nederlands te schrijven, maar hij heeft zich
niet kunnen bevrijden van een zekere
houterigheid. Een ernstiger bezwaar
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is, dat hij er niet in is geslaagd, de
misdadigers die in zijn, roman spelen
acceptabel te maken. Hun motieven
zijn gezocht — psychologisch onaanvaardbaar. Met de hoofddader wordt
de lezer bepaald bedrogen, doordat
de auteur voor hem aanvankelijk, maar
geheel ten onrechte, sympathie wekt.
Ook het verwijt van gebrek aan originaliteit is niet misplaatst. En, om
daarmee dan maar te besluiten: Nu en
dan heeft Van Eemlandt — een
schuilnaam — het veel te mooi willen
maken. De laatste arrestatie, waaraan
een rookgordijn, gasmaskers, een zuurstofapparaat en meer van die fraaiigheden te pas moesten komen, is in
plaats van een hoogtepunt een inzinking geworden.
Jammer, maar ook op het gebied
van de speurdersroman kan Nederland
nog bij lange na niet met het buitenland wedijveren.
J. E. N.
Dr H. Knorringa
Herodotus lacht
Amsterdam — 'De Spieghel'
De schrijver van dit mooi uitgegeven
boek stelt ons met zijn inleiding al
dadelijk voor een probleem: wat moeten we gelOven van zijn verzekering,
dat hij op een nacht driemaal Herodotus hoorde lachen (uit de boekenkast!)
en dat hij daarna een lang gesprek
had met de oude heer. Dat gesprek
wordt aardig door hem verteld en
deelt ons heel wat bijzonderheden mee
over de 'vader der Griekse geschiedschrijving', die tevens het prototype
was van de reizende reporter, maar
het mist een ding dat noodzakelijk zou
zijn om ons van de litteraire echtheid
te overtuigen: de sfeer van de droom,
dat ondefinieerbare waardoor we er
meer in zien dan een aardig bedenksel. Het heeft juist iets te veel kunstmatigs om kimst te kunnen zijn.
De zeven aan Herodotus ontleende
verhalen, die op deze inleiding volgen,
lijden minder aan dit euvel. Volgens
de omslag heeft de schr. er naar ge-

streefd, 'wat stijl betreft niet al te
zeer af te wijken van de manier waarop Herodotus zelf vertelt', maar bij
vergelijking van zijn novellen met de
episoden waaraan ze (mtleend zijn,
blijkt het verschil nogal opmerkelijk,
vooral in de twee verhalen die berusten op wat Herodotus aan het eind
van zijn eerste boek, naar aanleiding
van de verovering door Cyrus, over
de zeden van Babylonia meedeelt.
Herodotus' nuchtere folkloristische
mededeling over de in zijn tijd reeds
afgeschafte huwelijksmarkt in de
Babylonische steden, waarbij jaarlijks
van de huwbare meisjes de mooiste
bij opbod aan de man werden gebracht am de minder aantrekkelijke
aan een bruidsschat te helpen, transponeert Knorringa tot een treffend,
maar nergens gelocaliseerd verhaal
over een meisje, dat de Griekse naam
Aischiste ('Lelijkste' of 'Misbaksen
draagt en wie niemand, met geen geld
toe, als vrouw wil hebben dan een
gewetenloze sandalenmaker met duister verleden, aan wie zij heeft toevertrouwd, dat zij zelf ook nog een
sommetje heeft overgespaard als eigen
bruidsschat. Wanneer de schurk zich
daarvan meester heeft gemaakt, geeft
hij de gemeentelijke bruidsschat terug
en verstoot haar, waarna haar lijk al
spoedig in de rivier gevonden wordt.
Van heel deze tragiek, noch van de
handelende personen, vinden we enig
spoor bij Herodotus, die de huwelijksmarkt een zeer verstandig gebruik
vindt, in tegenstelling tot de zede, die
alle Babylonische vrouwen verplichtte
zich eens in hun leven ter ere van de
godin der vruchtbaarheid, tegen betaling in zilver dat de tempel ten goede
kwam, aan een vreemdeling over te
geven. Herodotus acht dit middel ter
bevordering van het vreemdelingenverkeer een schandelijke instelling en
zijn mededeling is strikt zakelijk;
Knorringa geeft hier het omstandig
verhaal van een Corinthisch vazenschilder, wiens zwoele fantasie hem

naar de tempel van Mylitta voert,
waar hij de liefde van zijn leven vindt
voor een vrouw, die hij niet aanraakt.
Ook hier dus de moderne zin voor het
pikante, die de sobere antieke mededeling slechts bezigt als aanleiding
voor eigen verbeelding en de algemeen gehouden beschrijving van een
volkszede omzet in een anecdote van
eigen maaksel.
Waar Herodotus' verhaal dat er aan
ten grondslag ligt, zelf anecdotisch is,
zoals in Wedkamp om Agariste, Gyges
en Candaules, De wraak van een

dode, Psammenitos had geen tranen

en Een vrouw kiest, sluit de schr. zich
meer bij de gegevens aan; en dan
bezigt hij soms ook de eerste-persoonsvorm van de verteller, alsof het
Herodotus zelf is, die vertelt. In de
toevoeging van pikante, pittoreske en
psychologische details, waarmee hij
kleur geeft aan zijn verhaal, is hij
echter modern. En in de uitbreiding
van de dialoog wijkt hij sterk van
Herodotus af: voor het hele bezoek
waardoor Perianders dochter zijn
wrokkende zoon Lycophron met haar
vader poogt te verzoenen, heeft Herodotus geen halve bladzij nodig, maar
Knorringa maakt er vier van.
Toch is er in zijn verteltrant wel
zoveel van antieke gereserveerdheid
overgebleven, dat het verhaal nimmer
met lang nat begoten wordt opgediend en de sfeer van Herodotus herkenbaar blijft. De compositie van de
moderne verteller is echter ontegenzeggelijk veel sterker. Waar Herodotus soms van de hak op de tak springt
en in 't grater verband, dat hij tracht
te omvatten, zijn afzonderlijke verhalen verbrokkelt, licht Knorringa deze
juist als organische eenheden uit dat
verband en ontwikkelt ze tot zelfstandige novellen, die naar hun slot tae
groeien en dan ook of zijn. Ze zijn
daarmee iets anders geworden dan de
vaak slechts potentiele verhalen die
Herodotus gaf. De schrijver heeft dat
ook gewild. Hij heeft willen doen, wat
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volgens de Herodotus van zijn inleiding de Atheners deden, als ze over
diens verhalen spraken: door verbeeldingskracht aanvullen, waar hij tekort
schoot.
Knorringa heeft dit knap gedaan;
en ook zijn taal is over het algemeen
levendig en zuiver (hoewel hij zich
een enkele maal te buiten gaat aan een
contaminatie als 'er ducht je geen
enkel gevaar'). Maar met deze formulering van zijn doelstelling is voor mijn
gevoel tevens het tekort van deze verhalen aangegeven: ze zijn werk van
(Grieks-georienteerde) verbeeldingskracht, niet van het hart. Ze boeien
wel, maar ontroeren niet. Komt dit
laatste misschien ook, doordat over
heel deze kleurrijke heidense wereld
van Herodotus een zekere glasharde
glans ligt? Het is de hardheid van een
over lijken gaand gepassionneerd egoisme, van dieper menselijkheid gespeend.
A. G. v. d. H.
Jo van Dorp-Ypma

Dominee in Laodicea
Baarn — Bosch & Keuning N.V.
Dit boek moest spoedig worden herdrukt — een bewijs temeer, dat het
lezerspubliek waarvoor de protestants
christelijke auteurs in hoofdzaak schrijven, het op prijs stelt een verhaal te
lezen waarin iets aan de orde wordt
gesteld waarbij het zelf betrokken is.
Als voorwaarde mag dan wel gesteld
worden dat dit op literair verantwoorde wijze gebeurt, hetgeen gelukkig
het geval is in deze roman.
Bij het verschijnsel Laodicea zijn
wij alien betrokken. Dat wordt ons
trouwens week aan week, jaar in jaar
uit, voorgehouden, zij het niet altijd
op een zo originele en aansprekende
wijze als in deze roman het geval is.
Jo van Dorp-Ypma, die in haar
conversatie scherper pleegt te zijn dan
in haar schrifturen, heeft in dit verhaal het land van Haastrecht even
verlaten om een scherp requisitoir te
schrijven over een plattelandsgemeen220

te, een plattelandsouderling ('Hoofd
ener School') en een plattelandsdominee. En dit naar aanleiding van het
feit dat de herder en leraar in een
vlaag van woede de ouderling een
klap met de voorzittershamer geeft,
waardoor de dominee in de eel terecht
komt.
De mannelijke stijl van dit boek is
weldadig. In hoeverre Karel van Dorp
over de schouder van Jo hieraan zijn
aandeel had, weten wij niet. Maar
hoe het ook zij: dit is een knap boek
geworden dat van de eerste tot de
laatste bladzijde blijft boeien, al heeft
het zijn zwakke plekken. De schrijfster
is er m.i. na het midden niet helemaal
uitgekomen. Ook het slot is wel wat
erg 'kort' gehouden. Maar als we bedenken hoevele preken juist bedorven
warden door een in herhaling vallend
slot, zwijgen we maar. Ik wil niet
zeggen dat dit boekje een preek is.
Het laat echter aan iedere protestantse
kerkganger zijn aangeboren aangezicht
zien. Het element van herkenning in
de literatuur is altijd nog zeer belangrijk.
De psychiaters komen er in dit verhaal niet te best af. Hebben zij het
er naar gemaakt? Hun wetenschap is
nog' jong en Gerrit de Veer is in ieder
geval een kwal van een vent.
Dat de dominee weigert rich een
psychiater te laten opdringen omdat
hij niet wil erkennen 'abnormaal' te
zijn geweest, vindt instemming bij zijn
advocaat, evenals Gerrit de Veer een
vroegere schoolvriend.
— Weet je, zegt deze Tony Grotendorst, — we hebben de zielsdefecte
mens ontdekt, net zo goed als we de
zieke mens ontdekt hebben, en nu zijn
we zo gelukkig met deze ontdekking,
dat we ieder die een beetje abnormaal
zondig uitbarst, zoals jij bijvoorbeeld,
beslist met een of ander defect willen
opschepen in plaats van te zeggen:
deze man is een doodgewone zondaar,
maar hij kan door Christus en door
niemand anders gered warden. In mijn

practijk bekruipt me vaak het onbehaaglijke gevoel, dat we de zonde aan
het weg-analyseren zijn.
Later lezen we in het dagboek van
de gevangen predikant de bekentenis:
'We hebben de woorden verloren, die
verborgen omgang met God moeten
aanduiden. leder beginsel weten we
duidelijk te formuleren, maar als we
rekenschap moeten geven van de hoop,
die in ons is, dan moeten we naar
onze woorden zoeken.'
Bij het schrijven van de twee
schuldbelijdenisbrieven, aan de ouderling en aan de kerkeraad, bekent de
dominee zich, dat het kerkelijk-theologisch idioom tot op de draad versleten is.
Dit is een van de vele rake
opmerkingen in dit boekje. Inderdaad
— is dit niet een der oorzaken waardoor
het voor de gemiddelde intellectueel
zo vaak een kwelling is preken aan te
P. J. R.
horen?
Ragnar Albin

De Zoon des mensen keerde weer

Baarn 1953 — Het Wereldvenster
De titel geeft de inhoud van deze
roman weer. In het kleine Zweedse
dorp Knaback wordt een jongen geboren, die Jacob, de zoon van de visser Jozef, wordt genoemd, hoewel
alleen vaststaat, dat hij de zoon van
Maria is. Zijn leven, dat een voortdurende prediking wordt en een fel
getuigenis tegen de zonden van onze
twintigste-eeuw, ook van het naamchristendom, heeft allerlei overeenkomst met het leven van Christus. De
mensen brengen hem naar de gevangenis en het krankzinnigengesticht,
maar kunnen hem daar niet houden.
Hij sterft bij een proef met een
atoomgranaat — 'om zijn schapen te
redden'.
We geloven dat de schrijver, met
goede bedoelingen, zich aan een stof
vergrepen heeft, die niet voor romanJ. M. Vr.
tisering bestemd is.

Marcel van de Velde
Colette Dehaene
's-Hertogenbosch — 'De Croon'.
De in Vlaams dialect geschreven geschiedenis van een Brugse oude tante
met een misvormde rug en haperende
geestvermogens, die nogal gehecht is
aan geld en bezeten raakt van angst
voor heiligen en demonen. Als op de
laatste gestencilde pagina de 'nunnetjes van het Sint Janshospitaal komen
om haar te wassen, het laatste, want
ze hebben haar uitgesteld nit vreze
voor haar verwensingen en vloeken,
ligt Colette Dehaene, spits naar boven
kijkend, met open ogen dood'.
Een niet onaardig kort verhaal, dat
dateert van 1938. Ook zonder de
vermelding van dat jaartal zou de tijd
waarin het is ontstaan wel te raden
J. E. N.
zijn geweest.
A. P. Tsjechof

De kus en andere verhalen

Den Haag 1954 — L. J. C. Boucher.
Een waardevol boek, die bundel verhalen van Tsjechof, ter gelegenheid
van de vijftigste herdenking van de
sterfdag van de schrijver aan het
Nederlandse publiek aangeboden. Daar
is allereerst de inleiding — Confrontatie met Tsjechof — van de vertaalster, Aleida G. Schot. Zij laat de
schrijver zelf aan het woord door uitvoerig te citeren uit de door hem in
een 1886 gedateerde brief neergelegde
beschouwingen over literaire kunst en
knoopt haar eigen eveneens zeer
lezenswaardige opmerkingen over
Tsjechofs werk daaraan vast. Voor vele
Hollandse lezers zal De Kus en andere
verhalen de eerste kennismaking betekenen met het werk van Tsjechof. Na
cleze inleiding hoeft die kennismaking
met een belangrijke figuur uit de
wereld-literatuur al niet meer onvoorbereid plaats te vinden.
De verhalen zelf hebben de lezer
iets te bieden, dat hij in de modern
literatuur moeilijk vinden zal. Door
wie wordt de waarheidsgetrouwe be221

schrijving van personen en zaken, een
der voorwaarden door Tsjechof aan
de schrijvers van verhalen gesteld, in
het korte verhaal nog met zoveel toewijding beoefend als door Tsjechof?
Vergelijking van Tsjechofs verhalen
met moderne specimina van de 'short
story' leert, dat we tegenwoordig niet
alleen voor de inhoud maar ook voor
de compositie andere eisen zijn gaan
stellen. Een verhaal als 'De dame met
het hondje' bijvoorbeeld wordt door
ons als 'niet af' gevoeld; Tsjechof
heeft daar kennelijk anders over gedacht. Wat weer samenhangt met zijn
opvatting over het literaire kunstwerk.
Aan de afsluitende omvorming van de
werkelijkheid, die door ons zo vaak
noodzakelijk wordt geacht, komt hij
niet toe; met de waarheidsgetrouwe
weergave is hij klaar.
J. M. Vr.
Antoon Coolen
De Vrouw met de zes slapers
Den Haag — Nijgh & Van Ditmar.
Is de bijzonders belovende titel van
deze roman mede oorzaak dat van dit
boek, in November 1953 verschenen,
reeds in December 1953 een tweede
druk nodig was? De kopers, die pikanterie vermoedden, zullen zich echter
bekocht voelen. Want Coolen schreef
slechts een smakelijk verhaal over de
verbondenheid van een dorp met zijn
kasteel.
Het dorp weet slechts weinig omtrent de laatste telg van een adellijk
geslacht, een vrouw, die op het kasteel
woont. Maar zij en het kasteel zijn
dorpseigendom, dus wordt er veel over
haar en het oude slot gesproken. De
een weet al meer dan de ander en
vooral de zes slapers kunnen er veel
van vertellen. Op een nacht moet er
lets verschrikkelijks gebeurd zijn op
het kasteel — en na die nacht heeft
de kasteelvrouwe mannelijke bescherming gevraagd. Zodoende slapen de
gemeente-ontvanger en vijf andere
mannen bij toerbeurt 's nachts op het
kasteel.
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De schrijver heeft de schone gelegenheid aangegrepen om het bijzondere uit het leven van deze slapers
gestalte te geven — en van alle zes is
dit alleen al de moeite van het lezen
waard. Vooral de levensbeschrijving
van de ontvanger is een knap staaltje
karakterbeschrijving. Als kind heeft
deze Ontvanger met de freule gespeeld, als knaap kreeg hij haar lief,
en in zijn huwelijk groeit die liefde
uit tot gedroomde heerlijkheden —
enigszins tot schade van zijn eigen
vrouw. De nachten, die hij op het
kasteel slaapt, zijn de heerlijkste van
zijn leven.
Wat gaat er om op het kasteel? En
waarom is de freule niet getrouwd?
Ja, zij is verloofd geweest met een
verre neef. Deze verloving brak plotseling af. Waarom? Daarna bouwde
die neef op datzelfde dorp een nieuw
kasteel, precies als het oude. En hij
bracht een verbazend mooie vrouw op
dat nieuwe kasteel. Om de freule de
ogen uit te steken? Om te laten zien
hoe goed en heerlijk en rijk een leven
met hem geweest zou zijn?
Maar ach, de schone Berbervrouw
sterft en de verre neef verdwijnt. Dan
koopt de arme freule het nieuwe
kasteel, met financiele hulp .... ja,
van wie eigenlijk? Zij laat het tot de
grand toe afbreken. Zij heeft dus goed
begrepen wat de verre neef bedoelde?
Arm is de freule — en toch blijft
ze leven op het oude kasteel. Wie
maakt dat mogelijk? Pas bij de begrafenis komt de onthulling, als de laatste
telg van het kasteel-geslacht in de
grafkelder bijgezet wordt. Toch blijft
er genoeg te gissen over. Wij vermoeden zo, dat er nog wel een eeuw over
al die dingen gesproken zal warden
— vooral omdat Antoon Coolen het
verhaal zo mooi verteld heeft.
Voor het bevorderen van de meer
culturele gesprekken op onze dorpen
zou het niet van belang ontbloot zijn,
als onze Regering de kastelenbouw in
haar bouw-programma opnam. Naast

de ouderdomsvoorziening — want wat
betekent een onbezorgde oude dag
zonder wat romantiek om je heen en
?
in je praat
G. M.
Frans Berni

Pauls portret
Baarn — Het Wereldvenster
Het thema van deze kleine roman
wordt genoemd: 'de strijd van het
misverstand van een jonge homophiel
met zijn naaste omgeving'; de hoofdpersoon, een student, gaat aan die
strijd te gronde. Het verhaal van.
Pauls zelfmoord en de oorzaken daarvan wordt met deskundig gebruik van
de moderne middelen verteld: er komt
een gefingeerde briefwisseling aan te
pas tussen de student en zijn vader
plus een soort verantwoording van de
broer, die na de dood van Paul en
diens vader de correspondentie vindt.
De compositie is in zoverre geslaagd
te noemen, dat zij belangstelling wekt
voor het in de brieven neergelegde
stuk levenstragiek. Aan ontroering
komt de geinteresseerde lezer echter
niet toe. Misschien is de oorzaak deze:
het thema en zijn 'ombouw' zijn niet
tot een eenheid geworden. J. M. Vr.
Jan Brusse

Gesproken brieven, uit Parrs

Amsterdam/Antwerpen — Contact.
Deze voor de radio gesproken of voor
weekbladpublicatie geschreven Parijse
brieven met gevoelige Parijse en Franse impressies zijn bundeling ten voile
waard. Ze stellen de lezer in staat tot
intenser beleving van een toekomstig
bezoek aan Parijs of tot herbeleving
van een bezoek in het verleden. Jan
van Keulen voorzag dit prettige boekje van al even plezierige tekeningen.
J. M. Vr.
Hans Werner Richter
Sporen in het zand
Baarn — De Boekerij
Niet alleen door zijn aangrijpende inhoud, maar ook door zijn ongewone

maar zeer knappe compositie was Zif
vielen uit Gods hand een roman die
naar ander werk van Hans Werner
Richter deed uitzien. Sporen in het
zand, eveneens uitstekend vertaald
door Dra Schenk, bevredigt die hooggespannen verwachting niet. Het is
de half-autobiographische geschiedenis van een jeugdleven, lang niet onverdienstelijk en met humor geschreven. De typisch-Duitse achtergrond
(een Oostzeedorp) Levert een anderscheid met de Jaapjes, Bartjes, Flipjes
en andere jongetjes, die de Nederlandse literatuur rijk is en behalve de
gebruikelijke puberteitsliefde komt er
een kostelijke moederfiguur in voor.
Maar of dat al met al nu genoeg is
om een Nederlandse vertaling te wettigen? Zij vielen uit Gods hand was
een boodschap aan de wereld, Sporen
in het zand is o.i. voor Duitse lezers
bestemd.
J. M. Vr.
Thomas B. Costain

De zilveren beker

Zaltbommel/Antwerpen
Jan van Tuyl.
In de diverse versies van de Heilige
Graal-legende, een fantasie rondom de
beker door Christus bij het Laatste
Avondmaal gebruikt, wordt het begin
gewoonlijk in het duister gelaten. Er
is dus ruimte genoeg voor een roman,
die de eerste lotgevallen van de beker
beschrijft. Dat wordt dan een roman
over de tijd van de eerste Christenen,
een geschiedenisperiode die tegenwoordig voor romantisering bizonder
in trek is.
Als vervaardiger van het open
reliefwerk, waarmee de beker wordt
versierd, heeft Costain zich een jonge
Griekse kunstenaar gedacht, door bedrog in slavernij geraakt. Jozef van
Arimathea koopt hem vrij en geeft
hem de opdracht voor een ontwerp,
waarop de afbeeldingen van de apotelen voorkomen en van Christus Zeif.
De uitvoering van dit werk brengt
Basiiius in aanraking met Paulus,
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Petrus en Johannes, wier beeltenis hij
maakt. Pas als hij tegenover de Romeinse keizer zijn geloof beleden
heeft is hij in staat ook de Heiland of
te beelden. Maar als het werk voltooid
is raakt de beker verloren.
Men moet in dit verhaal niet de
diepzinnigheid verwachten, die bijv.
de Middeleeuwse Parcival-legende
kenmerkt. Costain geeft het begin van
de legende in de nuchtere twintigsteeeuwse vorm van een historische
roman. Het is echter een roman,
waarin de resultaten van serieuze
historiestudie boeiend verwerkt zijn en
die levendig geschreven is. Als zodanig kan hij de vergelijking met de
recente Angelsaksische Bijbelse romans glansrijk doorstaan. Het peil van
de eveneens voor vergelijking in aanmerking komende 'Strata der Sandalenmakers' van Nis Petersen bereikt
hij echter niet. Dr Barkey Wolf verzorgde de vertaling.
J. M. Vr.
Jacoba van Velde, De groote zaal.
Amsterdam — Em. Querido.
Een vrouw van vierenzeventig jaar
krijgt een kleine attaque, waardoor ze
niet meer op zichzelf kan wonen, maar
naar een rusthuis moet. Daar ondervindt ze vriendelijke zorg van directrice en verpleegsters en belangstelling,
soms ook wel meegevoel, van andere
oude vrouwen, die haar lotgenoten
zijn. Haar dochter is de enige, die
begrip heeft voor de kwelling van het
voortdurend met-anderen-moeten-samenzijn en voor de haar martelende
eenzaamheid, maar juist voor die dochter wil ze zoveel mogelijk verbergen,
dat ze lijdt. De dochter is met een
kunstschilder getrouwd en woont in
Parijs. Voor de ziekte van haar moeder is zij overgekomen, maar zij is
niet in staat haar te huisvesten en te
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verzorgen. Eigenlijk kan haar innige
liefde ongeveer niets voor haar moeder doen. Maandenlang moet ze de
hulpbehoevende alleen tussen vreemden laten. Hulpeloos ziet ze het aan
hoe haar moeder eenzaam sterft.
Ziedaar het simpele gegeven van
een zeer indrukwekkende roman waarvoor men de kwalificatie: 'hij behoort
tot de beste die in het laatste jaar in
ons land verschenen zijn' niet eens
durft te gebruiken.
Wie dit kleine meesterwerk gelezen
heeft en de tragiek van het alledaagse
geval enigszins heeft verwerkt gaat
terugbladeren om na te gaan met welke midcTelen de schrijfster een zó sterke
indruk kon doen ontstaan. Haar woord.keus en zinsbouw zijn sober en eenvoudig, maar waardig, zij vertelt zonder enige overdrijving, zonder enige
opzettelijkheid, zonder bitterheid of
rancune ook. Opvallend is alleen de
manier, waarop de monologue interieure, afwisselend van de moeder en de
dochter, als een soort beurtzang is
toegepast. En dan verdringt de inhoud
van dit boek weer de belangstelling en
bewondering voor zijn uiterlijke bouw.
Eenzaam is de mens in leven en sterven, komt het ons vertellen, en de
liefde van mens tot mens blijft hulpeloos tegenover de verschrikking van
de dood.
Het is een boodschap die tegelijk
waar en onwaar is. God heeft Zichzelf
aan de mens geschonken om zijn eenzaamheid te vervullen en Zijn openbaring omvat onze enige troost beide
in leven en sterven. Het lijden en de
doodsangst van een oude eenzame
vrouw, in een rusthuis of waar dan
ook, vormen een aanklacht tegen haar
medemensen, voorzover die Christenen zijn. Zij hebben haar de blijde
J. M. Vr.
boodschap niet gebracht.
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Het feit, dat u geabonneerd bent op 'Ontmoeting', houdt
in, dat u dit maandblad een goed hart toedraagt, dat u
zich interesseert voor literatuur in 't algemeen en Christelijke literatuur in 't bijzonder.
Over dinge,n, die u interesseren, spreekt u, wisselt u
van gedachten, en wel speciaal met degenen, die een
gelijkgerichte belangstelling hebben, mensen, die 'Ontmoeting' misschien niet lezen.
Er is nu een prachtige gelegenheid om uw kennissen
wat meer te vertellen over 'Ontmoeting', over wat 'Ontmoeting' voor u betekent.

NATIONALE SNIPPERDAG
was een bijzonder nummer van 'Ontmoeting' en andere
letterkundige en algemeen-culturele bladen. U hebt dat
nummer waarschijnlijk met extra grote belangstelling
gelezen. Met dit nummer in de hand zult u er ongetwijfeld in slagen de vriendenkring van 'Ontmoeting'
uit te breiden. Nieuwe abonnees kunnen immers hun
abonnement beginnen met 'Nationale Snipperdag'!
10.— per jaar, voor leden van
Een abonnement kost
de stichting 'Vrienden van Ontmoeting' (contributie
7.50 per jaar. Geef uw nieuwe abonnee(es) op
aan uw boekhandel of aan
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KEES VAN DUINEN
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'Om de meeste dichters heen
is rumoer, bij hun leven en in
hun sterven. Kees van Duinen
echter leefde en stierf in alle
stilte'.

Ido Keekstra heeft zijn verzen
altijd slechts schaars gepubliceerd. Maar zij vielen op door
hun eigen toon, waardoor een
gedicht van hem dadelijk te
herkennen was. Ze zijn enigszins verwant aan de gedichten van Kees van Duinen,
wiens nagelaten poezie door
Keekstra en Lidy van Eijsselsteijn in de bundel 'De Trap'
werd uitgegeven.
De verzen van Keekstra laten
de lezer niet los, ze hebben
iets bezwerends. Het valt
moeilijk te zeggen waarin die
speciale kracht schuilt. Rijnsdorp noemt Keekstra's poezie
in zijn boek 'In drie etappen'
belangrijk, omdat ze komt uit
de diepere lagen van de ziel.
'Men erkent op een of andere
wijze de zuiverheid en juiste
formulering van de poetische
boodschap, zonder te weten
hoe; men wordt er bij het lezen koud van, zonder goed te
weten waarom'. Het boeiende
bij Keekstra is bovendien, dat,
terwijl dergelijke poezie zich
meestal van een zekere geheimtaal bedient, deze gedichten duidelijk verstaanbaar blijven.

Zo sehreef Lidy van Eijsselsteijn in het artikel dat na de
dood van deze jonge dichter in
'Ontmoeting' is verschenen.
Kees van Duinen gaf niet gemakkelijk werk uit handen.
Wanneer goede vrienden er
naar vroegen, was het antwoord: 'Ach, dat is niets'.
Tijdens zijn leven zijn slechts
gepublienkele gedichten
ceerd. En toch, ondanks de
afgeslotenheid, waarin Kees
van Duinen leefde, of misschien juist daardoor, verdient het werk van deze dichter de voile aandacht.
Zijn gedichten treffen de lezer, zij spreken over een diepe .
twijfel, van leegte en eenzaamheid en toch ook van het
geloof van deze worstelende
mens. De samenstellers beschouwen het als een ereplicht
het belangrijke werk van
Kees van Duinen, door de
uitgave van deze bundel, aan
de vergeteiheid te ontrukken.

'Het Landhuis' is gebrocheerd
in een smaakvol omslag. De
prijs is f 2.50.

'De Trap' is gebrocheerd in
een smaakvol omslag. De prijs
is f 3.90. Tweede druk.

verkrijgbaar in de boekhandel
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Als de radio speelt, dan spelen mijn handen.
Ik zeg: dat het komt doordat de techniek
mijn handen laat hangen of wel dat het van de
Weeromstuit komt en zo maak ik muziek.
Als de radio speelt, dan spelen mijn handen.
Ik zeg: dat het komt door de romantiek,
Dat het kind in mijn hart weer wakker schrok van de
Muziek dat in slaap was gewiegd met muziek.
Maar het is omdat ik het niet kan verdragen
Dat er iets zou klinken dat niet uit mij
Ontsprongen zou zijn en met vaardige slagen
Vallen mijn vingers de radio bij.
Ik glijd over toetsen van lucht die verglijden
Naar de orgelklavieren in Hilversum Een.
De man die het kan en ik doen het beiden.
Ik speel quatre-mains en tenslotte alleen.
Waarom ben ik nu dirigent en publiek en
Waarom niet de trom op de achterste rij?
Ik buig en ik applaudiseer, de muziek en
Het staande geklap komen beurtlings van mij.
Was ik het die boog en die wenkte en lachte?
Mijn hart is verbaasd tot concertzaal verwijd.
Maar zelf sta ik buiten in regen to wachten
op liin 3 of lijn 6 of de eeuwigheid.

Dit vers verschijnt in de bundel „Worden als een kind",
die in de zomer van '54 uitkomt bij Kok in Kampen.
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EEN ZELFPORTRET*)

C. Aiivssborr
Wie in het verzet een actieve rol heeft gespeeld en daarvan een leesbaar
verslag uitbrengt, levert vanzelf al materiaal van historisch belang. Die
waarde is groter, naarmate het rapport rijker is aan feiten en bizonderheden. Het is duidelijk, dat Charles' boek iets dergelijks niet in de eerste
plaats beoogt. Daartoe geeft het te weinig. Charles vertelt veel minder
dan hij heeft meegemaakt. Aan de andere kant geeft het boek, wil het als
een soort rapport opgevat worden, weer te veel, nl. commentaar, beschouwingen, uitweidingen van persoonlijke aard. De schrijver blijkt om
dit laatste meer te geven dan om zijn ervaringen als zodanig. Hij zoekt
naar de betekenis van dit alles, niet na eerst een uitvoerig en systematisch
expose van de feiten te hebben gegeven, maar op het moment zelf dat
de herinneringen zich in hem verdringen, zodat we zijn ervaringen slechts
te weten komen aan de hand en binnen het kader van dat zoekproces.
Verliest het boek daarmee zijn waarde als historisch materiaal? Volstrekt niet, indien men bedenkt, dat niet alleen de feiten, maar ook daaraan verbonden beschouwingen van geschiedkundige betekenis zijn, inzover die licht werpen op de psychologische achtergronden, die bij het
verzet in het geding waren. Nu is het duidelijk, dat Charles' beschouwingen sterk persoonliik gekleurd zijn. Hij streeft niet naar een soort wetenschappelijke objectiviteit, maar hij wil begri/pen: de demonische tijd
waarin hij leeft, de gekke dingen die hij heeft zien gebeuren en in dit
alles het raadsel, dat hij zelf als mens, ook voor zijn eigen bewustzijn, is.
Al jong heeft hij zich van de godsdienstige maatstaven, hem in zijn opvoeding voorgehouden, losgemaakt. Althans, hij heeft dat bewust gewild.
De ervaring leert echter, dat dit onmogelijk is. Religie zou geen religie
zijn, als ze in de opvoeding niet zulk een stempel op de jonge mens zette,
dat dit zijn verdere leven, pro of contra, bepaalt. De grote vragen van
leven en dood, goedheid, liefde, waardigheid, eer en kwaad, zijn hem
op zulk een monumentale en majestueuze manier voorgehouden geweest
(ik bedoel door de religie zelf; de mensen kunnen het verkeerd gedaan
hebben), dat hij zich van die visie nooit meer kan ontdoen. Bewust wel;
ik meen: hij kan de 'voorzeide leer' van zijn doop op allerlei gronden verwerpen en als een overwonnen standpunt beschouwen, maar dieper-in
niet.
Hier komt het boek uit boven zijn waarde als rapport-met-zielkundigmateriaal, dienstig voor het begrijpen van een geschiedkundige periode.
Hier wordt het een geschreven zelfportret, tegen de achtergrond van een
bewogen stuk vaderlandse geschiedenis
ja oranis
, ch
g
een daarmee.
*) Naar aanleiding van J. B. Charles, Volg het spoor terug, uitg. De Bezige Bij,
Amsterdam, derde druk, December 1953.
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Dat Um in de letterkunde (want bier reikt het boek tot de literatuur).
In de schilderkunst, de klassieke althans, kan dat op deze wijze niet.
Natuurlijk is er een zekere overeenkomst tussen de geheimzinnigheid der
glimlach van de Gioconda en de geheimzinnigheid van het rotsige landschap achter haar; ook de kleurwaarden zijn natuurlijk op elkaar afgestemd, maar vrouw en landschap zijn en blijven toch duidelijk twee.
Charles' geschreven zelfportret is met de achtergrond een, ja uit elementen daarvan opgebouwd. Het te-weinig voor een rapport wordt een suggestief weglaten voor het portret. Het licht op het wel meegedeelde wordt
een persOOnlijk licht, een trek aan het portret. In elke volzin, onverschillig
waarover die handelt, is de mens aanwezig, en om die mens is het te doen.
In die mens is de eenheid van het werk gegeven, en is die eenheid constant, ondanks de onsystematische bouw van het boek. Want wat in de
literatuur tenslotte alleen maar boeit, is de mens. De schoonheidscultus
van de jaren '80 tot ongeveer 1914 is een prachtige, maar voorbijgaande
eenzijdigheid, zo niet dwaasheid, geweest. Is er een zeker peil van
intelligentie, van persoonlijkheid, van penvaardigheid aanwezig, dan zijn
er verder alleen nog maar waarachtigheid en passie nodig, desnoods de
passie van het hartstochtloos lijkend betoog (maar dit laatste slaat niet op
Charles).
De auteur had van zijn stof ook een roman kunnen maken. Maar dan
zou er meer kunstvaardigheid aan te pas gekomen zijn. Want ook al bestaat een roman overwegend uit autobiografisch materiaal, de schrijver
mag er nergens zelf in aanwezig zijn, omdat hij ongezien overal in zijn
roman aanwezig is. Zolang Charles nog niet met zichzelf in het reine was,
bleef de vorm van zijn werk, zoals dat nu voor ons ligt, de aangewezen
vorm. Had hij een tijdbeeld willen geven, dan zou die vorm ook voor een
essay een bezwaar geweest zijn. Zo blijft literatuur altijd een boeiend
schouwspel, omdat de wegen, die erheen leiden, oneindig verscheiden
zijn. Literatuur is een levend begrip, dat altijd weer de formules verbreekt, waaraan men het vastleggen wil.
Welke mens vinden we dan in dit boek? De onromantische mens. Dat
wil niet zeggen: een mens zonder hart, maar wel: een mens zonder figuurlijke hartvergroting. Hij zoekt naar een zin in de chaos van gebeurtenissen en, indrukken, naar een houding, een fundamentele norm. Wie
hartstochtelijk zoekt, schreeuwt. Zo is dit boek een schreeuw om recht,
en wat meer zegt, om gerechtigheid.
Wat vindt hij tenslotte? Datgene, wat in het geweten onmiddellijk
gegeven is. Menselijk fatsoen, dus toch nog burgerlijke deugd? Het 'zo
ben ik nu eenmaal'? Ja, maar hoe is men zo geworden? Waar komen de
verschillen tussen de gewetens vandaan en welk geweten moet de overhand hebben?
De politieke, actuele betekenis van dit boek valt buiten het kader van
dit artikeltje. De vraag, in hoever wat Charles zegt representatief is voor
zijn generatie, vind ik moeilijk om te beantwoorden. De historische betekenis voor later behoeft ons niet op te houden. Zo blijft over de erkenning
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van de betekenis van dit boek als menselijk getuigenis, het verslag van
een hartstochtelijke interesse in recht en gerechtigheid en daarachter in
menselijke waardigheid en goedheid, waarbij zowel het orthodoxe Godseloof, als het humanisme (de mens is in wezen goed) krachtig worden
g
afgewezen. Deze afwijzing houdt in een afwijzing van bepaalde collectiviteiten, zoals kerk en partij, en het plaatsen van vraagtekens achter
allerlei andere collectiviteiten, zoals yolk, staat, ras. Zo blijft dit boek voor
ons het bewogen zelfportret van een individueel zoeker naar recht en
gerechtigheid, een portret, dat met zijn eveneens bewogen achterplans
een onstheidbaar, levend geheel vormt.
En wie meent gevonden to hebben wat Charles zoekt, mag zich wel
afvragen, of hij even hartstochtelijk als de auteur zichzelf tot inzet daarvan
heeft gemaakt.
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VERBEELDING ALS BELIJDENIS (II)

W. (.0,.. It, cA,,,,-÷,I,
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren
Zoon, onzen Heer.
De verschijning van Jezus Christus op de aarde is evengoed als het verweg verborgen zijn van God de Vader in de hemelen een uitdaging voor
de fantasie van de beeldende kunstenaar. Want een getuigenis van Christus' uiterlijk bezitten wij niet, n'en deplaise alle boeken over dit onderwerp en de bewaarde of niet bewaarde doek van Veronica er bij.
Nee, alleen wat een kunstenaar, bezield door de grootse verhalen van
het Evangelie, zich weet voor te stellen, kan ons. helpen. Wat ziet hij in
dezeJoodse profeet van tweeduizend jaar geleden al haast? De vriendelijke mens, die het verhaal van de Barmhartige Samaritaan verteld heeft
en van zich zelf heeft getuigd dat Hij zachtmoedig was? Of de toornige
Koning, die de wisselaars uit de tempel dreef en die kwam, niet om vrede
te brengen maar het zwaard?
Ik herinner me eens te hebbben bijgewoond hoe in een kring, nadat de
dichter Nijhoff zijn Uur U had voorgelezen, iemand hem vroeg of hij met
de hoofdfiguur daaruit Jezus Christus had bedoeld. Hij antwoordde, dat
hij daar inderdaad wel aan gedacht had, maar, zei hij: 'Als Jezus Christus
werkelijk door een moderne straat van onze beschaving zou gaan, zou
dan niet de hele straat in puin vallen?' Dat besef voor het tremendum
heeft vele kunstenaars bezield. En alweer, het zijn deze twee hoofdthema's
die de uitbeelding van de Heer bepalen, enerzijds, de zachtmoedige, de
lijdende knecht des Heren, anderzijds, de Leeuw uit Juda's stam, heerser
over hemel en aarde.
Het tweede geloofsartikel, waarover we hier spreken, begint met de
nadruk op de glorie van Christus. In een volgend zal zijn lijden beleden
worden, maar voorop staat dat Hij de enige zoon van God is en onze
Heer. Dat is door de eeuwen heen een aantrekkelijk onderwerp geweest:
Christus in Majesteit. Het heeft de uitbeeldingen van de Oosterse kerk
vrijwel beheerst, maar men vindt het evenzeer in de kathedralen van
West-Europa. Hier een voorbeeld uit het Oosten: een ikoon uit de school
van Nowgorod. Christus zetelt op een troon van primitieve bouw, getekend zonder besef voor perspectief. Zijn gelaat en gestalte hebben de
stereotype eigenschappen voorgeschreven in eeuwen van dienende kunst,
zijn gebaar verkondigt wat zijn opengeslagen evangelie de toeschouwer
voorhoudt. Strenge majesteit die tot knielen dwingt, dat is het wat de
schilder bedoeld heeft met zijn godzalig werk. Godzalig, jazeker, want
heeft hij niet, zonder individuele smaak en gevoelens voorop te zetten,
zijn werk gedaan, trouw aan de traditie, en bij het schilderen de heilige
formules en teksten prevelend, opdat zijn geest en aandacht omhoog
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zouden zijn gericht, geheven tot de Heer, die hij het waagde uit te
beelden? Een dergelijke kunst sloot aan bij de vroomheid en diepe deemoed van heel een yolk, dat knielen kon.
Het is niet merkwaardig dat dit thema in de Renaissance en daarna
geheel verdwijnt. Een nieuw geslacht leert staan in plaats van knielen,
het wil nog wel de emotie ondergaan de Heer te zien lijden aan het
kruis, en dat wordt dan ook steeds dramatischer uitgebeeld, maar zijn
majesteit vindt geen aandacht meer. Bezint men zich erop dat Hij de
Heer is, dan wordt Hij afgebeeld als een vriendelijke vermanende mens,
bijzonder netjes in de kleren gestoken en met zees gesoigneerd haar. Een
scbilderij als dat van Bernardino Luini, bier afgebeeld, is daarvan een
goed voorbeeld, al direct aan het begin van de zestiende eeuw. Zorgvuldig gepenseelde straaltjes verschijnen van achter zijn nette hoofd, de
rijksappel-wereldbol die hij in zijn hand houdt is een fraai stukje glazen
speelgoed in plaats van wat het moest zijn
n een getuigenis van zijn macht,
en de spreuk eronder: Twijfel niet dat wat gij de Vader ook vragen zult
in mijn naam, het zal u geworden' kunnen we moeilijk aanvaarden van
deze vrijblijvend vriendelijke meneer met geborduurde randjes aan zijn
kleed. In deze kunst — en men kan talloze anderen naast Luini noemen,
natuurlijk — begint wat tot een zee van zoetheid zal aanzwellen in de
latere beeldjes en bidprentjes en tekstjes en de hele verdere santekraam.
Hier wordt Jezus de spreekwoordelijke zachtzinnige vriend der mensheid,
'zo vriendelijk en zo goed zoals een van de naarste kinderversjes dat uitdrukt. Het verbond datgesloten is tussen christelijke religie en klassicistische kunst is funest voor beide geworden.
Een bewijs van driehonderd jaar later voeg ik hier nog bij: Thorwaldsens beroemde beeld. Was er in de Renaissance tenminste nog een eigen
vervverking van het klassieke gegeven, in de half-Romantische klassicistische tijd van omstreeks 1800 ligt men alleen maar op de knieen in blinde
bewondering voor de kunst der Oudheid, d.w.z. voor de Hellenistische
producten die men er alleen maar van kende. Thorwaldsen, veertig jaar
in Rome werkzaam, bewonderd door de hele hem omringende wereld,
was zeker een groot beeldhouwer en niemand kan deze Christus lelijk
noemen. Dat is het hem juist, harmonie in overvloed is er bereikt, maar
deze verzorgde marsepeinen man, het haar zo precies gescheiden, de
rechterborst zo blank ontbloot, heeft bitter weinig meer van doen met de
geheimzinnige Godmens, die Jezus van Nazareth heette.
Pas in onze tijd, sinds ongeveer 1900, is er een verandering gekomen.
Langzaam maar zeker ontstaat er weer begrip voor de eigenheid van het
Evangelie en de geheel enige eisen die het uitbeelden daarvan stelt.
Vooral in Frankrijk is er op dit gebied veel gebeurd. Al de groep van
Pont-Aven rondom Gauguin heeft zich bezig gehouden met de vernieuwing
der religieuze kunst. Maar het is vooral Georges Rouault die een werkelijke moderne religieuze kunst tot stand heeft gebracht. Hij is een van de
grootste schilders van deze eeuw, leerling evenals Matisse, merkwaardig
genoeg, van de zo echt negentiende eeuwse Gustave Moreau, zelf bran232
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dend van een nieuwe bezieling, schilderend met een hartstocht die voor
het eerst weer recht deed aan de verhevenheid van de Bijbel. En dat komt
omdat hij eigentijds wilde zijn, omdat hij met kracht geponeerd heeft
dat de religieuze kunst niet en nimmer ma archaiseren. Ja, die er omdat
hij in zijn kunst het lijden van de tegenwoordige wereld mee doorleeft en
-lijdt. Zijn Christus is een Koning van gerechtigheid, een visioen in de
nacht van onze pijn. 'Ne t' enfuis pas devant la douleur et la misere" zo
heeft de schilder zelf het er ens geschreven. Vanuit die menselijkheid
heeft hij Christus kunnen schilderen, vanuit die menselijkheid alleen zal
er trouwens ooit een mogeli j kheid zijn om de mens die onze Heer is to
zien, niet als een klassiek ideaal, maar als een hemels visioen.
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THEOLOGISCHE KRONIEK

Olthe jo45eir
Een theologische kroniek in 'Ontmoeting', — is dat niet als een zadel bij
een koe?
'Ontmoeting', — Da's je Reinste Dorp, zo'n Liev-aardig dorp, waar de
kinderen al een hele Ris eeuwen met houten Degens op de Stoep Krijgertje spelen.
Wij zijn in 'Ontmoeting' zo heerlijk 'onder ons', dat wij elkaar over ons
stokpaardje tillen.
En was het niet eenmaal — en is het niet steeds weer — een stokpaardje,
dat wij 'de dominees er maar buiten laten'?
Het genoegen is wederzijds. Welke kerkbode van een of andere Ds
Vroeg-in-de-Wey zou ooit God-in-de-wei overnemen van Lidy van Eijsselsteyn?
Maar, — al beeft 'Ontmoeting' bij zo'n ontmoeting, al steigeren de stokpaardjes, — wij halen de theologen binnen.
Misschien kunnen wij, terwijl wij zo eens met hen proberen te praten,
zelf blijven die wij zijn.
Misschien zullen wij ons nog verbazen over het gebaar, waarmee onze
gasten — zonder de handen te vouwen — de benen over elkaar slaan.
Een goed begin is de halve kroniek: wat denkt u van een dissertatie? Teen
Stalin stierf, is Dr Kraan op hem gepromoveerd, ook voor u. Springlevende
kunstenaars, die de droge dorheid van dissertaties bespotten zonder ze
te lezen, zijn niet met hun tijd meegegaan. Zelfs proefschriften zijn tegenwoordig veelal 'existentieel'. Dr Kraan gebruikt beelden bovendien, zet
rustig een 'aardigheid' in een voetnoot, spreekt van 'doodeenvoudig' en
van 'boven Jan', en als hij even de stijl van vroegere dissertaties moet
overnemen ('we kunnen het Marxisme typeren als een economischnaturalistische, dialektisch-historische, universalistische, revolutionnairsocialistische beheersingsideologie') dan verontschuldigt hij zich eerst met
'het is een hele mond von Voor wie daar gevoel voor beef t, wordt — nog
beter dan dat door deze definitie het Marxisme getypeerd wordt — door
dit excuus de theoloog van vandaag getypeerd. Wie had nog maar korte
tijd geleden kunnen dromen, dat promovendi ooit officieel zouden zuchten
over 'een mondvol'?
Dr Kraan bewijst zijn bevrijd-zijn van alle wetenschappelijke krampachtigheid door zijn zinnen te besluiten met 'sic' en met dubbele vraag- en
uitroeptekens, en door zijn ironie (bv.: 'Het Marxisme kan moeilijk de
scheppende betekenis van de grote persoonlijkheid in de wereldhistorie
erkennen, en toch — het Bolsjewisme, dat is Lenin . . .'). Er zit in !! of !!??
een zekere kinderlijke blijdschap, die weldadig aandoet in een wetenschappelijk geschrift. De homo ludens overwint de rabies theologorum;
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dat hij Marx ergens een 'proleet' noemt, moet in zijn geschrift beslist een
drukfout zijn.
Hij citeert Tollens en Theun de Vries, Roland Holst en De Merode. Hij
staat zo midden in de practijk, dat hij gaat discussieren over het C.N.V.
Hij weet zijn gedachten originele vorm te geven, op het dichterlijke af:
'Lenin wilde te veel om eerzuchtig te zijn; hij had zich zozeer met de
revolutie vereenzelvigd dat ze hem niet eens een nieuw pak opleverde.'
Het zal u interesseren, waarom Lenin, 'die zonder Centraal Bureau voor
Statistiek het ademen hoorde der millioenen' en 'die zijn nota's aan de
regeringen van wereldrijken afwisselde met briefjes over de schorten van
arbeidsters' een toornige verachting had voor al het poetische en de muziek
als een lijfelijk gevaar ervoer.
Kraan zal u boeien als Kravchenko en Gollwitzer, ook wanneer u niet
thuis bent in de apologetiek.
Nu de theologen zelfs in hun dissertaties het isolement van een wetenschappelijke geheimtaal verlaten, geeft Van Keulen een reeks geschriften
uit, waardoor belangstellenden buiten de keuken van de theologie een
blik kunnen slaan onder de pannendeksels van de exegese. Prof. Gispen
schrijft over 'De Christus in het Oude Testament'; hij laat u, die geen
weg weet met Leviticus, de zin zien van het spijsoffer, en hij toont aan,
hoe de Psalmen een echo zijn op de Pentateuch. Wist u, dat Job zijn
dochters Duifje, Kassie en Blanketseldoosje genoemd heeft? Dr Oosterhoff
schreef een studie over de Israelietische persoonsnamen, waaruit u te
weten kunt komen, dat Koning Lieveling met prinses KaIf gehuwd was.
Het kan voor u een bevrijding zijn, als u de tucht leert zien als een
voorrecht dat Christus speciaal voor de nieuwe bedeling verwierf, en
wanneer u weet dat het doel zelfs van het 'overgeven aan satan' het behoud
van de zondaar is. In de bedoelde reeks schreef Prof. Grosheide over
'Wat leert het N.T. inzake de tucht?' Dr Mulder behandelt het Synoptisch
vraagstuk. Voor wie er nooit toe komen zou om zich in exegetische studies
te verdiepen, biedt de 'Exegetica'-reeks grijpbare kansen. Theologische
werken schrikken vaak af door omvang en prijs; hier krijgt u godgeleerdheid die te betalen is. Wij kunnen dat wel ze en die immers geen
gevaar loot aansluiting te zoeken bij de vele theoloogjes-in-zakformaat,
domineetjes-in-blik en Abraham-Kuypertjes-op-sterk-water, die ons land
onveilig maken en onze uitgevers in leven houden.
Er is een begin gemaakt met de uitgave van de Verzamelde Werken van
Schilder. De eerste aflevering van het eerste deel bevat preken, die hij als
candidaat of in zijn eerste gemeente gehouden heeft. Vergeef mij: wat hij
als candidaat naar voren bracht, was natuurlijk nooit een preek, maar een
stichtelijk woord; de titel van deze aflevering is dus misleidend. Het is
merkwaardig, zoals Schilder in zijn eerste preken telkens zegt: 'sta hier
even stir en 'laat dit tot u doordringen'. Dit is de taal van iemand, die
ermee worstelt, hoe hij de gemeente achter zich aan moet krijgen bij zijn
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afdaling in de diepten van de Schrift, — en die onbewust voelt aankomen,
dat hij gepraedestineerd is tot het erbarmelijk lot, alleen door 'volgelingen'
— daarom is men hem
hem
'gevOlgd' te worden. Men
kon k
he niet 'volg'
en en
'gevolgd'. In zijn eerste preken laat hij zich nog niet gAan, zoals hij later
de kabels viert van de lift die hem neerlaat in degoudmijn; hij dwingt
zich tot een gesprek door telkens zijn betoog met herhalingen en vragen
te onderbreken: 'weet u, waarom?' en 'wilt u weten, wanneer?' — waarin
hij zelf even op zij gaat om plaats te maken voor de gemeente. Zijn stip
doet in deze periode soms nog aan Kuyper denken.
Als candidaat heeft hij al voorliefde voor de Fedachten, die hem later
beheersen: 'profeet, priester, koning', 'antithese', ambtelijk bewustzijn'.
De voetnoten in ditgeschrift krioelen als hinderlijke Schilderianen om
Schilder been; het is te hop,
engende
dat men hem inafleveringen
de vol
niet meer zo storend in de rede valt.
Mede onder invloed van de kunst bevrijdt de theologie zich hier en daar
van phrasen en leuzen. Er is nu zelfs over de secten een boek zonder
kreten verschenen. Ook de uitdrukking, dat de secten de onbetaalde
rekeningen van de kerk zijn, blijft hier niet — zoals tot nu toe — een
phrase. Dr Boerwinkel toont aan, dat het bij de secten niet allereerst gaat
om bepaalde leerstellingen, maar om een levensgevoel, dat men maar niet
uit brochures kan leren kennen, maar door persoonlijke omgang met de
'sectariers' en — uit hun liederen tot en met de melodie. Hij durft nuchter
de psychologie en de sociologie hierbij te pas brengen, zonder de waarheidsvraag tot een kwestie van psychische structuur of sociologische factoren te reduceren.
Men kan tegenwoordig wel eens het gevoel krijgen, dat 'Rome niet
meer in Rome lige, dat de Kerk van Christus niet samenvalt met wat zich
als Kerk van Christus aandient. Vooral eengroeiende groep kunstenaars
raken steeds verder van de Kerk verwijderd en komen intussen toch
almaar dichter bij Christus. Dr B. heeft blijkbaar dat gevaar gezien: 'dat
groeperingen
wij onze meest actieve leden aan de secten of buitenkerkelijke
verliezen'. Hi' ziet als remedie, dat ook de Protestantse K erken binnen
hun ruimte de mogelijkheid openen van een zeker orde-leven. (Denk aan
de Iona-community en de Communaute de Taize). Het is te hopen, dat
deze suggestie weerklank vindt in het verbrokkelend Protestantisme van
ons land.
'Calvinisten', zegt Dr Praamsma, 'zijn geen mensen die zweren bij Calvijn'.
Deze optimistische visie op de Calvinisten vindt u in zijn biografie van
Calvijn, waardoor ook uw visie op Calvijn wellicht optimistischer kan
worden. Wist u dat de vader van Calvijn trouwde 'met een van de mooiste
meisjes van de stad' en dat Lefranc heeft bewezen, dat Calvijn op het
gymnasium 'wist te glimlachen'? 't Is wel treurig, dat Praamsma een hoofdstuk moet beginners met: 'Ook Calvijn is een jongeman geweest', maar 't is
goed dat hij het aandurft dit te poneren. Als u geen tijd he
hebt om u in de
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Opera Omnia van Calvijn to verdiepen, kunt u een bloemlezing uit zijn
werk kopen, in een vertrouwenwekkend zakformaat, waarin ook 4preken
en 3 brieven zijn opgenomen. En als u wilt weten, of alle jaartallen en
jns biografie wel precies in
kloppen,Calvi
willen Prof. Nauta
P laatsnamen
en Prof. van Genderen u in hun recensies het nog precieser zeggen dan
Dr Praamsma.
Het komt ons voor, dat wij in deze eerste kroniek nog wat voorzichtig
moeten benaderen en dat wij — ook al is dit een theologische kroniek —
ons Amen moeten zeggen nog voor dat de gemeente haar Amen zegt.

In deze kroniek werden besproken:
Dr K. J. Kraan, Een christelijke confrontatie met Marx, Lenin en Stalin (Kok,
Kampen).
'Exegetica'-reeks onder red. v. Prof. Dr W. H. Gispen e.a. (v. Keulen, Delft).
Prof. Dr K. Schilder, Preken, Aflevering 1 (Oosterbaan & Le Cointre, Goes).
Dr F. Boerwinkel, Kerk en Secte (Boekencentrum, 's-Gravenhage).
Dr L. Praamsma, Calvijn (Zomer & Keuning, Wageningen).
Dr D. J. de Groot, Joh. Calvijn, Bloemlezing (Erven J. Bijleveld, Utrecht).
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TUSSEN GISTEREN EN MORGEN
Tussen gisteren en morgen
nooit-meer-gisteren en wie-weet-morgen
op de smalle spits vandaag
angstig zoekend naar verberging
voor de wiekslag van daarachter
voor het vuuroog dat zal zien,
lachen wij of wij maar spelen:
doodsbenauwd voor doodsbenauwd.
Door het naakt uur uitgeleverd
zonder schutkleur uitgeleverd
opgesloten in de dreiging
van het eindeloos omringen,
hart en ogen morsetekens,
weigeren wij de mond to smeken,
loochenend ons s.o.s.
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ALS DE KLOK ER NIET OP STOND
Als de klok er niet op stond
dat ik mij laat vierendelen
— en maar een deel heeft mijn mond —
zou de nacht mij soms nog helen,
maar ook dan de morgenstond,
tanden die weer snel verdelen
hoofd en hart en ondergrond
die zo gaarne zouden spelen
in betrekking tot de mond —
als de klok het maar kon velen
en niet op verdelen stond.

241

gvi5e 02ievixo4vt
MOMENT
Toen, tussen de huizen uit, stond de dag
breeduit met een armzwaai: zie, en ik zag
(het kind in mijn hart met mijn eigen gezicht):
het licht viel als water, het water leek licht.
De vis van mijn blik schoot pijlsnel vooruit:
waar was aan de kim de aquariumruit?
Vermoeden van verder rees over de horizon,
zo zichtbaar of de reis aan de einder begon. —
Toen lachte het kind en ik, in mijn pijn,
bemerkte: ik had zo maar gelukkig staan zijn.
En even besefte ik, wat ik maar wist:
God geeft aan mijn hart eens al wat het mist.
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47.35e 02ievo4Art
KORTZICHTIG
Als het oog kortzichtig getuigt
dat het nacht blijft binnen de nacht,
hart, leen het geen oor,
hart, gun het geen macht;
beweeg dan maar blind,
met de voelhoorn verwachting tastend,
in het donker vooruit,
want het oog zal beschaamd staan,
want het oog wordt gewroken hoor, de mond, opengebroken,
staaft dat het Woord ontsluit.

243

'HET H U I S DE WERELT (Fragment)
07.

VA*1

oortie

De volgende morgen was er de brief. Ank legde hem naast zijn bord in
de zon. Met paarse inkt was het adres op de lage, brede enveloppe gezet.
Haar hand. Haar krachtig, steil schrift. Maarten stak de brief in zijn
binnenzak en at uiterlijk rustig door, maar hij verkeerde in grote spanning.
Met moeite kwam zijn bord leeg en Ank, die hem anders altijd tot eten
aanzette, deed of ze niet merkte, dat hij het bij een boterham liet. Maarten
wist niet, dat hij zó hevig naar enig teken van haar verlangd had. Hij
stelde het lezen uit. Op kantoor zou hij het doen.
Maar op kantoor durfde hij het eerste uur de brief niet open te maken.
Verscheidene malen nam hij hem uit zijn zak, las het adres en stak hem
daarna weer weg. Hij trachtte zichzelf wijs te maken, dat hij geen tijd
had; dat hij de brief toch zeker rustig moest kunnen lezen. Hij ging de
fabriek in en had °peens heel veel te bespreken met de bedrijfsleider.
Tenslotte dwaalde hij naar de achterste bijgebouwen; hier waren de
cokes-opslagplaatsen en hier werden het oud ijzer, het afval en de ijzerkrullen gestort tussen lage stenen muurtjes. Maarten deed de achterdeur open
en stond buiten. De zon scheen hem fel in het gezicht. Het terrein grensde
hier aan de spoorbaan; achter de spoordijk lag de polder, wijd en diep en
leeg. Het was doodstil om Maarten been. Nu en dan drong een hoog en
hel geluid uit de fabriek tot hem door; het gezoem van de motoren was
zwak te horen, maar het verstoorde de stilte niet. Maarten stond een
ogenblik met dichte ogen en opgeheven gezicht naar de zon toe. Toen
nam hij de brief en maakte hem open.
Lieve Maarten. Eindelijk kan ik je schrijven. Ik heb lang nagedacht
voor ik deze brief begon; denk daarom niet, dat ik niet meen wat ik je
zeggen ga. Wij moeten elkander vergeten, het is het beste voor ons
beiden. Mijn leven is voorgoed geschonden, ik kan je niet als gelijke
tegemoet treden. Ik dank je voor de enkele uren van groot geluk, die je
me geschonken hebt, ik zal ze nooit vergeten, netzomin als ik jou ooit
vergeten zal. Maar ik kan niet, wil je dat van mij geloven? Denk niet,
dat ik wanhopig ben: ik ben in zekere zin gelukkig. Vergeet niet, dat de
dreiging er niet meer is. Alle moeite is wel vergeefs geweest, maar ik
heb in ieder geval rust. Ik zal boete doen voor mijn lafheid, ik heb geen
recht op het geluk, dat ik eens hoopte met jou te beleven. Groet Ank
zeer hartelijk van mij. Vaarwel. God zegene jullie beiden.
Dat was het. De letters waren opvallend groot; bijna vier kantjes had
Nine nodig gehad om haar „vaarwer mede te delen. Maarten vouwde
de brief weer op en stak hem in de omslag. Turend naar de verte bleef
hij een, pons staan. Langzaam werd hij zich ervan bewust, dat hij nog hoop
gekoesterd had. Zij was zijn leven. De eenzaamheid van zijn hart drong
tot hem door.
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Een naderende trein bracht hem tot de werkelijkheid terug. Hij nam
de brief weer op en keek naar het poststempel. Amsterdam. Daar zou ze
wel niet zijn; vermoedelijk had ze hem daar alleen maar op de bus
gedaan. Haar moeder wist wel waar ze was, maar die zou het niet zeggen.
Had het allemaal wel zin? Wat deed het er allemaal toe! En plotseling
besefte hij, dat zijn geluk door Nine werd opgeofferd aan haar trots. Ze
kon zijn gelijke niet zijn. Bedoelde ze misschien, dat ze zijn meerdere
niet kon zijn? Hij dacht het zonder wrangheid, hij had ook haar trots lief;
trots hOOrde bij haar. Maar pijn deed het wel. Nine en hij, zij waren
verbonden in hun liefde, maar zij waren alleen in hun pijn. En toch,
dacht hij, zal ik vechten. Ik zal haar een antwoord geven. Ze is niet
logisch. Lieve Maarten, we moeten elkaar vergeten. Ik zal de uren van
geluk nooit vergeten, net zomin als ik jou vergeten zal.
Om twaalf uur ging hij naar de krant en vroeg of hij nog voor die
avond een advertentie opeven
g
kon. Ja, dat kon nog. Maarten legde de
getypte tekst neer voor het meisje dat hem tewoord stond. „Hiermede
maken wij bekend, dat wij besloten hebben, over korte tijd in het huwelijk
te treden. M. Biezenakker, N. J. N. Bouritius". Het meisje keek verwonderd. Ze kent Nines geschiedenis, dacht Maarten. Iedereen kent hier
alles van iedereen in deze kleine stad. Hij koos uit een modellenboek het
tyte dat hij hebben wilde en betaalde.
s Middags raakte hij somber gestemd. Wat gaf het allemaal? Nine zou
van haar moeder de krant wel toegestuurd krijgen, hij zou een exemplaar
aan de oude mevrouw sturen. Maar ze zou niet reageren. Ze zou daarvoor
te trots zijn. Goed, hij was ook trots. Hij wilde er voor uit komen, dat
hij haar lief had, dat hij haar gevraagd had. Hij zou het van de daken
willen schreeuwen, hij zou het iedereen willen zeggen. Met moeite deed
hij zijn werk.
Om half vijf belde Ank op. „Paps, bent u daar? Ik bel maar even, ik
vind het verschrikkelijk jongensachtig van u, dwaas gewoon. Helemaal
niks voor een procuratiehouder van een zich snel uitbreidende N.V. Maar
ik houd heel, heel veel van u . . ." De hoorn werd opgehangen. Anks stem
had een tedere klank gehad, een klank, die hij er nog nooit eerder in
gehoord had. Ze had hem als gelijke opgebeld, dat was het. Als verliefde,
als vrouw. Het gaf Maarten een warm gevoel. Het paradijs, dacht hij, het
paradijs brengt ons dicht bij elkaar. Het is de moeite waard, een gek
in andermans ogen te zijn, wanneer het er om gaat, het geluk te belijden.
Toen hij die avond thuis kwam, begreep hij, dat iedereen in het huis
het al wist. Mevrouw van der Velde, die voor het raam zat te verstellen,
groette hem zeer nadrukkelijk. Ank legde hem uit, dat ze er de anderen
maar op attent had gemaakt, ze had liever, dat mevrouw er zó achter
kwam, dan dat ze de advertentie 's avonds na het eten zou lezen, of dat
een ander er haar op wijzen zou. „En dan moet u eens horen. Anna Titia
vraagt of u en ik vanavond bij haar eten. Ze heeft de hele middag gekokkereld, ze wil het zo vreselijk graag. Nee, niet om die advertentie. Die
heeft ze natuurlijk ook gelezen. Maar ze is er in geslaagd, een contractje
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af te sluiten voor een declamatie-avond in de kleine Doelenzaal. En dat
wil ze vieren. 't Is laat in het seizoen, maar 't is toch een succes voor haar.
Ik heb maar gezegd, dat we kwamen. Doe het maar, anders moet u alleen
eten, ik kan haar natuurlijk niet met al dat eten laten zitten".
'Nee. Dat begrijp ik, maar mijn hoofd staat er niet naar. Hoe zit het?
Heeft ze nog een vriend?'
'Nee. Dat is weer af gegaan. Hoor nu eens'. Ank ging tegenover haar
vader staan. 'Wees nu eens heel lief en ga mee. Je moet je naasten liefhebben. Wij hebben elkaar en . . .' Ank bloosde. 'En onze liefde', vervolgde
ze. 'Dat mag ik toch wel zeggen? Zij heeft niets, helemaal niets. En praat
dan vanavond eens met haar over kunst of voor mijn part over politiek.
Ze weet heus wel dat u in de kerkeraad zit en zo . . .' Teder legde Ank
even haar blonde meisjeshoofd tegen haar vader aan en Maarten bedacht
ontroerd, dat hij nu toch heus een beetje plaatsvervanger was. Er was
zeweel zachtheid in Anks gebaar!
Hij gaf haar een zoen en beloofde te komen.
Terwijl hij zich verkleedde, dacht hij over Anks woorden na. 'Wij hebben elkaar en wij hebben onze liefde. Wat een wonderlijk woord was dat
geweest. Onze liefde. Kon Anna Titia dan ook niet zulk een liefde hebben?
Wist Ank misschien meer van Anna af dan hij veronderstelde? Het zou
best kunnen. In ieder geval had Ank begrepen, dat zijn liefde voor Nine
na al wat er gebeurd was, toch een kostbaar bezit voor hem was. Ja, een
kostbaar bezit, zoals het paradijs een kostbaar, nee, het kostbaarste bezit
is dat een mens heeft. En toch heeft hij het niet.
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KRITIEKEN
Reinhard Buchwald

Der lunge Schiller

Wiesbaden — Insel Verlag.
„Alles, wat de dichter ons kan geven,
is zijn individualiteit. Deze moet het
dus waard zijn, voor tijdgenoot en
nageslacht tentoongesteld te worden.
Deze zijn individualiteit zoveel als
mogelijk te veredelen, te louteren tot
de zuiverste, heerlijkste menselijkheid,
is zijn eerste en belangrijkste taak,
voor hij het mag ondernemen, de voortreffelijken te ontroeren' — deze woorden uit zijn recensie van Burgers gedichten (waarin hij het karakter van
de auteur aanvalt) heeft Schiller tot
richtsnoer van eigen leven gemaakt.
Aan niemand, zegt zijn vriend Humboldt, richtte hij deze eisen zo streng
als aan zichzelf. En na zijn dood dicht
Goethe over hem:
Und hinter ihm, im wesenlosen
Scheine,
Lag, was uns alle bandigt, das
Gemeine (=- het alledaagse)
Schillers leven stond in het teken van
de strijd, de strijd tussen plicht en
neiging.
'Zwischen Sinnengluck und
Seelenfrieden,
Bleibt dem Menschen nur die bange
Wahl'
en hij klaagt: 'Ich kann ihn nicht
langer kampfen, den Riesenkampf der
Pflicht'. 't Is een algemeen menselijk
probleem: we vinden het bij Paulus
(het slot van Romeinen 7), maar ook in
Faust, een negatief gekeerd bij Bert
Brecht (Erst kommt das Fressen und
dann kommt die Moral) en Sartre
(l'existence brutale). Schiller leeft in
de volgende trias: in de oertoestand,
bij de Olympiche goden, was er
harmonic; nu we de zedewet hebben
leren kennen, heerst er verscheurdheid, en het doel van de mens moet

zijn, de vroegere harmonic te herstellen. 'Die oertoestand', zegt Buchwald,
'heeft Schiller gekend — het paradijs
van zijn jeugd. Zijn hele filosofie is
daarop gericht, die oorspronkelijke
harmonic terug te vinden, de 'Bruchstellen' in zijn innerlijk te laten genezen.'
Het zou te ver voeren, hier de hele
moraal-filosofische gedachtengang van
Schiller te volgen, maar we zien uit
het bovenstaande, wat de dragende
gedachten zijn in Buchwalds uitmuntende Schillerbiografie, de beste, die
er momenteel is, en waarvan we hier
het eerste deel aankondigen.
De auteur, die in Februari jl. 70
jaar werd, is een van de beste vertegenwoordigers van de werkelijke
Duitse cultuur. In 1930 door de Nazi's,
die toen in Thiiringen al aan de macht
waren, afgezet, en na 1945 hoogleraar
in Heidelberg, heeft hij zijn studie van
de 'Klassiker' o.m. neergelegd in:
Fiihrer durch Goethes Faustdichtung
en Das Vermachtnis der deutschen
Klassiker, en geeft nu een omgewerkte
uitgave van de in 1936 verschenen
Schillerbiografie, die beter is dan de
verouderde van Berger en de te sterk
filosofisch georienteerde van Kiihnemann. Hij wil niet in biografische
details blijven steken, maar van Schiller de 'Geschichte seines Geistes' geven
en is daarin voortreffelijk geslaagd. Dii
eerste deel gaat tot en met Don Carlos;
met belangstelling zien we het tweede
J. H. S.
tegemoet.

Ergriffenes Dasein
Deutsche Lyrik von 1900-1950,
herausgegeben von Hans Egon Holthusen und Friedhelm Kemp.
Ebenhausen bei Munchen — Wilhelm Langewiesche - Brandt.
Deze anthologie uit de lyrische poezie
van de laatste halve eeuw bestaat uit
vijf afdelingen:
I. de oudere generatie van aan de
traditie gebonden lyrici als Hofmanns247

thal, George, Borchardt, R. A. Schroder, Carossa, Bergengruen, Binding,
Ric. Huch, Ina Seidel, Josef Weinheber e.a.
II. Een vijftal 'eenlingen', die onder
elkaar radicaal verschillen, maar alleen
daarin overeenstemmen, dat ieder van
hen het zijne bijgedragen heeft als
voorbereiding van de expressionistische culminatie. Het ' zijn Otto zur
Linde, Daubler, Mombert, Rilke en
Konrad Weiss.
III. De middelste groep bestaat uit
die dichters, die de expressionistische
beweging tot overwinning hebben geleid, o.a. Trahl, Heym, Stadler, Else
Lasker-Schuler, Bert Brecht en Gottfried Benn.
IV. Enkele auteurs trachten met de
middelen van de satire, de ironie en
de drastische humor bepaalde aspecten
der moderne werkelijkheid te onthullen, zoals Morgenstern, Zuckmayer,
Ringelnatz en Erich Kastner.
V. In de vijfde, omvangrijkste (100
bladz.) groep willen de verzamelaars
een karakteristiek beeld geven van het
spel der krachten uit onze tijd. Centraal is hier de moderne natuurlyriek:
de tegenstellingen tussen natuur en
geschiedenis, pastorale en elegie,
bukolische en metaphysische poezie.
Een zekere analogie met de herderspoezie van de 16de, 17de en 18de
eeuw is niet te miskennen: ook hier
vinden we de vlucht uit het heden in
een tijdloze idylle.
Verschillende ervaringen van de
laatste decennia: de 2de wereldoorlog,
gevangenschap, politieke terreur, de
sociale en psychische chaos hebben
bier vorm gevonden — geen wereldbeschouwing in lyrisch gewaad, zoals bij
Rilke of George, niet het revolutionnaire pathos van de jonge expressionisten, maar een bescheiden beperking
tot een klein stukje beleven. Kenmerk
van onze eigen generatie is volgens
de inleiders: 'eine kleinmeisterliche
Haltung'. 'Man nimmt ein bescheidenes
Stuck Welt an sich, um es in der
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Sprache abzubilden and dann dem
Unerfahrbaren zuruckzugeben'. Tot
die vijfde groep behoren Oskar Loerke,
Wilhelm Lehmann, Elis. Langgasser,
Friedrich Schnack, Georg Britting,
Billinger, Holthusen, Marie Luise
Kaschnitz, Heinz Piontek, e.a.
Deze bloemlezing onderscheidt zich
dus van andere soortgelijke voornamelijk hierdoor, dat ze n i et naar het
alfabet, n i et naar landschap of stam,
niet chronologisch, niet naar bio logische generaties, n i et naar het
onderwerp van het gedicht, maar naar
geestelijk klimaat is geordend. Dit
standpunt biedt ongetwijfeld grote
voordelen. In de indeling en de keus
schuilt natuurlijk steeds een subjectief
element (zo verwonderde het me, dat
in groep IV niets van Kurt Tucholsky
was opgenomen), maar we kunnen
constateren, dat deze getuigen van
zakelijkheid en rechtvaardigheid, van
het streven, een gedicht te kiezen, dat
typisch voor de dichter en tegelijk een
kunstwerk is. Nergens bewandelen de
verzamelaars platgetreden paden: zij
trachten te voldoen aan de eis van de
door Holthusen zo vereerde Engelse
lyricus T. S. Eliot: een goed n i e u w
gedicht te vinden, op de goede manier
op een nieuwe situatie te
reageren.
De uitvoering is voortreffelijk.
J. H. S.
Raimond Bernard

Er wordt op u gewacht
Den Haag — Van Stockum.
Dit boek wordt aangekondigd als een
symbolische roman en geeft de leer
van de reincarnatie in verhaalvorm
weer. Enkele mensen ontdekken, dat
ze een vroeger leven hebben gehad en
reeds eeuwen lang aan elkaar verwant
zijn. Dan is er nog een soort eeuwige
mens Adam Kadmon, die steeds weer
in diverse gedaanten verschijnt, totdat
het Rijk Gods gekomen zal zijn.
De auteur zegt verder: 'De mythen
en sprookjes, die er in voorkomen stam-

men uit de esoterische leringen van
China, India en Oost-Afrika. De schrijver ziet dit werk tevens als een daad
van pieteit, jegens de wijzen uit vele
rassen en volkeren, die hij op zijn weg
heeft mogen ontmoeten. In het bijzonder denkt hij hierbij aan enige
Joodse en Chinese mystici. Moge het
ook de lezer een baken zijn op de weg
naar geestelijke verlichting.'
Het is m.i. een bedenkelijk teken
van de tijd, dat de heldere boodschap
van het Christendom niet meer wordt
verstaan en men in bovengenoemd
soort leringen zijn geluk zoekt.
Ondanks de verklaringen van
authenticiteit worden wij toch niet bijzonder getroffen door deze onthullingen. Een niet overtuigende en arme
boodschap.
De compositie van het boek is zeer
rommelig. De toon is echter mild en
sympathiek en de bekoorlijke sprookjes, die opgenomen zijn boeien ons
om hun diepe zin. Maar een boodschap? Geestelijke verlichting? Verre
van dat
K. K,
Mary van Wessem
Kiri
Baarn — Bosch en Keuning N.V.
De eerste roman van Mary van Wessem is heel gunstig onthaald en terecht, want al wat op dit boek (En de
hemel zwijgt, zie Ontmoeting, 4e jaargang, blz. 329) aan te merken was,
viel weg tegen de achtergronden van
het verhaal dat de schrijfster gaf, tegen haar bewogenheid met het lot van
haar hoofdpersonen en tegen de geestdrift en de moed die zij in dit boek
aan de dag legde. De in 'En de hemel
zwijgt' beschreven personen leefden.
Ook zij, voor wie het milieu van de
roman vreemd was, konden zich niet
onttrekken aan het gevoel, dat ze waren geconfronteerd met levende mensen. Die eerste roman was voor velen
een ontdekking; een ontdekking van
een wereld die hen wellicht vreemd
was en ook een — dikwijls beschamende — ontdekking van het eigen ik.

En na drie jaren verscheen dan 'Kiri',
een boek, waarnaar we met enige
spanning hebben uitgezien. En hoe is
nu 'Kiri'? Nee, het is eigenlijk niet
juist, om de kwaliteiten van een roman
altijd weer of te meten aan die van
vroeger werk of van soortgelijk werk
van anderen, maar in dit geval dringt
een vergelijking zich wel heel sterk op.
Juist omdat die eerste roman zulke
grote verwachtingen wekte. En vergelijkend voelen we ons teleurgesteld.
Ook 'Kiri' vertoont de zwakheden in
compositie van de eerste roman; ook
bij het schrijven van 'Kiri' heeft Mary
van Wessem zich niet de zelftucht opgelegd, die nodig is voor het ontstaan
van een kunstwerk. Maar de overrompelende vaart, die alle tekortkomingen
van 'En de hemel zwijgt' deed vergeten, is er niet in 'Kiri.' En alle technische onvolkomenheden springen hier
nu duidelijk in het oog.
Maar genoeg aan vergelijkende kritiek.
Hoe is dan 'Kiri' zonder meer? Wel,
bet meisje Kiri is niet helemaal aanvaardbaar. De schrijfster is er niet in
geslaagd, haar lezers er van te overtuigen dat een meisje als Kiri inderdaad onder ons zou kunnen wonen en
leven. Kiri is een imaginair meisje gebleven, een meisje uit een droomwereld. En als Mary van Wessem dat
meisje uit droomland ook maar in een
droomwereld had geplaatst . . . Maar
het meisje staat in het kei-harde leven
van alle dag. En ze blijft bet elfje, zo
men wil, bet engeltje. De zwakke stee
in dit boek is wel, dat telkens weer het
contact van bet engeltje met haar omgeving onwerkelijk aandoet; het overtuigt niet.
Toch is 'Kiri' een sympathiek boek,
niet om het zwakke geheel, maar om
de talrijke treffende passages, die er
behalve de zwakke fragmenten in voorkomen. Want ook deze roman heeft
heel goede gedeelten, en die zijn wel
zo talrijk, dat ze het lezen van het
boek alleszins de moeite waard doen
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zijn. Dat dit boek verscheen is dan
ook helemaal niet iets betreurenswaardigs. 't Is alleen jammer dat dit nu al
gebeurde en niet nadat de schrijfster
zich langer had bezonnen en het nog
eens grondig had omgewerkt — een
onaangename maar tenslotte toch grotere voldoening verschaffende bezigheid.
J. E. N.

H. J. Oolbekkink
Met lege hander
Amsterdam, 1953.
N.V. Em. Querido's Uitg. Mij.
Op de achterzijde van de stofomslag
van deze roman vertelt de uitgeefster„
dat Oolbekkink is verbonden aan de
sportredactie van Het Parool. Hoe
wetenswaardig deze bijzonderheid
overigens mag zijn, er laat zich moeilijk een grotere tegenstelling denken,
dan tussen de doorsnee journalistiek
der sportrubrieken en dit boek, een
wat men pleegt te noemen psychologische roman. De vergelijking valt wel
heel sterk uit in het voordeel van de
roman.
En andere wetenswaardigheden, die
nog grotere verrassingen inhouden, zijn
wel, dat Oolbekkink is geboren in 1931
en dat hij aan dit boek, dat een debuut
is, begon te schrijven tijdens zijn militaire dienst. Deze onthullingen wekken onwillekeurig bewondering, want
het boek verraadt nagenoeg nergens
de jeugdige leeftijd van de schrijver,
wekt in tegendeel de indruk, volkomen
rijp te zijn, soms zelfs van een zekere
overrijpheid. Het is zeer indringend
geschreven. Oolbekkink verwierf zich
met deze roman in eenmaal een vooraanstaande plaats onder de Nederlandse auteurs.
Het verhaal is dat van een hongertocht van Amsterdam naar Overijsel
en terug in de winter van '45, van een
vader en zijn zoon. De laatste is de
verteller, de ik-figuur. De tocht is een
vergeefse, veel minder omdat de etenhalers op de terugreis hun karretje en
het grootste deel van hun voedsel verspelen, dan omdat ze zich van een
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joodse jongen, die op de terugreis hun
tochtgenoot was, distancieren, zodra
de jongen door een landwachter wordt
herkend. Door deze gebeurtenis krijgt
het besef van eigenwaarde, bet geloof
in zichzelf en in de mens in het algemeen een laatste ernstige knak. Toch
verliezen vader en zoon ook door deze
gebeurtenis hun 'humanistisch geloof'
niet geheel. Oolbekkink beschrijft de
mens op de grens van de beschaving,
daar waar de drang tot zelfbehoud
sterker is dan de gehoorzaamheid aan
normen van moraal en fatsoen. Maar
het boek is daardoor allerminst een nihilistisch pamflet geworden. De verhouding tussen vader en zoon bijv.
wordt beheerst door een ruige liefde
en is prachtig beschreven. Zorgvuldig
is alle pathos vermeden, maar juist
door de soberheid in de verhaaltrant
is deze roman een aangrijpend stuk
J. E. N.
kunst geworden.
Go Verburg

Dominee aan de ketting
Nijkerk — G. F. Callenbach N.V.
In deze roman worden enkele punten
aan de orde gesteld, die onder adolescenten brandende kwesties zijn, m.n.
sexuele spanningen tussen verloofden,
sexuele voorlichting aan kinderen en
de houding van kerkmensen tegenover
cultuur en kunst.
Dat een boek waarin de kunst wordt
verdedigd in een zo slordig Nederlands is geschreven laat zich verklaren
uit de grote haast, die de auteur zal
hebben gehad. Hij spreekt namelijk
het verlossende woord voor alien, die
met de genoemde problemen worstelen en dit kon natuurlijk geen uitstel
lijden. Daarom moeten we Go Verburg maar dankbaar zijn voor de spoed
die hij heeft betracht. Als tenslotte de
laatste wederhorige ouderling uit een
provinciestadje is bekeerd tot een mens
met rechte zin voor evangelic en cultuur, slaken we een zucht van verlichting. Ter geruststelling zij opgemerkt, dat de bekeringen in dit bock
overigens worden afgedaan met een

vlotheid, waarbij Gods haast op de
Pinksterdag bijna weg zou vallen.
Waarin het geheim van het succes
van deze schrijver is gelegen? In zijn
eenvoud. Als een kudde koeien komen
zijn waarheden op ons aanwandelen.
Het volgende citaat maakt dit wel
duidelijk: . aan het volmaakt geluk van een mens ontbreekt altijd iets.
Er ontbreekt juist dat aan, dat geluk
volmaakt maakt, en daardoor is het
geluk niet volmaakt". (p. 240).
Dergelijke diepzinnigheden zijn illustratief voor deze roman. Lezers die
zich door zulke diepe gedachten gegrepen voelen, zij het bock van harte
aanbevolen.
J. E. N.

dit boek niets met literatuur gemeen
heeft, is voor mij geen bezwaar, maar
het is zelfs geen aanvaardbare lectuur,
want — en dit is mijn eerste-en-laatste
grief — het is allemaal volstrekt onwear. Ik heb, omdat ik mij in weerwil van die lectuur die taak moest
stellen, naarstig gespeurd, of ik ook
enige doodgewone menselijkheid in
gedragingen of uitingen van hoofdpersonen of figuranten kon ontdekken.
1k vond ze niet, bij niet een. De aanbeveling op de omslagflap zegt ook
nog: 'Barstend vol problemen zit dit
bock'. Vandaar die scherven wellicht?
Men moet er 'nee te doer hebben.
Joh. v. H.

Go Verburg
Scherven-Mie
Wageningen — N.V. Gebr. Zomer &
Keunings Uitg. Mij.
Dit is een van die erg christelijke
boeken, die bij mensen van enige
smaak, onderscheidingsvermogen en
waarheidszin wrevel en afkeer wekken. Geloof me, dat het een onsmakelijk corvee, een belabberde herendienst is, zo'n boek te moeten lezen
en an nog te moeten bespreken.
Het liefst zou men ermee volstaan,
met Huygens verbijsterd uit te roepen
zij het met gans andersoortige verbijstering! —: 'Die schricklixt van my
swijght, heeft aller best geseyt'. 0, er
mag niet gevloekt worden in zo'n
christelijk boek, ook niet door goddeloze, vloekende mensen. Goed, kan ik
inkomen, wil bet het imprimatuur van
Zomer & Keuning verwerven. Vandaar dat we vergast worden op de
allernieuwste vondsten: Als de haiwietwa! Jandoppies — oebeloboebie!
— en nicer van die frisse dingen. Maar
ik kan er niet inkomen, dat een gerenommeerd uitgever zijn imprimatuur
verleent aan zoveel christelijke blaaskakerij, aan zoveel godsdienstige grofheid. Dit is een geestelijk-vies boek.
Het zou mij een zondige, bovendien
onmogelijke bezigheid zijn, mijn oordeel door citaten te motiveren. Dat

Gera Kraan-van den Burg
1k voor jou
Nijkerk, 1954 — G. F. Callenbach
N.V.
Dit is de huwelijksroman van Cato en
Frits Kohlbrugge, zoals de ondertitel
van het boek vermeldt. Het was maar
een kort huwelijk, want Cato stierf heel
Jong. Maar het waren bewogen jaren.
De 19e eeuw, zonder welke men onze
huidige geestelijke constellatie niet kan
begrijpen, laat deze schrijfster gelukkig nog niet los, sinds zij haar nog onovertroffen Brandende Harten schreef.
Wij molten ons gelukkig prijzen dat
Gera Kraan-van den Burg met zoveel
liefde en kennis der historic het reveil
en de afscheiding gestalte weet te
geven in haar verhalen.
De bewaard gebleven verlovingscorrespondentie van Cato en Frits Kohlbrugge gaf haar stof voor deze historische roman.
Kohlbrugge, wiens invloed in de theologie thans nog zeer merkbaar is, heeft
als student dezelfde moeilijkheden gekend als Van Raalte en Scholte, al kon
hij zich niet bij de afgescheidenen voegen. Wat het in de eerste helft der
negentiende eeuw beeft betekend
orthodox te zijn kan men bier nog Bens
lezen.
In Cato Engelbert, de rijke Amsterdamse koopmansdochter, vond de arme
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student Kohlbrugge niet alleen een
warme vrijster, dock oak een meisje
dat durfde doorzetten. Dat bleek wel,
toen zij op de morgen van haar een
en twintigste verjaardag door haar
voogd op straat werd gezet met haar
pijporgel. Zij had het voor Frits over.
Van haar tweeduizend gulden inkomen
per jaar konden zij zeer behoorlijk
leven. Dit guile, open kind schreef aan
haar grootmoeder een voor die tijd
heel openhartig briefje waarin zij ZOT1der omwegen op het gevaar van de
sexuele spanning wees toen het hen
in hun verlovingstijd al te moeilijk
werd gemaakt.
Buitengewoon aardig is het relaas
van de huwelijksreis die drie maanden
duurde, gedurende welke tijd het paar
o.a. logeerde bij Da Costa en Bilderdijk. Het wekt onze lachlust op, te
lezen hoe deze dichters het jonge paar
in versmaat toespraken, maar tegelijk
bedenken, we dat er toch iets waardevols verloren is gegaan en wij eigenlijk maar akelig nuchter zijn vergeleken bij deze gemoedsvolle mensen.
Het viel mij op, dat de schrijfster in
het begin van het verhaal ietwat moeizaam op dreef komt. Het zoeken naar
de juiste toon voor een boek als dit is
overigens moeilijk genoeg. Wie leest
er nog graag kerkgeschiedenis in romanvorm?
De gedachten- en gevoelswereld van
het begin der negentiende eeuw is nu
eenmaal diametraal verschillend met
die van onze tijd. Mevrouw Kraanvan den Burg is er in geslaagd het
algemeen-menselijke te laten domineren. Dat heeft haar boek gered. De
minder-historisch georienteerde lezer
neemt de historic op de koop toe.
Maar wie in het vervolg de naam
Kohlbrugge weer eens leest of hoort
noemen, zal niet alleen maar denken
aan een bekende naam, maar zich
plotseling de lange magere fanatieke
student herinneren, die het geluk gekend heeft in de meest kritieke tijd
van zijn leven zich te kunnen warmen
aan het spontane mensenkind, dat
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Cato Engelbert voor hem was: helemaal 'ik voor jou'.
Een gelukwens waard, deze roman.
P. J. R.
P. J. Risseeuw

Weekend in de Archipel
(Haagse roman)
Baarn — Bosch & Kenning N.V., z.j.
Het verdient in het algemeen geen
aanbeveling, bij de beoordeling van
een boek te gaan vergelijken met vroeger werk van dezelfde schrijver, of
zelfs met soortgelijk werk van een
andere schrijver.
Het is een hachelijke onderneming,
een oordeel te geven over andermans
kunnen, aan de hand van normen' die
alle min of meer zwevend zijn en daarbij dient een zo groot mogelijk aantal
onzekere factoren geelimineerd te worden. Onder deze factoren moeten we
doorgaans werk dat niet aan de orde is
begrijpen.
Doch in het geval van Risseeuws
jongste roman vraagt de bier gegeven
regel toch wel om verfijning. Het valt
nl. moeilijk om juist dit boek te beschouwen, los van de auteur Risseeuw,
die zich door de jaren een opmerkelijke plaats heeft veroverd in de
Nederlandse letterkunde. En al even
moeilijk valt het om Risseeuw en zijn
werk te zien, los van de tijd waarin
hij leeft en werkt. Met een bespreking
van Weekend in de Archipel, getoetst
aan zekere vrij algemeen aanvaarde
normen van aesthetische of ethische
aard zijn we in dit geval niet klaar.
We moeten wel even herinneren aan
vroeger werk en dan, niet in de eerste
plaats aan 'Landverhuizers', de trilogie
die nog vers in het geheugen ligt en
die wel eens het levenswerk van Risseeuw is genoemd, maar veel meer aan
het mooie boekje 'Kart oponthoud', dat
— ten onrechte — bijna vergeten zal
zijn. 'Landverhuizers' moet naar mijn
mening in het oeuvre van Risseeuw
worden gezien als een proeve van yakbekwaamheid, als een bewijs van wat
de liefde tot het ambacht vermag. In

deze trilogie heeft de schrijver zijn
personen min of meer geobjectiveerd,
zij het dan dat geen moeite hem teveel
is geweest, om ons deze emigranten
als levende mensen voor te stellen.
Niet alleen de diepgaande voorstudie,
maar ook de zorgvuldigheid in de
weergave, ja zelfs de gedragen stij1
van deze boeken zijn aan het doel
dienstbaar gemaakt.
Het is dan ook begrijpelijk, dat bij
bet verschijnen van 'Weekend in de
Archipel' wordt gesproken van een vernieuwing bij Risseeuw. Maar eigenlijk
is dit toch slechts ten dele waar. 'Landverhuizers' was wel iets nieuws, maar
deze Haagse roman past geheel in het
kader dat Risseeuw reeds door zijn
vroeger werk had gevormd. Dit weekend, dat in de Haagse archipelwijk
wordt doorgebracht, is nl. ook zo'n
kart oponthoud in het leven, een oponthoud dat wordt benut om met het
verleden of te rekenen en een nieuw
begin te maken.
De Haagse roman is, zo men wil, een
psychologische roman. En nog wel een
roman die ten dele vanuit de hoofdpersoon, dus in de ik-vorm, is geschreven. Bovendien wordt de lijn van het
verhaal telkens doorbroken door fragmenten, die zich vroeger afspeelden.
Merkwaardig genoeg zijn juist deze
gedeelten in het praesens geschreven.
Al met al hood het boek voldoende
mogelijkheden om te mislukken. Het
is, integendeel, een succes geworden.
De roman is verschenen in een serie.
Dat wil zeggen: de uitgeefster heeft
het aangedurfd dit boek te verkopen
aan een publiek, dat voor het overgrote deel wars is van breed uitgesponnen beschouwingen van psychologische aard en dat het oude en beproefde recept voor een roman ver
boven het experiment stelt. Toch zal
men na het lezen van dit boek moeten
toegeven, dat het uitgeven in een serie
geen groot waagstuk betekende. Want
ondanks de rake zielkundige karaktertekening is het verhaal van bet boek
boeiend geschreven en ondanks het

gegoochel met tijden is de compositie
wonderlijk gaaf. Daareven gebruikten
we met betrekking tot 'Landverhuizers' de uitdrukking 'proeve van yakbekwaamheid'. Inderdaad, de trilogie
wekt, mee door de omvang, de indruk
van gedegen vakmanschap. Maar deze
betrekkelijk korte Haagse roman is in
wezen een nog overtuigender bewij.
van Risseeuws technisch kunnen. Het
mag gewaagd klinken, maar het lijkt
me niet onmogelijk, dat later de geschiedschrijver van de protestantschristelijke letterkunde voor het proza,
van 'Weekend in de Archipel' een mijlpaaltje zal maken, want dit boek is in
menig opzicht opmerkelijk. En waarlijk niet alleen om de wijze waarop
Risseeuw ditmaal zijn stof technisch
verwerkte, maar niet minder om zijn
visie op de mens van onze dagen. Ik
weet in het protestants proza zo een
twee drie geen boek te noemen, dat
zo treffend is in de weergave van de
protestant in de grote stad na 1945.
Het mensbeeld van Risseeuw doet
wellicht daarom zo levend en echt
aan, omdat het in het geheel de bedoeling niet was, nu eens een door en
door moderne mens weer te geven.
Maar de auteur ontkwam er niet aan,
nu hij zich zo nauwkeurig aan plaats
en tijd bond. Risseeuw gaf een mens
van alle tijden, in zeer concrete situaties, die zich in 't bijzonder in onze
tijd voordoen. Zo is zijn modern-zijn
niet tot modernisme verworden en
roepen zijn figuren geen verzet op in
kringen en onder generaties die min
of meer vreemd tegenover zekere moderne inzichten staan.
Het is moeilijk, nauwkeurig weer te
geven, wat het meest kenmerkende van
de hoofdpersoon is. Tot zijn opvallende hoedanigheden behoren stellig onder meer een vast geloven, zoals dat in
Zondag 7 van de Heidelberger catechismus is omschreven en een grote
dosis relativisme met betrekking tot
de hele rompslomp, die in de leer der
vaderen en grootvaderen aan Zondag
7 eigenlijk ontbreekt. Risseeuw maakt
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geen tam-tarn voor zijn moderne mens.
Daarvoor heeft hij teveel gevoel voor
verhoudingen, is hij te evenwichtig, is
hij ook te modern. En door deze eigenschappen werden zijn stadsmensen
echt en levend, dus juist ook modern.
Van dit boek heb ik zoveel genoegen
gehad, dat het me vergeven zij, dat ik
het maar aan anderen overlaat, te
zoeken of er misschien ook onvolkomenheden of gebreken op te merken
vallen. Tenzij ze hun eigen allerpersoonlijkste inzichten inzake waarheid
en schoonheid als hoogste norm hanteren, zal het voor hen niet makkelijk
zijn een gefundeerde terechtwijzing te
plaatsen.
J. E. N.
Eva Marianne Gowenius

Kristina
Vert. Noors: L. de Tombe
Zaltbommel/Antwerpen — Jan van
Tuyl.
Dat een Noorse uitgever dit boek binnen het bereik van een Noors publiek
bracht, is begrijpelijk. Maar dat een
Nederlandse uitgever niets beters heeft
kunnen vinden dan deze Noorse vertaling, is moeilijk te begrijpen. In dit
geval is weer eens op onverantwoordelijke wijze gespeculeerd op de wansmaak van een publiek, dat graag zwijmelt in sentimentaliteit en waarvoor
de aanduiding 'Vertaling uit het Noors'
alleen reeds een aanbeveling is. Langzamerhand is het echter al zo geworden dat lezers die naar werkelijk goede
vertalingen zoeken, de Noorse maar
liever vermijden. Zo vervreemden we
hier in Nederland — mirabile dictu —
steeds meer van Noorwegens letterkunde. Want dat een boek als 'Kristina' in de literaire productie van Noorwegen van enige betekenis zou zijn,
J. E. N.
wil er bij mij niet in.
Luise Rinser

Daniela
Den Haag — H. P. Leopolds N.V.
Middenin alle verwardheid en verscheurdheid, die de literatuur van onze
tijd telkens weer tekent, is een boek
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als 'Daniela' met een weldadige innerlijke kracht en zuiverheid geladen.
Niet, omdat het dezelfde problemen
niet kent: de jonge onderwijzeres, die
een beschut milieu verlaat en zich in
een verlaten veenstreek een taak kiest,
komt juist in overstelpende mate met
ellende, degeneratie en wanhoop in
aanraking. Maar wat zij er tegenover
stelt: een zuiver hart, de martelende
begeerte om te helpen, is zo construelief getekend tegen het donker der
verwording dat het boek, ondanks
verschillende zwakke plekken, toch
een grote indruk van kracht achterlaat.
Deze zwakke plekken zijn minder een
kwestie van opzet dan van stijl. Het
boek is nl. iets te zwaar van accent
en het melodramatische ligt nu eenmaal vlak naast het drama. Een zekere
zwoele Duitse sentimentaliteit maakt
even kribelig, lippen en gezichten verbleken dodelijk in een soort Marlitttrant, gevoelens laaien een fractie te
hoog en te snel op, en er wordt erg
gauw gewerkt met radeloze ontzetting.
(Misschien had de vertaler Walter
Yzerdraat, die overigens uitstekend
werk verrichtte, hier heel licht wat in
kunnen grijpen).
Toch, desondanks, is het boek, om
eveneens een groot woord te gebruiken: aangrijpend, want het is als de
schreeuw tot God vanuit nacht en afgrond. Ook Daniela zelf betreedt die
nacht, ontdekt de afgrond in zichzelf.
Haar gevoel voor de pastoor, een vechtersfiguur als zij, die in het dorp een
hopeloze zaak lijkt te dienen, wordt
haar te sterk; haar zelfbewuste kracht
wijkt voor ootmoed, voor liefde, een
liefde die haar de moed geeft terug te
treden en hem te laten wat hij moet
zijn: priester in dit door zonde vergiftigde veendorp, dat mensenzielen eet
als het monster uit de legende: de
hoofdonderwijzer, de herbergier, Grete
en de bedrijfsleider, kinderen, vrouwen
en mannen en de beide hoofdfiguren
tevens. En uit dit alles breekt de vertwijfelde kreet naar God los. Want die

gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van node, maar juist die ziek
zijn.
Een erg mooi boek.
L. van E.
Mr A. Roothaert
Vlimmen contra Vlimmen
Utrecht — A. W. Bruna & Zoon.
De indruk die de eerste 'Vlimmuzze'
naliet was blijkbaar bij een groot publiek een zeer plezierige. Niet bepaald
ten onrechte: de eerste 'Dr Vlimmen'
had een pittig plot, trok door het
aparte gegeven sterk de aandacht, was
sappig verteld. Geen wonder dat na
verloop van tijd schrijver en uitgever
met een tweede deel komen. Jammer,
dat dit tweede deel een flinke stap
achteruit betekent, in elk opzicht. Het
is kennelijk in-elkaar-gezet, bier en
daar zelfs in elkaar gelapt; veeartsen
zullen hele delen uit vakliteratuur er
vrijwel gewoonweg oververteld in herkennen (zo o.a. het uitvoerig verhaal
over het castreren van veulens) en de
lezer ontdekt, dat ook de smakelijkste
verteller wel eens uitverteld raakt in
mopjes, en dan overgaat tot het genre
van nou-niet-bepaald-onder-de-Kerstboom. Ook qua inhoud van de roman
zelf raakt de schrijver kennelijk nog
niet uitgekeken op bet probleem van
deel een: de baby, ten onrechte opnieuw aan Vlimmen toegeschreven, en
alle onrechtvaardigheden daarmee annex, — ditmaal in een uitgewerkt
proses. Soms boeit bet boek opnieuw,
door de levendige scbrijftrant: Roothaert weet kostelijk te typeren. Een
zinnetje als betr. de ouwe Verbeek
'knielt under luid geknak van zijn gewrichten neer' vergoedt weer eens wat,
en de liefdeshistorie met Tilly, die nu
hens op 't stadhuis niet alleen beslag
vindt, zal door een groot publiek opnieuw gretig zijn gevolgd. Maar ziedaar: bet slot wil opnieuw per se
noodlottig zijn: op de trouwdag breekt
de bui los, en bet is 8 Mei '40 . Z000
sneu!
Wie weet! Een derde deel zal bet
zeker nag doen. En met bet een en

ander is alvast gerekend: Tilly heeft
'biomagnetische gaven', de genezende
hand. Wat zal dat een ideale samenwerking geven, als straks het echtpaar
er samen op uit kan gaan. En mocht
de vakliteratuur een beetje uitgeput
raken wat de veeartsenij betreft, dan
ligt voor de toekomst nog een breed
terrein open, door schrijvers nog weinig betreden in verband met de invloed ervan op bet dier. En interes sant zou het kunnen worden, stellig,
mits de auteur zich herstelt van de
inzinkingen, die 'Contra' vertoont, en
zich wacht voor de grofheid die niet
leuk meer is.
L. van E.
Kerk en Kunst, speciaal nummer van
Wending, Maandblad voor Evangelie en Cultuur, 8e Jaargang, Nos. 10
en 11.
's-Gravenhage — N.V. Boekencentrum.
Dit nummer van Wending heeft, evenals vorige bizondere, aan een bepaald
onderwerp gewijde nummers, de aandacht getrokken en terecht zijn de rijke
inhoud en het peil van de daarin
opgenomen bijdragen geprezen. Zoals
men weet is het voortgekomen uit het
Congres over religieuze en kerkelijke
kunst, verleden jaar te Amsterdam gehouden. In de besprekingen, die de
lezer in de dagbladpers onder de ogen
heeft gekregen, zijn bepaalde artikelen
reeds met name genoemd, zoals het
stuk over de verhouding tussen Christendom en kunst van Prof. Dr H. van
Oyen, de bijdragen Functionele Poezie
van Guillaume van der Graft en Functionele Beeldende Kunst van Han
Richters en De kleine terreur der zgn.
neutraliteit, van de hand van Dr J. G.
Bomhoff. Een paar korte fragmenten
uit Wegen en Grenzen van Prof. Dr
G. van der Leeuw, cursief gedrukt,
voegen zich voortreffelijk in bet geheel, zonder dat — en dit was ook niet
te verwachten — op deze wijze een
streng gesloten geheel is bereikt. 'Het
is een reeks verkenningen op het
wijde gebied van kerk en kunst' zegt
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Dr J. M. van Veen dan ook terecht
in zijn Ten Geleide. Men kan over
kunst niet zakelijk en niet nuchter genoeg schrijven. Bij de meer bespiegelende stukken dreigt het gevaar, dat
men, onbedoeld, meer een demonstratie van zijn belezenheid en geschooldheid, meer een wandeling in wetenschappelijke stijl om de hete brei heen,
geeft dan dat men de lezer waarlijk
wijzer (wat meer is dan geinformeerd)
maakt. Ook dreigt het gevaar van
mooischrijverij, waaraan zelfs een
eminente figuur als Prof. Van der
Leeuw niet altijd ontkwam en waarbij
de fraai geboetseerde volzinnen ons
zoeken naar inzicht eer in de weg
staan dan helpen. Een aforisme op
hoog niveau weegt hier tegen een uitvoerig artikel op. Van de denker over
kunst wordt in hoge mate inzicht verwacht en de gave dat inzicht kort en
bondig te formuleren. Wie dat niet
kan, leidt ons eigenlijk om het onderwerp heen. Als ik dan ook een hezwaar
tegen deze bundel mag uitspreken, is
het dat hij te zeer 'highbrow' is.
Ik geloof dat een historisch artikel als
van Prof. Kooiman over Zwingli en de
beide stukken over achitectuur de
meeste zoden aan de dijk zetten en
dat in practische waarde daarop volgen de artikelen over kerkmuziek,
poezie en beeldende kunst. Zelfs in
het, terecht geprezen, stuk van Guillaume van der Graft hindert de vernuftigheid in de details, omdat ze de
indruk geven dat de auteur zich niet
met volledige aandacht op de hoofdzaak heeft geconcentreerd. Het ideaal
zou zijn een congres zonder tierlantijnen, zonder het vermoeiende en
uitvoerige detailwerk, zonder de kleine
geestige vondsten die van de hoofdzaak afleiden. Het is moeilijk (onmogelijk?) om in hogere zin zakelijk te
wezen. De Westerling begrijpt niet
altijd, dat er geestelijke oefeningen
nodig zijn om zulk een concentratie te
bereiken. Op deze wijze blijft het bij
interessante 'verkenningen'. Ik weet
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wel dat het laatste woord over zulke
onderwerpen nooit gesproken wordt,
maar het moet ons toch ook wel heilig
om het vinden te doen zijn en er is
een punt, waar de gangbare wetenschappelijke instelling eer een belemmering dan een voordeel wordt. Wil
de wetenschap tot binnen in het heiligdom van de kunst dringen, dan moet
zij zichzelf durven en kunnen verliezen, om zich daarna verrijkt te herC. R.
vinden.
Dr J. Blauw

Gezanten van de hemel
Baarn, z.j. — Bosch & Keuning N.V.
Een boek over engelen, verschenen in
de bibliotheek van boeken bij de
bijbel. De schrijver is eer terughoudend dan verrassend, altijd voorzichtig, nooit speculatief. Hij tracht van
bijbeltekst tot bijbeltekst zorgvuldig
na te gaan, welke plaats de engelen in
de schepping innemen en in welke
verhouding ze staan tot God en de
mensen en hij gaat daarbij met wetenschappelijke nauwkeurigheid te werk.
Echt menselijk is het verlangen om
meer te weten van de wereld der boze
en goede geesten, waarvan we ons nu
en dan vaag bewust zijn en die ook
wel gevoelens van huiver en angst of
van geborgenheid en verrukking wekt.
In de literatuur nemen demonen en
engelen een belangrijke plaats in. De
kunstenaars hebben echter in 't bijzonder met betrekking tot deze stof hun
fantasie weinig gebreideld. Het doorlezen van dit vlot geschreven boek van
Dr Blauw kan daarom zeker zijn nut
hebben.
Toch voelt men het als een zeker gemis, dat van een critische beschouwing
van de leerstellingen van de roomskatholieke kerk inzake-persoonlijkeschutsengelen, van andere ongefundeerde meningen omtrent de wereld
der geesten en van de raakpunten van
theologie en para-psychologie in dit
verband, nauwelijks sprake is.
Men mag echter een schaap geen vijf
J. E. N.
poten toewensen.
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een bloemlezing naoorlogse protestantse poezie
samengesteld door
J. DAS — J. VAN DOORNE — P. J. RISSEEUW

Uit de inleiding van J. Das
'Aan deze bloemlezing uit het na 1945 gepubliceerde werk van
dichters, voor wie Christus in het centrum van hun geestelijk leven
staat, de titel 'Vloedlijn' to geven is een gelukkige gedachte geweest
van de oudste der drie redacteuren.
Zolang er in de geschiedenis van de Nederlandse letterkunde sprake
is van een afzonderlijke christelijke literatuur, heeft altijd weer de
vraag kunnen opkomen of dit werk niet veeleer beurtelings ondergaat en droog valt in de getijstroom van wisselende richting, en de
benaming christelijk dus een onzakelijke pretentie is. Het antwoord,
in de titel Vloedlijn gegeven, is nu mijns inziens allereerst dat de
boven met bescheidenheid maar met overtuiging aangeduide poezie
helaas niet vloed alleen kan zijn, maar ook niet slechts verdronken
land wil wezen. Ze vormt een schelpenrij, die door de vloed op het
strand gestuwd en achtergelaten is.
Het zal de lezer van de hierna volgende gedichten niet ontgaan, dat
de schelpenlijn alles behalve langs een lineaal getrokken werd. Het
is immers alsof de vloed van meer dan een kant invalt en door de
kust op verschillende wijzen wordt gekeerd. Een dichter als bedoeld in de eerste alinea is nu eenmaal — grandeur et misere
kind van zijn tijd zowel als van de eeuwigheid.'
„Vloedlijn" telt 192 bladzijden tekst en 12 kunstdrukpagina's met
foto's van de dichters. Het boek is gebonden in een geheel linnen
band en voorzien van een artistiek stofomslag van Henk Krijger.
De prijs is f 7.90.

V erkriigbaar in de boekhandel
EEN BOEK VAN BOSCH & KEUNING N.V.

—
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De verschijning van Jan E. Niemeijers debuut heeft algemeen

opzien gebaard. Zij die dit voortreffelijke boek hebben gelezen,
zullen zich hierover niet verwonderen. „Mijn naam is Christoffer"
is door stij1 en gegeven immers een uitzonderlijke roman. Onderstaande recensie-fragmenten bevestigen dit:
Stylistisch valt het boek eveneens to loven. Het is in uitstekend
Nederlands geschreven en boeit vooral door de directe vertelwijze.
Trouw
Een variant op de oude legende, maar bier vinden we een moderne
Christoffer in een moderne wereld, waar hij als eenzame veerman
het Christuskind over de rivier draagt. Eerlijk en eenvoudig vertelt
de auteur op zijn manier de eeuwige geschiedenis aan zijn lezers.
Het is een dichterlijk geschreven boek met een zinvolle inhoud,
fraai verzorgd door de uitgever.
Haagse Post.
Zo dwaas en lachweklcend de vertelling ook aandoet, zo diep van
lering en ondanks alles eerbiedig is de inhoud.
Boekenschouw
Een boek dat heil en zegen brengt aan elke lezer, omdat door de
simpele weergave een nieuw licht valt op de mens van nu. Een
voortreffelijk boek in geest en kwaliteit.
Chr. Schoolblad „Onze Vacatures"
Wie een luchtig romannetje zoekt, zal waarschijnlijk met „Mijn
naam is Christoffer" wel teleurgesteld worden. Maar ik vind het
een prachtboek, dat alle waardering verdient.
Classicale Kerkbode Utrecht.
Niemeijer heeft een boek geschreven, dat de aandacht jaren lane
vasthouden zal en dat in kwaliteit uitsteekt boven hetgeen totnogtoe
van Prot. Christ. zijde gepubliceerd werd. Het is een felicitatie
waard.
Fries Dagblad.
„Mijn naam is Christoffer" is in een linnen band gebonden. De
prijs is f 4.90. Het is verkrijgbaar in de erkende boekhandel.
EEN BOEK VAN BOSCH & KEUNING N.V. — BAARN
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LETTERKUNDIG EN ALGEMEEN-CULTUREEL MAANDBLAD
Redactie: R. Degens, Lidy van Eijsselsteijn, H. C. Krijger, Arjen Miedema, P. J. Risseeuw, C. Rijnsdorp, D. v. d. Stoep, Jacoba M.
Vreugdenhil
ZEVENDE JAARGANG 9-10 / JULI-AUGUSTUS 1954
Inhoud:
Ga niet op reis
Oei
Verbeelding als belijdenis III
Gisteren. . . .
Toch is het leven mooi
Een vogel. . . .
Ik kan de deur naar buiten
niet meer vinden
Poeziekroniek
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Abonnementen: voor Nederland f 10.— per jaar, bij vooruitbetaling in
twee halfjaarlijkse termijnen; voor Indonesia en West-India f 11.— en voor
het buitenland f 12.50 per jaar, alles bij vooruitbetaling. Voor de leden
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Scheveningen. Giro 19.028 t.n.v. Penningm. 'Ontmoeting', Scheveningen.
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7 bo ,IZeeltstre■
GA NIET OP REIS
Ga niet op reis,
al wat gij zult ontmoeten
weegt, eenmaal halverwege,
als lood in uw voeten.
En zwaarder met u mede
reist op de laatste route
het onvoltooid verleden.
Gij kunt het doel niet groeten,
tenslotte gaan uw schreden
niet meer op eigen voeten
maar op de scherpe suede
van ijzers die u ploegen
steeds dieper naar beneden
bij 't mineraal vermoeden
van aarde in uw leden
en 't periphere bloeden.
Wie in dit ongereede
zal u dan nog behoeden?
Wees in uw huis to vreden,
Ga niet op reis.
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Ik ben aan deze brief begonnen voor het ongeluk gebeurde. Dit schrijf ik
er eerst maar even boven. Anders begrijpt niemand er iets van. En daar
zal iedereen toch al een toer aan hebben. Maar dat ik dit schrijf is ook
al weer gek van me. Want ik ben natuurlijk niet van plan deze brief aan
iemand te laten lezen.
U bent mager en ik had eerst een hekel aan u. Ik vermeed u, ik kan het
nu wel zeggen, omdat we tenslotte heel goed met elkaar zijn geworden.
U geeft me altijd een cigaret als we samen reizen en wel op een heel
vertrouwelijke manier. U geeft me het hele pakje en daar mag ik er dan
zelf een uithalen. U heeft wel eens, in het begin, de hele reis, van
Hilversum naar Utrecht, doodeng naar me zitten kijken, met grijze ogen,
die langzaam groen werden. Maar dat is nu voorbij. We kunnen nu
praten, over het weer en over uw werk. Wat ik doe weet u niet. Dat kan
u ook niet schelen. Maar uw werk is wel belangrijk. En uw directie heeft
veel waardering voor u. Want u zegt dikwijls tegen uw directie, dat u het
natuurlijk wilt doen zoals zij het voorschrijft, maar dat het u persoonlijk
beter zou lijken als zij voorschreven dat het zo en zo gedaan werd. En
dan zegt de directie eerst nee, maar dan later zien ze toch wel in dat u
gelijk gehad hebt en dan zeggen ze eerlijk: Wagenaar, we hadden eerder
naar je moeten luisteren. En u hebt zo'n aardig vlinderdasje, geel en
bruin. Ik begrijp alleen niet dat het nooit versleten raakt. Daar snak ik
soms naar. En soms snak ik er zelfs naar dat u weer doodeng naar me
kijkt met grijze ogen die langzaam groen worden. Maar om bet vertrouwelijke &ebaar van die cigaret vind ik u toch wel aardig. En u zit
nooit naar m n benen te loeren.
En jij meneer bent een praatjesmaker. Je liegt en je probeert de mensen
te beduvelen. Je zegt dat je ingenieur bent en waarschijnlijk heb je alleen
maar de ambachtsschool met goed gevolg doorlopen. Je hebt vuile nagels
en je probeert gecultiveerd te praten, maar dan zeg je natuurlijk juist
elementair stomme dingen. Je hebt het over Gijsbgegt van Emstel —
want je brouwt ook nog — en je zegt gemogken inplaats van gemerkt. Afschuwelijk. Maar nog geen reden om een hekel aan iemand te hebben.
Ik heb een hekel aan je omdat ik er ingelopen ben. Omdat ik in 't begin
werkelijk geloofd heb dat je ingenieur was en dan zo'n slordevos van een
ingenieur, slordig op zijn uiterlijk en slordig in z'n taal, een beetje artistiek. 1k heb je zelfs bewonderd en ik vond het wel leuk als je bij me
kwam zitten. Ik vond het zelfs niet erg als je met een dikke vinger tikjes
op m'n knie gaf om aan je leugens kracht bij te zetten. Na een paar
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dagen wist ik natuurlijk, dat je een leugenaar was en dat heb ik je laten
merken ook. Ik heb tegen je gezegd: wat krijgen ingenieurs toch lelijke
handen van hun werk. En toen keek je naar je handen en je zei: ik kan
er, verdomme, niet meer dan een-twintig per uur mee verdienen, als je
weten wil en verder kun je 66k stikken. In de trein zeg ik altijd nog u
tegen je, maar in deze brief zeg ik jij en jou, omdat ik een hekel aan je
heb. Maar toch niet zo'n erge hekel, geloof ik.
U bent een aardige meneer. U praat altijd heel vriendelijk met me en
soms ook wel intelligent. Bovendien hebben we al vroeg ontdekt dat we
tot dezelfde kerk behoren en dat heeft ons natuurlijk nader tot elkaar gebracht. Het peil van de gesprekken is er wel iets door gezakt, want over
imze beste, slechte en gaatnogal-dominees kun je nu eenmaal niet
spreken. Heeft u — u zegt altijd n tegen me, al ben ik nog maar
?en jong meisje
dominee F. al eens gehoord, vraagt u bijvoorbeeld. ja,
zeg ik dan, als ja moet zijn, want liegen doe ik er niet om. Nog niet
tenminste. Dat komt nog wel. Binnenkort heb ik nooit meer enige dominee
4ehoord. En een paar weken later ben ik dan waarschijnlijk zo ver dat
k nooit meer naar enige dominee ga luisteren. Dan haat ik ze en gros en
fat heeft u op uw geweten. Maar goed, ik zeg dus ja, als ja moet zijn
dan vraagt u: Hoe vond u hem? En dan zou ik liefst zeggen: aardig
te zien of een rotventje zo te zien of een beetje sadistisch zo te zien
net die dunne lippen. Maar dat bedoelt u natuurlijk niet. U wil dat ik
igenwijze dingen zeg en dat vertrap ik. 1k kan wel eigenwijze dingen
eggen maar niet zulke. Dus dan zeg ik maar och of gaatnogal en dan haal
k m'n schouders op in mijn zwarte of rode bloesje. Zo plezierig als de
jij dan langs je armen streelt. En dan zegt u het wel: Een goeie preker.
)f: hij pakt de jeugd. Of: ik hoor hem 't liefst in de vrije stof. Zulke
lingen. Griezelig gewoon. Vooral als jij in de buurt zit, ingenieur met je
tomme grijns. En toch ga ik geen onaardige dingen van u zeggen, vrienlelijke meneer, want u vertelt ook over uw vrouw en uw kinderen. Over
an, die zo moeilijk is en zo ongezeggelijk, maar die nu toch voor de
dulo geslaagd is. Want leren kan hij wel. En u heeft me een foto'tje laten
ien van uw kleinzoon. Zo'n lekkere jongen, zei u, en daarom vind ik
I lief. De meeste mannen in de trein praten nooit over hun vrouw. Al
lebben ze nog zo'n dikke trouwring om hun vinger, ze proberen toch nog
oteressant te zijn in de ogen van een andere vrouw, zelfs al is ze nog
-mar een jong meisje zoals ik. Oei. U heeft zo'n aardige knipoog van
erstandhouding als een derde on- of anti-christelijk uit de hoek komt. We
iten een ander natuurlijk niets merken. Niemand hoeft te weten dat we
amen van een kant zijn. U helpt me ook zo galant in m'n mantel, echt
uderwets, zorgvuldig er voor wakend, dat u m'n schouders of m'n armen
iet beroert. En u zou het nu juist best mogen doer. Mij beroeren. Omdat
er onberoerd door zou blijven.
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En u bent een philosoof. Alles is relatief, zegt u. Wat is goed, wat is kwaad,
vraagt u zich af. Wat voor de een goed is of kwaad is is het nog niet voor
de ander, beweert u. En het klinkt niet zoals ik het hier opschrijf, o nee,
als u het zegt klinkt het moeilijk en diepzinnig. U praat en praat meneer
en ik word doodmoe van u, maar ik doe soms wel even m'n best ook iets
gewoons zo te zeggen dat het wijsgerig klinkt, diep. En het lukt wel eens,
dat kunt u niet ontkennen. Dan kijkt u me aan met verwondering. En
dan denkt u: zo'n ding, ze ziet er niet zo snugger uit maar ze kan toch
wel iets verstandigs zeggen. U had advocaat of dominee moeten worden
van uw ouders, maar als ik dan toch moet liegen en onbetrouwbaar zijn,
heeft u tegen uw ouders gezegd, laat me dan maar vertegenwoordiger
worden. Dit vindt u een trouvaille van u zelf en u verwacht dat ik er
om lachen zal en dat ik u cynisch zal vinden. U wil graag dat ik tegen
anderen zal zeggen: Ken je die en die, dat is een cynische kerel, wel geestig boor, maar erg cynisch. 1k heb het ook wel eens tegen iemand gezegd,
tegen u, vriendelijke meneer van de dominees en ik weet nog goed wat u
zei. U zei: Die? ik ken hem wel, z'n vader was dominee, goeie preker. En
deze zoon, zei u verder, is geen kwade kerel, maar hij timmert niet hoog.
Arnie philosoof, zo denkt mijn vriendelijke meneer dus over je. 1k kan je
nu wel een beetje begrijpen. 1k ben ook dom, in wiskunde vooral, en als
ik een vader had gehad die een goeie preker was, was ik waarschijnlijk
gaan gillen. Of ik was een cynische philosoof geworden. Maar philosoof
worden meisjes meestal niet. Cynisch wel. Dat was ik dan geworden en
dan was ik elk weekend naar huis gegaan om cynische dingen tegen mijn
vader te zeggen. Daar zou hij dan verdriet over gehad hebben. En dat
zou ik juist leuk gevonden hebben. Cynisch he.
En jij stakker, ja stakker zeg ik nu, komt een enkele keer op de Soestdijkerstraatweg in de trein. 1k vind je een griezel, want je doet griezelig.
Je kunt niet van jezelf en ook niet van mijn benen afblijven. Je zegt nooit
een woord maar je gaat altijd in een ijltempo voor me zitten. Je zit er
voor ik het weet en dan lijkt het wel of ik van hout word. 1k kan me
niet meer bewegen, zit stram rechtop en ben doodsbang. Je hebt een
rode broek aan, rood ribfluweel of manchester of hoe dat beet. Zou dat
wel goed voor je zijn? Je moet een blauwe broek gaan kopen. 1k geloof
beslist, dat het helpen zou. Je bent zo zenuwachtig en zo gespannen, dat
ik nu, thuis in een goede bui, toch wel meelij met je heb. 1k weet ook best
wat het is weinig zelfbeheersing te hebben. 1k wil dikwijls ook graag allerlei dingen die slecht zijn. Uitspattingen en zo. Dat is wel een erg griezelig
woord. Maar iets leuks zit er ook wel in, of leuk misschien niet, maar
toch wel iets lokkends. Maar bij jou is het iets anders. 1k heb een paar
keer gezien, dat je kwijlde. 1k vind je vies. Maar ik vind je toch ook wel
een stakker.
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II
En nu, nadat het ongeluk is gebeurd, ga ik aan jullie allemaal samen weer
een brief schrijven. Ik schrijf maar jullie al zou het eigenlijk u moeten
zijn. Jullie zijn me samen, behalve jij, stakker, in 't ziekenhuis op komen
zoeken, maar daar schrijf ik straks over. Eerst over het ongeluk. Ik zat met
jou, stakker, naast me en met u, vriendelijke meneer van de dominees
tegenover me, in dezelfde coupee. En in de tegenoverliggende coupee
zaten jij, leugenaar, u meneer Wagenaar en u philosoof. U philosoof zat
te dazen over actie en reactie, of iets anders stoms. Maar ik geloof wel
dat het daarover was. En toen werden we allemaal door elkaar gesmeten.
We zaten in het eerste rijtuig en de kranten schreven later dat het verschrikkelijk toegetakeld was. Ik bleef ontzettend helder bij mijn positieven
hoewel ik het uitschreeuwde van afschuw. Ik heb een hele poos hysterisch
geschreeuwd. Maar toen werd ik toch plotseling kalm. Ik zat tussen de
banken en mijn been deed ontzettend pijn, vooral mijn voet. Mijn rok
was omhooggeschoven en ik zat in mijn broekje. Ik had mijn groene
broekje aan. Ik heb maar een groen broekje, daarom weet ik het zo
goed. In mijn schoot lag jouw hoofd, stakker. Het zat onder het bloed,
maar je bewoog het niet. Je was bewusteloos. Toen ik probeerde mijn rok
naar beneden te trekken, rolde je hoofd in mijn schoot griezelig heen en
weer als een grote bal. En toch ging ik door met het trekken aan mijn rok.
Dat is, denk ik, een soort instinct bij ons vrouwen. Oei, boor mij eens. Ik
geloof, dat jij, leugenaar, de flinkste was. De philosoof zat te huilen en
te snikken als een kind, maar ik zag dat jij hem door elkaar schudde en
dat je zei: Een mooie geactie heb jij, vegdomme. Dat lelijke woord heb
ik nu al tweemaal geschreven en ik geloof niet dat dat mag, maar jij zegt
het nu eenmaal, leugenaar. Toen werd u nijdig, philosoof en u wou de
leugenaar aanvliegen, maar die greep u bij uw arm en zei: zo gaat het
beteg, we moeten die ggiet helpen en die knul. Want u, vriendelijke
meneer van de dominees was al door het gangpad in de richting van de
uitgang gekropen. Ik had u zien schuiven op handen en voeten als een
dier. En u meneer Wagenaar zat met een krijtwit en verwezen gezicht
met de onderkant van uw colbertje uw bloedneus te stelpen. Uw bril hing
nog aan uw ene oor. En uw boordje was leeg. U had uw geelbruine vlinderdasje verloren. En u zat zachtjes achter elkaar dezelfde erge vloek te
mompelen. Die schrijf ik hier niet neer. Jij, leugenaar, zei: laat die gok
maag zitten, zus, we hebben wel eens eegdeg een digkje gezien. Pak z'n
benen, zei je toen tegen de philosoof en je tilde zelf het hoofd van de
stakker van mijn schoot. Jullie wisten hem in het gangpad te wurmen en
jullie schoven hem zo ver weg dat ik hem niet meer zien kon. Daarna
trok je met een grijns op je gezicht zelf mijn rok naar beneden. Zo, zei je,
dat staat beteg. Toen probeerde je of je mijn been vrij kon maken en
daarbij deed je me verschrikkelijk pijn. Je krabde in je dikke bos Naar en
je zei: dat zal zaagwerk worden. Daardoor werd ik weer hysterisch en ik
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gilde: niet zagen, niet zagen, want ik dacht dat je stomweg m'n been er
of wilde zagen. Hou je smoel, schreeuwde jij terug en daar bedaarde ik
van. Toen zag ik uw hoofd, vriendelijke meneer van de dominees. U
kwam weer terug kruipen als een hond en ik dacht volkomen onredelijk:
zo kruipt hij ook rond voor z'n kleinzoon en dan zegt hij woef er bij. U
ging naast meneer Wagenaar zitten. Die was opgehouden met vloeken.
Zijn bloedneus was gestelpt en hij probeerde met beverige vingers een
cigaret uit een pakje te haler. Maar u bedacht zich, meneer Wagenaar.
U kwam moeilijk overeind met uw ene hand onder uw neus en u stak
mij het pakje toe. Roken? vroeg u. Ik kreeg plotseling een waanzinnige
trek. Ik plukte van zenuwachtigheid het pakje haast uit elkaar. Ho-ho, zei
u en u, vriendelijke meneer, gaf me een vlammetje. Niet zagen, zei ik
toen tam en jij, leugenaar, haalde je schouders op. Je ging plat op de
grond liggen met je hoofd naast m'n knie om onder de bank te kijken.
De philosoof ging op z'n knieen naast je zitten om ook eens te kijken. Toen
stonden jullie op en jij, leugenaar, zei: Als we haar voet een beetje konden
draaien . . . Dat hebben jullie toen geprobeerd en toen ben ik flauw gevallen, want het deed weer ontzettend pijn. Oei.

III
En nu hebben jullie me samen opgezocht in het ziekenhuis. Dat hebben
jullie afgesproken in de trein, want jullie reizen weer gewoon elke dag van
Hilversum naar Utrecht en terug. Ik vind jullie allemaal toch wel lief. Jij,
philosoof, begon weer te dazen. Je vond alles betrekkelijk, relatief, zogezegd. Moed ook. En pijn. En vriendschap. Je wou wel weten dat je 't in
je broek had gedaan bij dat ongeluk, geestelijk gesproken dan. Materieel
gesproken ook, zei u, meneer Wagenaar, ik heb het geroken. En dat was
niet aardig van u, want de philosoof kreeg een kleur tot achter in z'n nek
en hij keek nijdig. U haalde ook een pakje cigaretten uit uw zak, maar u
borg het haastig weer weg, omdat er in 't ziekenhuis natuurlijk niet gerookt mag worden. En u had een nieuw vlinderstrikje aan. Weer geel
met bruin. Oei. En u, vriendelijke meneer van de dominees, vroeg toen
de anderen even met elkaar praatten of er al een dominee bij me op
bezoek geweest was en ik heb u gerust gesteld. Met een leugen dan. Want
gelukkig is er zo iemand nog niet geweest. 'k Zou het doodeng vinden.
Maar u vroeg wie er dan geweest was en toen heb ik gezegd, dat hij
zwart haar had en een zwarte snor. Daar bent u diep over na gaan denken. U kon die dominee blijkbaar niet thuisbrengen, maar later vertelde
u, dat uw zoon een plaatsje op 't kantoor gevonden had bij de P.T.T. En
jij, leugenaar, hebt me geplaagd. Je had zekeg je Zondagse digkje aan,
vroeg je, dat ggoene met dat kanten kantje. Daar kleurde ik van. Dat jokt u,
zei ik, het had helemaal geen kantje. En je zei ook: geen gekheid, zus, maag
als je beteg bent, gaan we samen een avondje uit, dat heb ik wel aan je
vegdiend. Goed, zei ik, dat doen we en toen kleurde ik nog dieper. Want
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als ik helemaal eerlijk ben, dan zou ik best willen. Misschien is de leugenaar wel overrompelend. Misschien zoent hij me wel op m'n mond en zo.
Dat wil ik best. Ik heb naar z'n mond gekeken. Ik geloof dat die goed
zoenen kan. Oei. En naar z'n dikke kroeshaar. Een beetje ordinair geknipt.
Bent u getrouwd, vroeg ik. je knikte. Ja, antwoordde je, maar ze ligt in
een sanatogium, al een half jaag. Toen zeiden we ineens allemaal niks
meer. En toen zei ik: Oei. Dat kun je op zoveel manieren zeggen. En
verder zei ik: Ik wil toch wel een avondje met je uit. Ik keek naar u,
vriendelijke meneer. U fronste hevig uw wenkbrauwen en schudde nee
tegen me. Trek je dan je ggoene bgoekje aan, vroeg jij, leugenaar. En
toen werd ik erg verdrietig. Jullie mogen 't allemaal wel weten: m'n
groene broekje trek ik nooit meer aan, al is het nog zo goed gewassen.
Het zat vol met bloed van de stakker. En de stakker is dood. Er was een
dodelijk slachtoffer van het treinongeluk. En dat was de stakker. Hij heette
Herman G. Herngreen. Hij was 25 jaar. En zijn ouders en zijn twee zusjes
waren diep bedroefd om hun lieve zoon en broer. Zo stond het in de krant.
Zijn dode hoofd heeft in mijn schoot gelegen. Op mijn groene broekje.
Jullie zijn allemaal lief, philosoof en meneer Wagenaar en vriendelijke meneer van de dominees, en jij ook, leugenaar. Maar toen jullie weg waren
heb ik zo vreselijk liggen huilen. Want nu is hij dood. Misschien had ik
niet zo vreselijk behoeven to huilen als hij maar bijtijds een blauwe broek
had gekocht. Blauw is zo koud.
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VERBEELDING ALS BELIJDENIS(III)

W (S+.41te c/Vor+,1t.
Ontvangen uit den Heiligen Geest,
geboren uit de Maagd Maria
Er is geen verhaal dat in het Westerse Christendom zo populair is geworden als dat van Kerstmis. En dat wel zonder de theologische implicaties, die in dit derde artikel genoemd worden. Een volksfeest met voldoende emotionele elementen om bemind te worden door de schare der
gelovigen, uitgebouwd daarbij met veel rijke legenden, en kant en klaar
om te worden uitgebeeld. Toen ik onder een groep middelbare scholieren
een enquete hield naar de betekenis der Christelijke feesten, bleek nog
geen 10 % ooit van Pinksteren gehoord te hebben, nog niet de helft wist
welke gebeurtenis met Pasen herdacht wordt, maar vrijwel alien kenden
het Kerstfeest.
Het heeft ook zijn grote bekoring. Met — maar daar wordt al zoveel over
gepraat, — zijn grote gevaar voor sentimentaliteit. Maar toch, het had niet
mooier gekund, dit verhaal van de eenvoudige stal, de os, de ezel, de
herders, de koningen. Iedereen kent de talloze kerstliederen, die, al net zo,
zich weinig aan de dogmatiek gelegen laten liggen en het Heilige gebeuren uitbouwen met veel fantasie, het verplaatsen naar eigen omgeving,
kortom, die er plezier in hebben. Met een heel lichte toets, en daarom net
mogelijk, durven ze ook het geheim wel eens aan, dat hier beleden is.
'C'etait chose Bien nouvelle
Que d'être mere • et pucelle
Dieu y a bien opere
Een geheim, dat zweeft rondom de gestalte van het meisje uit Nazareth.
Zij is daar groot door geworden. Een godin van geweldiger omvang bij
verre dan de oude vruchtbaarheidsidolen in wier plaats zij zo vaak trad,
de maagd Athene en Aphrodite, Sterre der Zee en Koningin des Hemels. Het geheim is daarmee wel vaak verdogmatiseerd, en het wordt
dat op het ogenblik steeds sterker. Het is moeilijk de werkelijkheid daar
achter te vinden.
In de Middeleeuwen is Maria altijd weer de grote godin, verheven en
magisch machtig, en pas aan het eind daarvan breekt een ander idee zich
baan, Maria het charmante meisje, vol van de gratie, die maar gedeeltelijk
de gratia Dei is. Zij neemt dan ook nationale karaktereigenschappen aan
en tenslotte wordt ze bij Diirer een Duitse vrouw, vol en blond, bij Rubens
een Vlaamse enz. In Frankrijk vindt zij dan haar schoonste verbeelding,
maar dat begint al in de Gotiek en is al op een hoogtepunt in de hier
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Baldovinetti. Madonna in aanbidding
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afgebeelde Madonna van de Kathedraal van Reims. Een beeld dat mij in
zijn mengeling van charme en weemoedigheid dikwijls doet denken aan
de Demeter van Knidos, even bekoorlijk, even klassiek groots. Dit is een
kunst die nauwelijks meer in een tijdperk te passen is, werkelijk van
eeuwigheidsgehalte.
En terwijl ik uit de Middeleeuwen een dergelijk voorbeeld neem van
menselijkheid en directheid, heb ik uit de Renaissance een afbeelding gekozen, die eigenlijk veel meer Middeleeuws van gedachteninhoud nog is.
Baldovinetti's Madonna verrijst wel in dat prachtige Italiaanse landschap
dat in de vijftiende eeuw pas ontdekt is, de schilder heeft voorts wel zijn
best gedaan het kind zo realistisch mogelijk weer te geven, met een spelend gebaar. Maar Maria zelf is niet, nog niet, de mooie vrouw die ze bij
tijdgenoten als Filippo Lippi e.a. wordt. Koninklijk, in het prachtigste
blauw en rood, beheerst zij het schilderij. Rechtop, in verheven stilte
troont zij, de handen samen, het gezicht blank en onbewogen. Aan dit
schilderij heb ik gedacht toen ik mijn gedicht 'Italiaanse Madonna' schreef,
en de lezer vergeve mij dat ik het slot daarvan hier citeer, want beter kan
ik het niet meer zeggen:
'0 meisje in het helder blauw en rood,
Geluk van onze zorgeloze zomers,
0 moeder met de grondeloze schoot,
Ster in de nacht voor onze pijn en dromen,
Godin van ons verlangen en ons schromen,
van onze liefde en van onze dood.'
De verdere verhalen rondom Kerstmis zijn zo bekend, zo vaak ook afgebeeld, dat het juist daarom niet makkelijk was nog iets te vinden. Litteratuur en kunst hebben gewedijverd om de eenvoud der herders en de
praal der drie koningen samen te brengen, met os en ezel, rondom de
kribbe. Een voorbeeld van volkskunst uit de tweede helft der achttiende
eeuw moge hier staan. Een van die echte barok-verbeeldingen, ditmaal
uit Napels, Maria en het kind in een zware troon, Jozef er naast en van
beide kanten de mensen naderend om te aanbidden. Engelen met wierookvaten zweven nader uit de hemel. Men kan tegen de religieuze kunst der
Barok allerlei bezwaren aanvoeren, zij is over-dramatisch, uiterlijk, en wat
al niet. Maar juist van een beeldengroep als deze gaat toch een grote bekoring uit, en dat ligt wel daaraan, geloof ik, dat de rijkdom van het
ogenblik, de jubelende praal die ook in de Kerstnacht thuis hoort, juist
in deze blinkende, beweeglijke en tegelijk naieve volksverbeelding zo
uitstekend gevangen is.
Wil men een ander uiterste van kunst, innerlijke kracht en expressiviteit zonder grote gebaren, dan moet men ook in een andere tijd zoeken.
Voor alles in die der Romaanse beeldhouwkunst. In de kathedraal St
Lazare van Autun heeft een vergeten kunstenaar de tekst uitgebeeld van
de drie koningen, in de droom door een engel vermaand. Kijk nu toch eens
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met wat voor een minimum aan middelen een maximum bereikt is aan
uitdrukking. Die drie slapers onder de ster, met de deken van de nacht
over zich heen, die engel met zijn blinkende vleugels; die de ster aanwijst
en met een vin er de hand van de eerste koning beroert, rakend aan zijn
droom. En hij, de nacht inziend, open voor de woorden van de verschijping. In deze kunst is religieuze kracht en menselijke directheid verenigd, dit is het hoogtepunt van wat er in verbeelding van de Bijbel
bereikt is. Het moeten deze drie koningen zijn geweest, en niet de majestueuze pronkers die ik bij Rubens of Veronese aantref, waarvan Leopold
in zijn Kerstliedje zegt
En de drie koningen treden aan
En houden hun voeten in.
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c/li . 8e. 'R i j.-Isil s,4v5 ¢r
gisteren heb ik een brief aan God geschreven
vandaag kwam hij reeds onbestelbaar terug
ik heb de bode die hem bracht
wat stenen achterna gegooid
en toen de brief met wrevelig gebaar verbrand
ginds in het vuur dat zich er hongerig
van meester maakte
en nu met gele ogen loert
naar 't oerwoud van mijn zinnen
en de bungalow van mijn geloof
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01. N. Aipisl,4r5er
toch is het leven mooi
de berken zijn er getuigen van
de berken glimlachen omdat
de oude charmeur zon
verliefd fluistert tegen haar blaadjes
die er zenuwachtig over praten met elkaar
toch is het leven mooi
nu deze lente-avond
haar tederste nocturne
voor mij speelt
met de lichtheid der libellen bij het water
met de geuren van de eerste rozen
en met de blauwe vlinders van de hemel
toch is het leven mooi
als een geheime vogel
ginds tussen 't koele groen
van de kastanjebomen
de kaarsen zal ontsteken
met de verrukkelijke vuren
van zijn stem
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(AL N. ,kirisLorier
Een vogel hoort niet in een straat
de wolkenkrabbers kwetsen zijn hemel
en het stof neemt bezit van zijn vleugels
voor zijn kraaloogjes hangt mist van benzinedamp
en autogeraas blust het vuur van zijn stem
neen, een vogel hoort niet in een straat
de kinderen schreeuwen als zij hem zien
en de jongens jagen hem op
angstig zal hij in een hoek kruipen
een hoek waar het naar urine stinkt
en vroeg of laat valt er een hoed over hem heen.
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01. N. Aii.361,t4r3er
Ik kan de deur naar buiten niet meer vinden
en daar buiten is de zon
daarbuiten is mijn vriendin de zon
ik tast de muren of die warm zijn
van haar klopsignalen
en ik vermoed haar blonde haren
voor het matglas venster in mijn kamer
ik weet dat zij een jurk draagt
van boterbloemen
en ik weet dat zij stukjes hemel
heeft gezaaid tussen de vergeet-mij-nieten
en overal licht heeft laten regenen
in de wei en op de dotters aan de waterkant
ik roep haar naam
maar de muren van mijn kamer
zijn te dik om haar er mee te ontmoeten
ik bons met mijn vuisten
op het venster
maar het is van onbreekbaar glas
eindelijk vind ik een deur
een deur die langzaam opengaat
dan loop ik verbaasd een rouwkamer binnen
alleen de dode is er nog niet
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C.

Verw.eer

Francois Pauwels is altijd een buitenbeentje in onze literatuur geweest.
Hij heeft zich in geen school of richting willen voegen, is steeds zijn
eigen weg gegaan en heeft zich niet aan modes gelegen laten liggen. Het
leven zelf was hem blijkbaar belangrijker dan de literatuur.
Veel van deze houding komt tot uitdrukking in zijn verzen. Ze zijn
dikwijls hard en ongegeneerd, maar in hun kern zijn ze gevoelig en ze
dragen het kenmerk van echtheid; voor alles willen zij waar zijn en in
dienst van de waarheid staan. Men voelt er Pauwels' warme hart in kloppen, en de bloemlezing, ter gelegenheid van zijn 60e verjaardag verschenen — waarvan men het slechts betreurt, dat ze Diet uitgebreider
heeft kunnen zijn, zodat nog meer verzen van hem konden worden opgenomen — eert hem als een sterke persoonlijkheid, bij wie het leed van
zijn medemens hem tot een mannelijke bewogenheid voert. Hij is de man
in onze poezie.
Bij het werk van Miek Janssen heb ik altijd aan Toorop moeten denken.
Dat is niet te verwonderen, want zij is zijn leerlinge geweest en heeft
aan hem enkele studies gewijd. Er moet veel verwantschap met hem bij
haar hebben bestaan. Er was iets vaag mysterieus in haar verzen, er
gloeide een hartstocht achter de woorden om de brand van het goddelijke
in het menselijk woord te vangen, maar men beseft daarbij altijd weer dat
dit woord am een of andere reden moest tekortschieten. In een tijd van
rustige schoonheidssensatie en melancholisch getinte genieting als waarin
het ontstond, had haar poezie echter iets vreemd hartstochtelijks, dat wij
in onze tijd waarschijnlijk beter kunnen meebeleven, al draagt haar werk
daartegenover toch het kenmerk van de ontstaanstijd. Haar latere verzen
spreken daarom meer aan,
zijtelijke
het dat ze aan drang
hartstoch
hebben
ingeboet. Maar ze zijn toch altijd weer geladen met een hunkering Haar
het goddelijke. Uit haar Verzamelde Gedichten, het tijdperk van 1913 tot
1953 bestrijkend en na haar dood uitgegeven, maar blijkbaar nog door
haar zelf voor uitgave gereed gemaakt, haal ik van haar latere tijd aan:
. . Gij zijt het hert, o God, dat men door 't woud gaat jagen,
Dat aan de kruisboom klaagt, terwijl de zon gaat dagen,
Een zon, zó groot, zó diep, als licht van alle zonnen
Te zamen, Die voor alien, bloedend, heeft gewonnen
De eeuwige vrijheid en de diepe vreugd der zielen,
Gij zijt het hert, dat in de sombre nacht gaat knielen
In een verstolen hoek, zo eenzaam en verloren,
Wij luisteren . .
Neemt geen van ons de doren
Waarmee Uw schone hoofd, Uw lichaam werd doorstoken,
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Waardoor Uw nobel hart verbrijzeld werd, gebroken?
1k voel mijn zinkend hart in diepe deernis beven;
Niet anders kan ik U meer dan mijn stilte geven.
Dit bundeltje, verzorgd uitgegeven, is me bij het lezen lief geworden,
al bevat het dan geen grootse poezie.
Lieven Rens schreef in zeven eclogen zeven gedichten op de kerk en
het leven van de godsdienstige mens die te midden van het geweld der
wereld staan. Er is echter een teveel aan woorden, grote, nadrukkelijke
woorden, waarin de benauwenis die tot schrijven gedrongen moet hebben,
verloren is gegaan. Er wordt teveel gesproken en te weinig gesuggereerd.
Van Jowan de Kever kan men weliswaar ook niet zeggen dat hij zuinig
met woorden is, maar de verzen die hij in de propvol gestoken bundel
Nooduitgave tot op de omslag publiceert, spreken meermalen van een
hevig beleefde nood waaruit zij geboren zijn. De verzen, soms nauwelijks
boven volksrijmerij uitstekend, breken daar echter vaak doorheen en verrassen dan door een zuivere visie.
Over Jan Wits spel 'Niemandsiand' is in deze jaargang reeds geschreven (pag. 100 e.v.). Het noemen ervan in deze kroniek heeft daarom niet
anders te zijn dan nogmaals de aandacht te vestigen op dit frisse spel,
waarin hoge ernst en bevrijdende humor tot poezie zijn geworden.
De bundeltjes 'Gods trouw' van G. C. van Heemstra en 'God heeft ons
eindlijk laten gaan' van Cocky Wiersinga liggen vrijwel in eenzelfde vlak.
Het eerste geeft pretentieloze verzen die voornamelijk op het kerkelijk
leven betrekking hebben, in een vaak gebrekkige verwoording. Het andere
is vlotter gerijmd. Cocky Wiersinga is echter niet tevreden met haar
verwoording. Zij gevoelt zeif dat haar verzen meer poetisch geladen moeten zijn. "t Waarachtig woord is dood, ik kan 't niet vinden'. En:
'Ik kan mijn woord niet vinden, ondanks zoeken'. Zij ziet, blijkens het
vers waaruit deze regels zijn geciteerd, haar moeilijkheid als een religieus
gebrek. Misschien is het echter vooral een poetisch gebrek dat zij zich
bewust wordt.
De bundel 'Gemeenschap', uit het werk van medewerkers aan het
maandblad 'Stijl' samengesteld, kan voor een groot deel eveneens bij de
groep van goedbedoelde godsdienstige verzen worden ondergebracht. Wel
is er bij velen een poging om literair verantwoord werk te geven, maar
het is me toch in te weinig gevallen mogelijk geweest iets van een poetische beleving op te merken. Het meest trof ze mij bij W. Ruiten, al is
ook zijn werk niet sterk.
Elisabeth Zernike, reeds als schrijfster bekend, heeft de laatste jaren verrast met een paar bundeltjes poezie. Wij leren in haar laatste bundeltje
een ouder geworden vrouw kennen die haar dagen van eenzaamheid en
bitterheid heeft, waaruit haar verzen haar echter bevrijden. Deze verzen
zijn niet altijd sterk, maar zij breken door haar eenzaamheid heen en
verdringen het gevoel van bitterheid door hun poezie. Voor de dichteres
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zelf dus waarschijnlijk het meest van waarde, geven zij ook de lezer jets
van de goede levenswijze gedachte en is er nu en dan de wonderlijke aanraking met de poezie, zoals in dit 'In memoriam':
0 zeg niet dat de morgen heeft geschreid,
Omdat uw wangen zacht bepereld zijn!
Gij pluktet bloemen door een dauwgordijn
En hebt bij schuilend licht het uur gewijd.
Nu glimlach en uw hart vergeet de spijt
Om het verspillen van den jongen wijn;
Vandaag zult gij de volste wingerd zijn
Die ooit een dorstend zwerver heeft verblijd.
De dag is van herdenken diep en wijd,
En in het midden recht zich een fontein,
Haar druppels spatten, glinsterend en fijn .
0 zeg niet dat de morgen heeft geschreid.
Het werk van Rixt, achter welk pseudoniem zich ook een thans oudere
vrouw verbergt, is poetisch sterker. Haar eerste verzen zijn reeds van 1911.
Zij publiceerde jarenlang alleen in tijdschriften, hoezeer ook op bundeling
aangedrongen werd. 'De gouden rider' is een oogst van 40 jaren en nog
niet eens een dikke bundel. Maar de Gijsbert Japixprijs die hij in 1953
verkreeg is er wel zeer terecht aan gegeven, want Rixt heeft een poetische
hoogte en zuiverheid bereikt die in het Friese taalgebied niet spoedig
geevenaard zal worden en ze verdient een plaats naast onze beste Nederlandse poezie.
Johan Daisne is iemand die niet in verre nevelgebieden van de geest hoeft
te vertoeven om door poezie geraakt te worden. In het dagelijks leven
met zijn gezin ontmoet hij haar reeds. Zoek geen duizelingwekkende
hoogheid van vlucht in deze verzen, maar waardeer in hem dat hij de
alledaagsheid weet te veroveren door kleine dingen van zijn leven
poetisch gestalte te geven. Misschien schrijft hij zijn vers wel eens te
gemakkelijk. Maar dan ziet hij toch kans, al is het maar even, het een
vleug van poezie mee te geven. En is dat al niet veel? Althans genoeg om
zijn bundel met plezier te lezen en er door verkwikt te worden.
Een vleug poezie nemen we ook waar in de keur die gemaakt is uit de
575 sonnetten die bij de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde zijn
binnengekomen als antwoord op haar prijsvraag. 't Is een bundeltje prettig
leesbare sonnetten geworden, zonder dat zij tot een hoogtepunt voeren.
Buddingh's 'Gorgelrijmen' is een boekje kolder waarvan de woordvondsten een vrolijke verrassing geven, evenals Daan Zonderlands 'De kok
van Marienbad', waarin de woordspelingen een vrolijk spel spelen. Beide
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zijn bundeltjes die een prettige verpozing brengen en die je nog graag
eens oppakt. Want ze hebben iets boeiends. Maar ik geloof dat we ze
tekort doen wanneer we ze enkel als een vrolijke, speelse fantasie beschouwen; vooral het eerstgenoemde. Er schuilt achter deze onzinnige
woordkolder met zijn wonderlijke woordklonteringen een surrealistische
wereld die in de gedrochtelijke dierverbeeldingen iets van een ander,
soms naar het voorhistorische zwemend tijdsbeeld oproept. Is net als
speldeknop-kleine vergrootglaasjes die vroeger wel onder een pijpekop
zaten en waar je, als je er door keek, platen en landschappen zag van
een andere wereld die in die pijpekop bleek verborgen te liggen. Zo zie
je hier in de gril van een woord een verborgen andere wereld ineens en in
een flits voor je, ongrijpbaar en toch bijna aanraakbaar. Er is in deze verzen daarom een vervloeiing van kolder en ernst, een spelen met het ondergrondse levensgeheim dat zich slechts vangen laat om dadelijk weer te
ontglippen. Altijd te kort, altijd te vluchtig is deze ontmoeting. En dit
maakt deze soort poezie, wanneer ze goed is, tot een spel waarbij je de
adem inhoudt, omdat het het avontuur is van de mens die in de vreemde
gebieden van zijn bestaan op ontdekkingsreis uitgaat. Het heeft iets lugubers en er trekt even iets van een rilling over je rug. Het is of je
in het woord-atoom kijkt en je ziet vulkanen van ondergrondse krachten
schudden en roken.
De kinderverzen van Annie M. G. Schmidt moeten, als ik me niet verges, een dergelijke bekoring voor kinderen hebben al zullen ze geen kind
schade doen door een felle lugubere schildering. Maar nieuwe, vreemde,
boeiende werelden rijzen hier op naast de wereld van het dagelijks materieel ervaarbare. Werelden van fantasie en kwinkslagen en speelse rijmen.
Haar bundel 'De toren van Bemmelekom' lees je met eve plezier
voor als de kinderen er naar luisteren.
Dr Rob. Antonissen heeft met 'Van rococo naar romantiek' zijn bloemlezing uit de vroegere Nederlandse poezie afgesloten. Wie uit die poezie
iets wil lezen dat de hedendaagse mens nog genieten kan, vindt hier een
niet te uitgebreide verzameling. De bescheiden verklarende aantekeningen
helpen hem over de nog resterende kleine moeilijkheden heen.
In hoeverre de tijdswisseling in ons werkt, kunnen wij constateren bij
de poezie van Karel van de Woestijne, van wie een zeer ruime keus
Verzamelde Gedichten door Prof. Dr P. Minderaa werd samengesteld.
Er is een tijd geweest waarin de uiterlijke vorm van Van de Woestijnes
poezie, de zware, melancholische, zwoel-herfstige gang van zijn rhythme,
beantwoordde aan ons levensmilieu, zodat wij ons aan Naar gear van
overrijp verlangen verzadigden. Nu wij echter de dikke bundel doorlazen,
konden we ons moeilijk bedwingen om maar niet grote stukken over te
slaan. Ons verlangen gaat nu uit naar mannelijker poezie. En Karel van de
Woestijne is voor ons een literair-historisch verschijnsel aan het worden
waarmee we ons niet meer onmiddellijk verbonden gevoelen. Er is na de
bloei der tachtiger-poezie die in impressionistische stip werd geschreven,
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een duidelijke overgang naar het expressionisme gekomen. De obsessie
die spreekt uit regels als:
ik weet dat ik besta, gedoemd tot helle sprake,
opdat geen scheut ontspruit' waar 'k geen geluid aan geef',
uit 'Dit wordt geen lent', kunnen wij moeilijk meer mee gevoelen. Daarentegen is er echter vooral in later werk een schuldbesef dat reeds in de
richting van de poezie uit een jonger tijdperk wijst. Hier kunnen wij de
mens Van de Woestijne duidelijker herkennen. Het is ook juist dit duistere
schuldbesef geweest dat hem naar God dreef aan wiens genade hij zich
over heeft gegeven. Op Oudejaarsavond 1927 schreef hij, 50 jaar oud, het
sonnet t Gewicht van vijftig jaar', dat eindigt:
Ik ben het norse kind dat niet-zijn blijft benijden,
de laffe man die niet en lijdt dan om te lijden.
— Maar 'k heb Uw schoot, o God, voor vijftig jaren schuld.
Het is toch wel zeer belangrijk zijn werk te kennen en de fraaie, nobele
vormen van zijn vers te bestuderen.
Had Karel van de Woestijne op 50-jarige leeftijd de grote literaire productie reeds bereikt die hij zou nalaten (hij stierf op 51-jarige leeftijd),
Louis de Bourbon noemt de verzamelbundel die hij bij het bereiken van
zijn 50-jarige leeftijd liet verschijnen: 'Halverwege'. Hij heeft het besef,
er nog niet te zijn en de lezer geeft hem daarin gelijk. Zeer zeker houdt
dit besef verband met het proces dat de Bourbons voeren om erkend te
worden als nazaten van Lodewijk XVII van Frankrijk. Dit proces is voor
de dichter De Bourbon geen toevallig begeleidend verschijnsel, maar het
is een bij uitstek poetische aangelegenheid. Doch dat komt in de gedichten
van De Bourbon maar zeer ten dele tot uiting. Het beheerst zijn poezie
nog teveel als een toevalligheid, al blijkt het in het eerste deel van de
bundel inderdaad het punt van uitgang van deze verzen te zijn. Toch is
de geaardheid van de bundel er een van een zoeken naar het wezen van
zichzelf, door de dichter. Opmerkelijk daarbij is het grote aantal opdrachten van deze verzen. De dichter, wiens recht op zijn naam hem
betwist wordt, richt zich blijkbaar niet gemakkelijk tot een naamloze luisteraar, hij wil spreken tot iemand die hij kent en die hem kent. De
gedichten hebben een voor-oorlogse toon, ook die na de oorlog geschreven
moeten zijn; hun stem is zacht en gevoelig en er ligt een sluier van droefgeestige onvoldaanheid over. Inderdaad, deze poezie is nog niet tot zelfontdekking gekomen, ze staat nog halverwege. Of zij ooit verder zal
komen, is een vraag die moeilijk te beantwoorden is. Zij is door het
slepend blijven van het proces zeer zeker geremd. Niet alleen gaat het
hier om psychische beinvloeding daardoor, maar vooral om de poetische
werking die uitgaat van het betwijfelde recht de naam te dragen
die men draagt. Tot nog toe is de werking van deze verzen voornamelijk
psychisch. Louis de Bourbon zal echter, onafhankelijk van het juridisch
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proces, als dichter het poetisch proces dienen te voeren en tot een uitspraak te dwingen. Te meer nu de kranten bericht hebben dat een definitieve uitspraak is gedaan dat Naundorff niet als Lodewijk XVII erkend kan
worden. Dit zal wellicht de krachtproef voor zijn dichterschap betekenen.
Want voor wie in de werkelijke waarde der poezie gelooft is het poetisch
proces nog belangrijker dan het juridische.
In de bundel 'Werelden' van Nes Tergast komen de levenskringen waartoe de dichter behoort, met elkaar in botsing en glijden in elkaar over. De
eerste wereld is die van het huiselijk leven met vrouw en kinderen, die
van in liefde gebonden zijn. Aan die bindende liefde ontbreekt het de
andere wereld, die van het 'grote leven'. Toch kan niemand zich tot de
eerste alleen bepalen; men is ook in die andere wereld en constateert
dan: 'Ik ben waar ik niet been wil gaan'. Maar men moet van de veilige
begrenzing der familie telkens afscheid nemen.
Vertrek gerust
maar neem je handen mee
om de voordeur te sluiten
en je glimlach te wuiven
naar het raam waar kinderen staan
die van je houden
om je staande te houden.
In de beleving van het gezin ligt de kracht tot een halsstarrig vasthouden
aan de liefde en vriendschap als bindend element voor die andere wereld.
Aan de vorstelijke verticalen
Der liefde, broeders, houdt u staande, niettegenstaande
De steden, o de laatste steden, wankel staan.
Er is in deze poezie een poging om door de eigen begrenzing heen te
breken en dan te verteren: 'Wij zoeken naar een nieuwe naam waarvan
de naaktheid ons met stomheid slaat'. Het is een zoeken naar
. . . de stemmen
wier kernen zonnen
en bodemloze vruchtbaarheden waren
en ergens moeten zijn gebleven
in de nu duisternis der liefde.
En tenslotte wordt dit 'grote leven' met het gezinsleven, dat zijn kern
vindt in de liefde tot de vrouw, opgestoten tot een kosmische verbondenheid, die zich in het slotgedicht van de bundel, de 'Ode aan de Maan',
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uitspreekt. Deze ode straalt als een hymne van bovenwereldse verrukking,
waarbij vrouw en maan in elkaar vervloeien en de trekken krijgen van
een godin van liefde en vruchtbaarheid voor wie slechts woordeloze aanbidding past.
De verbeeldingen die Tergast oproept zijn groots. Zij breken telkens
door zijn taal vernielend heen en waaien in hun stormend geweld de
zinnen aan flarden. Als door woest uiteen gewaaide wolkenvelden breken
schijnsels van andere werelden door deze verzen been, werelden van een
heidens beleefd kosmisch oerverband.
De bundel 'De karavaan', die van &rtus Aafjes verscheen, is in velerlei
opzicht een verrassing. In de eerste plaats wel door de poetische kwaliteit der gedichten, die sterk en raak van beeld zijn. In de tweede plaats
door de vorm van deze poezie. Aafjes hanteert bier een vrije versvorm
die we nog niet bij hem ontmoet hadden. In de derde plaats zijn deze
verzen zozeer van ernst doordrenkt, dat men Aafjes zeker niet langer met
de naam van troubadour zal kunnen karakteriseren. Trouwens, wat dit
laatste betreft, Aafjes had zich reeds in zijn grote gedicht 'In den beginne'
als een modern en met zijn problemen worstelend mens doen kennen. Toch
is het de eigenaardige bekoring van de poezie in zijn nieuwe bundel, dat
het rhythme bij alle ernst een lichtvoetigheid en speelsheid heeft behouden, die wel de grootste verrassing zijn.
'De karavaan' is feitelijk de voortzetting van 'In den beginne'. De voor
zijn roeping gevluchte mens wordt als Jona op het strand geworpen. De
leugenprofeet moet de profeet der waarheid worden. Zoals Frans Hals
die in een roes van scheppingskracht zijn eerste werk gemaakt had en het
leven vierde, eindigde met de dood te schilderen die hij achter en door
dat leven been als een steeds aanwezig bederf gezien had. Zo komt Aafjes
in het gedicht 'Lente' tot het besef:
Het leven op zijn hevigst
Is de bloesem van de dood.
Wat reeds aan het slot van 'In den beginne' staat:
Zij zullen trachten in het zweet des aanschijns
't Onzegbaar zuivere nog eens te noemen,
En niets dan 't schaduwrijk der beelden vinden,
vindt zijn consequentie in de twijfel aan de macht van het woord in
'Zegenende Pius XII':
Niet spreken nu, want spreken is verwelken;
De dood schuilt in elk dominus vobiscum.
Aileen maar vingerfladdren met de handen,
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De zegen plukken met twee hefschroefhanden
Hoog uit de hoge trillend lege ruimte
Boven de paaskaarsgloed. Gothiek van zegen.
Maar wat zal dan hij die tot spreken geroepen werd? Er blijft na dit
gedicht van de zegenende paus inderdaad niet anders over dan de vraag
om vrijmaking van de roeping:
Laat nu uw dienaar gaan in onrust, Heer;
Hij vraagt geen vrede in een tijd van waan.
Wie waarheid spreekt vermorzelt zich de tong.
Deze gedichten betekenen een afrekening met alle poetisch idealisme;
zij zijn een aanval op het magisch dichterschap dat zich niet kan realiseren. Aafjes, die door deze crisis van zijn dichterschap heengaat, worstelt
hier met het dichterschap dat een greep doet naar het profetisme. In het
machtige roepingsvisioen van Jesaja schroeit het heilige Gods de lippen
van de profeet dicht, om ze voor de boodschap Gods te openen.
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04. CANis

AMSTERDAM, MAART
Vandaag kun je de lente ruiken
in het midden van de hoofdstad des lands
De bomen langs de gracht zijn kaal nog
hun stammen zijn stemmig donkerbruin donkergroen
Om de kleinste twijgen een ragdun waas
zo teer als een traan aan een kinderwimper
hetzelfde waas dat bij jonge vrouwen
je stil kan doen worden van eerbied
Daarachter de zon, de blauwe blinkende hemel
en de huizen die door de zon eigenhandig
in de goudgele neonverf zijn gezet
In het snelwisselend water alleen
huivert de winter nog aarzelend weg
als de droom in je ogen des morgens
kort na het ontwaken.
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(74. civ.i.
HOLLAND
Buiten zwaait de wind uitbundig
wolkendundoek zonnevanen
over een wijde weilanden wereld
over de verre vijandige zee
Binnen wordt mijn hart vakkundig
ingedeeld met oude namen
uitgesloten van de wereld
afgesioten van de zee
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gy4. cAt is
VRIJHEID
de vrijheid is blauw geloof ik
blauw als de grote de blinkende hemel
maar ik
ik graaf als een gekke mol
blinde gangen vernuft
grijze kastelen sigarenas
maar ik
loop alle mensen grijnzend tegemoet
met rijglaarzen woorden
met kinderhanden kiezelstenen
met mij met een lege spiegel
o de vrijheid de vrijheid is blauw
als de juichende morgen als pasen
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DE TIENDE MUZE
(Ai.,

be Visser

De Tiende Muze is een wispelturige en onevenwichtige jongedame. Geboren op de kermis, temidden van het getjingel van de paardencarroussel,
het knallen van de kop van Jut en het geschreeuw der kraamhouders, met
aan haar wieg de op vertier en sensatie beluste boeren, burgers en buitenlui, heeft zij haar afl( omst, tot welkegraad van volwassenheid zij gekomen
moge zijn, nooit geheel kunnen verdoezelen.
Nog altijd verkeert een groot aantal mensen in twijfel welke houding
zij tegenover haar dienen aan te nemen. Is zij inderdaad een grande dame?
Of misschien een juffrouw van de vlakte, die — nu ja, zich wel eens
ophoudt in betere kringen, maar louter ambtshalve? Is zij wel een muze?
Hoort zij wel thuis in het gezelschap van de dochters van Zeus en Mnemosyne?
Wat al vragen. Welk een onzekerheid. Maar het bijzonder charmante
van het geval is, dat juist dank zij deze vragen, dank zij deze onzekerheid de Tiende Muze zulk een boeiende verschijning is. Een verschijning
die ons ieder moment voor nieuwe verrassingen en — natuurliik oak — voor
nieuwe teleurstellingen kan plaatsen. Doch die bovendien altijd bereid
blijkt te zijn ons ergens te wachten met het wonder . . .
Er is nog steeds een aantal mensen, die bi j het woord film hun stekels
opzetten. Waarom? Is het peil der cinematografie zo bedroevend laag?
Kom nou . Ik zou niet graag alle nare, vervelende, ongezond sensationele
en onfrisse boeken en boekjes willen opsommen, gesteld dat ik op dit
terrein wat beter thuis was dan het geval behoort te zijn. Ik denk
echter wel dat hun aantal ver boven dat van de geschriften ligt, die iets
met literatuur te maken hebben. Hoeveel boeken van waarde verschijnen
er in een jaar? Ik bedoel niet boeken-die-je-gelezen-moet-hebben, maar
boeken, die je zou willen bezitten?
Ook dit laatste winterseizoen zijn er weer een aantal voortreffelijke
filmproducten in de Nederlandse bioscopen gedraaid. Ik noem slechts

Come back, little Sheba, So lange du da bist, Statione Termini, Roman
Holiday, Le Salaire de la peur (ja ook die), waarop ik straks nog even in
het kort terugkom.
Een zeer merkwaardige film is Manon des Sources, een product van Marcel Pagnol, dat ter gelegenheid van het Holland Festival in Nederland
in roulatie is gebracht.
Deze film is niet alleen merkwaardig wegens haar uitzonderlijke lengte
(en drie uur is lang!) maar nog veel meer vanwege de onorthodoxe wijze,
waarop Pagnol haar vervaardigde. Manon des Sources (Manon van de
bronnen) spot letterlijk met alles wat in de cinematografie zo'n beetje
heilig was verklaard en begaat de zonden, waartegen mensen-die-het-we287

kunnen zonder moede of mat te worden, waarschuwen: eindeloze gesprekken, opgenomen door een welhaast statische camera, volkomen gebrek aan stilte-die-zo-veelzeggend-is,
verwaarlozing van schier alle met zoveel succes toegepaste filmische middelen.
Maar — en ziedaar het wonder —
Pagnol bestaat het een film te maken,
die niet alleen geestig en onderhoudend is, maar die bovendien een zuivere ontroering in de toeschouwers
achterlaat.
Hoe kan dat? Hoe is dat nu toch
mogelijk? vraagt de verbaasde bioscoop-bezoeker zich af? Die ellenlange gesprekken waren helemaal
niet vervelend, integendeel, ik heb
drie uur lang door dat zonbegoten
Provencaalse dorpje gedwaald en wat
wonen daar een eigenaardige, gewone mensen . . . 1k heb bij meneer
pastoor in de kerk gezeten en hij
heeft niet mijn buurlieden de waarheid gezegd, maar mij . . . Hola,
daar hebben we het spoor te pakken.
Pagnol-op-toeren maakt van toeschouwers belanghebbenden, deelgenoten.
Het verhaal is vrij simpel.
Even buiten een dorpje in de
Franse Provence woont Manon, de
dochter van een gebochelde vreemdeling, die de dorpelingen links heb:.
hebben laten liggen.
i..:.::-.%.:Ati:
Deze Manon haat de dorpsbewoManon, des Sources
ners, niet omdat haar overlast wordt
aangedaan, maar omdat zij hen de dood van haar vader en haar broer en
de toestand van waanzin, waarin haar moeder verkeert, aanrekent. Terecht overigens, want hoewel zij het wisten, hebben de dorpelingen gezwegen over de misdaad, die een van hen Le Bossu en diens gezin heeft
aangedaan. Uit begeerte de boerderij van Manons vader te verkrijgen,
288

Er ontstaat grate beroering onder de dorpelingen als bekend wordt dat de
watervoorziening gestaakt is . . . (Mamon des Sources)

heeft een van zijn buren namelijk vlak voor diens komst de nabijgelegen
bron dichtgemetseld.
Zelfs in de uiterste nood, waarin Le Bossu en zijn gezin komen te verkeren door gebrek aan water, zwijgt het dorp.
Manon is nu te weten gekomen, waar het water, dat uitmondt in de fontein midden in het dorp, vandaan komt, en zij besluit als wrack deze fontein droog te leggen. Zij slaagt in haar opzet en het dorp wordt met directe ondergang bedreigd.
Denk nu niet, dat wij deze geschiedenis te zien krijgen. Tot op het
ogenblik dat de catastrophe een aanvang neemt, wordt de gehele geschiedenis verteld door de dorpsbewoners. Dat moge dan filmzonde no 1 zijn,
Pagnol speelt het klaar de aandacht volledig vast te houden, niet in het
minst door de prachtige types, die hij heeft gekozen om de rollen van
bakker, slager, timmerman, smid, burgemeester, gepensionneerd notarisklerk en noem maar op, te spelen.
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...

Genadeloos wordt deze mens gedetermineerd . . . (Le Salaire de la Peur)

Slechts een is er in het dorp, die vermoedt waar de oorzaak van de
ramp is gelegen, de onderwijzer. Maar eerst langzarnerhand leert hij de
waarheid van het tegenover Manon, haar ouders en broer, begane onrecht kennen.
Ondertussen is er een ingenieur van waterstaat gekomen, die niets kan
uitrichten en het dorp zijn vermoedelijke ondergang aanzegt.
Minder pessimistisch is de pastoor. In de dienst die des Zondags wordt
gehouden zegt hij zijn parochianen de waarheid, zonder deze te noemen,
roept op tot schuldbelijdenis en tot deelname aan de te houden processie.
Deze bijkans een half uur durende donderpreek is niet alleen een prachtige episode uit de film, het is ook een der beste predikaties die ik ooit
hoorde.
Des middags komt het onder leiding van de onderwijzer tot een soort
volksgericht, waarbij niet alleen Ugolin, de hoof dschuldige, aan de kaak
wordt gesteld, maar waarin ook het besluit der dorpelingen valt Manon te
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Een beeld vit de film 'So lange du da bist', waarmee de Duitse cinematografie
zich van haar beste zijde liet zien

verzoeken deel te nemen aan de processie. Want God zal zich slechts met
het dorp verzoenen, als zij, jegens wie het onrecht is begaan, Hem om
genade voor haar schuldenaren smeekt.
Manon weigert echter.
Eerst als Ugolin, de man die niet alleen Manon haar bezit ontnam,
doch ook verliefd werd op de geitenhoedster, zichzelf van het levee heeft
beroofd en de boerderij aan Manon nalaat, als ook de dorpelingen in optocht naar de grot, waar het meisje met haar moeder woont, zijn getrokken
om haar van dit nieuws op de hoogte te stellen en haar hun hulp aan te
bieden, besluit Manon van haar wraak of te zien, en het dorp zijn water
te hergeven.
En dan komt dat korte, prachtige gesprek tussen Manon en de pastoor,
waarbij zij haar daad biecht, maar waarbij de dorpspastoor, die de ware
toedracht van zaken zeer wel vermoedde, toch bij zijn besluit blijft de
processie te houden, omdat 'het niet het grootste wonder is, als Onze
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Lieve Heer blinden het gezicht hergeeft of kreupelen laat huppelen, maar
als Hij in Zijn genade de harde harten der mensen wil breken . . .'
Manon des Sources is niet alleen een voortreffelijk filmwerk, het is naar
mijn mening bovenal een christelijk getuigenis.
Men mag bewondering hebben voor de regie, men mag genieten van
de flitsende dialogen, van de fotografie, van het prachtige Provencaalse
landschap, men mag verbaasd staan over de rolbezetting... Ontroerd
wordt men door de film als geheel.
Ach die Tiende Muze, die wonderlijke dame, die niet te begrijpen is en
steeds weer anders zich voordoet. Is zij wel een Muze? Is zij niet veeleer
een kermiskind?
A la bonheur, een kermiskind — maar met rozen in het haar.

In 't kort
Julius Caesar: De discussie over de vraag of Shakespeare's werken voor
verfilming vatbaar zijn, wordt nog altijd in voile hevigheid gevoerd. Zonder in deze discussie te treden, meen ik toch met voile zekerheid te mogen
constateren, dat Mankiewicz' Julius Caesar een buitengewoon goed werk
geworden is. Niet alleen doet het werk volkomen recht aan Shakespeare
himself, ook als film voldoet het in bijna alle opzichten. Een tot in de
perfectie doorgevoerde rolbezetting, met een creatie van Marlon Brando
als Marcus Antonius, een sobere en zeer strakke regie doen het drama in
alle kracht leven op het witte doek.
Roman Holiday is eveneens een Amerikaans werk. Een voorbeeld van
goede entertainment, ja een hartveroverende film. Een gezonde dosis
humor en romantiek, benevens een vleugje sentiment. Voila.
The Robe: Ik noem deze film even, niet omdat ik er iets goeds van weet
te zeggen. Maar er schijnen nog altijd simpele zielen te zijn (en u moogt
het weten, ik houd wel een klein beetje van simpele zielen) die menen
dat deze film enige kwaliteiten heeft met het oog op de evangelisatie.
Wat het gesol met een stuk textiel en een aantal lieve meisjes-met-sexappeal respectievelijk met het evangelie en met de leden der eerste christelijke gemeente te maken heeft is mij echter niet duidelijk geworden.

Quo Vadis: Nog een super-wanproduct, dat bovendien door zijn lengte
vervelend en irriterend is.
De verovering van de Mount Everest: Een voorbeeld van de goede documentaire, waarin de Engelsen uitblinken. Bovendien in prachtige kleuren door een fotograaf van professie vastgelegd.
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Statione termini: Een werk van De Sica, met in de hoofdrollen twee
Amerikaanse spelers. Een drama van twee mensen, die afscheid nemen
van elkaar, en het niet kunnen. De Sica heeft zijn hele kunnen op dit
onderwerp uitgeleefd en hij is er in geslaagd dit liefdesdrama in alle
verbijsterende hulpeloosheid der 'slachtoffers' vast te leggen.
So lange du da bist. Een prachtig Duits werk, dat allerwege de belangstelling heeft getrokken. Een film met een volkomen aanvaardbare strekking en een nobele wijze van behandeling.
Le Salaire de la Peur. Tot slot de ongetwijfeld meest verbijsterende film
van het seizoen, Clouzots Le Salaire de la Peur. Deze wildernis-odyssee,
deze moordende tocht van vier mannen met een lading zeer gevaarlijke
springstof door een noodweer van hitte en angst, zou men een voortreffelijke thriller kunnen noemen, ware het niet dat deze benaming het kunstwerk al te eenzijdig karakteriseert. Het is meer nog het drama van de
moderne mens, die leven wil, maar wie de mogelijkheden daartoe ontnomen werden. Genadeloos wordt deze mens gedetermineerd. Hetgeen
Clouzot (en de toeschouwer) tenslotte overhoudt is niet veel anders dan
hetgeen (het eerste deel van) de Heidelberger ons vertelt.
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IN MEMORIAM PATRIS
Daaglijks gedwongen naar haar stem te horen
Zweeg hij meer dan hij sprak: een kind der zee:
Rondom zich droeg hij steeds haar stilte mee,
Waarin hij scheen tot luisteren verkoren.
Vaak vond ik hem verdiept, geheel verloren
In aandacht voor het Woord dat hij dan las
Opdat zijn dorst naar God daaraan genas:
Geen stem der zee vermocht hem dan te storen.
Gods ommegang was hem het hoogste goed,
Waarvan uit schroom hij nooit heeft durven spreken,
Bleef voor nieuwsgierigen zich steeds versteken
In d'onaantastbre stilte van 't gemoed,
Waarop de zwaarste zeeen zouden breken:
Het bitterst water schept God om in zoet
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KRITIEKEN
Graham Greene

De paradox van het Christendom
Voorhout, Foreholte — Antwerpen
Uitg. 't Groeit.
In zijn voorwoord merkt Anton van
Duinkerken met betrekking tot dit
boekje van Greene, dat kan worden
beschouwd als een voorlopige verantwoording, op: 'Hij — Greene — is niet
helemaal op zijn plaats in zijn betogend proza. Hij boort ergens thuis,
waar intelligentie niet helpt. Hij is
daar echter nog niet aangekomen. Om
deze reden maakt hij de indruk van
iemand, die zich tijdelijk behelpt met
stijlmiddelen van de twintigste eeuw,
niet voor zijn gemak, zelfs niet voor
het onze, maar omdat de taal van de
eeuwigheid voor hem en ons nog te
simpel en te subtiel is.'
Maar gaat het niet alien zo? Of is er
wellicht ergens in Brabant of in
Drente, op Groenland of in China, in
Meppel of in de negerwijken van St.
Louis nog een oude priester of dominee, die aan de mensen zo de boodschap van God kan vertellen, dat ook
de kleine kinderen luisteren met grote
ogen?
Niettemin zijn deze beschouwingen
van Greene — sommige zijn brieven,
andere dragen een bij uitstek apologetisch karakter — zeer lezenswaard. Uit
het hiervoor opgemerkte moet dan ook
niet de conclusie worden getrokken,
dat Greene in zijn betogen dor of
moeilijk te volgen zou zijn. Het is, in
tegendeel, verwonderlijk, hoe direct hij
dikwijls is. In het bijzonder zijn mededelingen over eigen werk zijn verhelderend. Figuren als de whisky-priest
uit 'The power and the glory' en
Scobye uit 'The heart of the matter',
die nu reeds als klassiek kunnen worden beschouwd, worden in dit werkje
weer eens scherp belicht, waardoor we
hen nog beter begrijpen.
Voor hen die niet alleen in het werk,
maar daarnaast in de persoon van
Greene belang stellen, is het ook goed

om te weten, hoe hij, behalve door
Mauriac, is beinvloed door de in
protestantse kringen weinig bekende
19e eeuwse kardinaal Newman.
Al met al biedt deze bundel beschouwingen veel belangwekkends.
J. E. N.
Willem Enzinck

Mount Everest, Roman van een
expeditie
Den Haag, z.j. — Uitg. Servire.
De expeditie, waarvan in de titel
sprake is, is die van 1924 onder leiding van George Leigh Mallory, waarbij deze grote bergbeklimmer, alsook
de student Irvine, welke beide mannen zich tot de laatste krachtsinspanning aangegord hadden, niet ver van
het doel de dood vonden. Een op
feiten gebaseerde roman dus, en een
echte mannen-roman. Het is wel een
van de moeilijkste taken, die een
romanschrijver op rich kan nemen en
ik kan me niet voorstellen, dat iemand
daarin beter zou hebben kunnen slagen dan Enzinck bier heeft gedaan.
Hij heeft de documenten zorgvuldig
bestudeerd en, het bock in Zwitserland
schrijvende, zich zoveel mogelijk met
het leven in de bergen vereenzelvigd.
De omstandigheden, waaronder het
drama zich voltrokken heeft zijn met
suggestieve kracht geschilderd. De
zorgvuldigheid, waarmee alle gebeurtenissen in scene zijn gezet, is zeer te
loven. Op ieder punt van de tocht
heeft de schrijver zich de situatie diep
ingedacht. In de psychologie van de
figuren is de auteur niet te ver gegaan; zijn studie van de feiten heeft
hem ervan weerhouden er op los te
fantaseren. Het zou trouwens met de
aard van het onderwerp in strijd zijn
geweest, bier met kitschige romantiek
te gaan werken. Zonder nu het boek,
met de uitgever, een 'epos van grote
dichterlijke kracht' te willen noemen
(waarom altijd die overdrijving? ze lijkt
me ook uit zakelijk oogpunt niet ver295

standig), vind ik het een respectabel
werkstuk, een boek dat warme aanbeveling verdient en dat ook voor
jongelui met fantasie en zin voor het
zinrijke avontuur buitengewoon aanC. R.
trekkelijk moet zijn.
S. Carmiggelt

Vergeet het maar
Amsterdam — N.V. Arbeiderspers.
Het na-oorlogse zwak van een breed
publiek voor alsmaar leuke lectuur kan
ik, helaas misschien!, niet erg delen.
Van links en rechts staart in de kran.ten, naast minder leuks, de leukigheid
je aan en dikwijls is het zo zouteloos,
dat je er alleen maar de schouders
over op kunt halen.
Carmiggelt, die al lang in leuks handelde, maakt een gunstige uitzondering, voor mij althans, op deze regel.
Al zijn in 'Vergeet het maar' ook of
en toe wel erg gezochte 'stukkies',
daarnaast bevat het boekje er ettelijke
vol kostelijke humor, en voor een
gevalletje als het verhaal over de asemmer, of een term als (van klessen
sproken) 'het zou me niet verbazen
als er ineens een Lange, blauwe serpentine uit mijn mond kwam', geef ik
heel wat andere producten van geestigaards cadeau.
Lees het kleine boekje, vergeet het
maar, maar vergeet niet, dat wat
humor betreft, Carmiggelt wat Um.
L. van E.
S. Greup-Roldanus

De humeuren in de straat der
weduwen

Amsterdam — N.V. Arbeiderspers
Deze weduwen — de rijke, hooghartige douairiere, drie gefortuneerde
juffers, de pittige speldewerkster met
niets dan haar nijvere handen en haar
onwettig jong, wonen toevallig naast
elkaar in het Middelburg van omstreeks 1720. Levendig, vaak geestig,
steeds met een woordkeus die uitstekend bij het onderwerp past, worden,
behalve de humeuren, ook het gezin,
de achtergrond, het dagelijks leven
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van deze vrouwen beschreven. Op
prettige wijze benut mevrouw Greup
haar uitgebreide kennis van die tijd;
de lezer ziet de nachtwacht door de
smalle straat lopen en ruikt de geuren
van het Oostindische Huis.
Goed gevonden is het, de weduwen
telkens weer onder gelijksoortige omstandigheden te observeren: hierdoor
komt het karakterverschil des te scherper uit. De totale onkerkelijkheid van
deze straat lijkt me niet geheel juist:
een kerkgang was in het begin van de
18e eeuw stellig nog 'du ton', om met
de douairiere te spreken.
Een beschaafd, boeiend boek, waarin een brok verleden herleeft.
Fr. v. F.
B. Nijenhuis:

Laatste wagon

Kampen, z.j. — J. H. Kok N.V.
Bestaat er een persoonlijk God, die de
levensloop van alle menselijke individuen van ogenblik tot ogenblik bepaalt? Deze vraag stelt Nijenhuis aan
de orde in zijn nieuwe roman 'Laatste
wagon'. Het is een vraag, waarover
duizenden boeken zijn volgeschreven,
een thema, waardoor menig klassiek
schrijver is geinspireerd, een probleem,
dat in het laatste decennium misschien
actueler is dan ooit. Dat Nijenhuis het
waagde, juist dit onderwerp aan te
snijden, getuigt van grote moed. Een
moed, die overigens rijk is beloond,
want we kunnen niet anders dan hem
dankbaar zijn voor zijn laatste boek.
Niet alleen om het onderwerp dat hij
heeft aangedurfd, maar ook om de
wijze waarop hij dit onderwerp heeft
aangepakt. Hij verloor zich niet in
slepende beschouwingen en moeilijk te
verteren dialogen, maar schreef in de
eerste plaats een verhaal dat leeft en
hij deed dat met vaart, zo dat van het
begin tot het einde de spanning om
het lot van de hoofdpersoon de lezer
gevangen houdt.
Een tweede eigenschap van dit boek
is, dat de hoofdpersoon op een bijna
speelse manier wordt uitgebeeld en

toch zo dat we haar aanvaarden, haar
ondanks alle capricio's van Nijenhuis
acceptabel achten. Dit effect bereikt
de auteur echter minder door zijn
speelsheid, dan wel door ons enkele
meesterstukjes van beschrijvingskunst
voor te zetten, zoals ze in onze huidige
Nederlandse letterkunde betrekkelijk
schaars zijn. Het hoogtepunt vormt wel
de weergave van de vlucht in de mist,
in de hoofdstukken 16 en 17 van het
boek. Voor sommige passages uit deze
hoofdstukken is moeilijk een adjectief
te vinden om de verdiende bewondering uit te drukken. Nijenhuis greep in
deze fragmenten van waarlijk grootse
conceptie ver uit boven het niveau van
de overige delen van zijn werk, een
niveau dat toch ook zeer goed is.
Het is niet makkelijk, te voorspellen,
in welke richting deze auteur zich verder zal ontwikkelen. Voor de beoordeling van dit boek is het overigens
ook niet van belang. Toch prikkelt
'Laatste wagon' de nieuwsgierigheid.
Zal N. een gevierd auteur van spannende verhalen met een humoristische
inslag worden, die schrijft voor een
groot publiek? Daarvoor bezit hij stellig het nodige talent. En wanneer hij
meent deze weg op te moeten gaan,
zal niemand hem daarvan een verwijt
kunnen maken. Hij heeft geest en het
uitbuiten van die — overigens eer verworven dan aangeboren — karaktertrek
van oorspronkelijke geestigheid is zijn
goed recht. Maar N. bezit meer dan
een gevoel voor oorspronkelijke humor.
Zijn psychologisch inzicht is in de beste delen van dit bock nu al zo fascinerend, dat het evenzeer mogelijk is
dat hij zich ontpopt als een auteur van
zogenaamde psychologische romans
van zeer hoog gehalte.
'Laatste wagon' maakt echter duidelijk, dat de schrijver zal moeten kiezen. Dit bock, dat we zowel om het
een als het ander kunnen waarderen,
heeft toch geleden onder de dooreenvlechting van een soort van humor en
een soort van ernst die zich niet met
elkaar verdragen. Verschillende neven-

figuren bleven te clownesk om indruk
te kunnen maken en dit wordt niet
geheel goed gemaakt door de aangrijpende uitbeelding van Tampy, de
hoofdfiguur.
Niettemin is deze roman een feliciJ. E. N.
tatie waard!
Marja Roc

De toverspiegel
Den Haag — H. P. Leopold N.V.
De geschiedenis van het geslacht Borrowdale, zoals die in 'Spiegel en portret' zo boeiend werd verteld, vindt in
deze nieuwe roman van Marja Roc
haar twintigste-eeuwse afsluiting. Afstammend van een Middeleeuwse
handwerksman waren de Borrowdales
tot rijke edellieden opgeklommen, maar
in de negentiende eeuw kwam de
neergang en verarming; een schuldenmakende jongere zoon werd naar
Zuid-Afrika gestuurd. Een afstammeling van die verstotene is nu de hoofdpersoon; omdat deze verre Zuidafrikaanse verwant schatrijk en ongehuwd
blijkt te zijn ontvangt de hoogadelijke
Engelse familie hem met open armen
en de hertog en de graaf wedijveren
in het opdringen van dochters. Ditmaal dus niet een zich over eeuwen
uitstrekkend overzicht van de Engelse
historic, op knappe wijze in romanvorm verwerkt. De schrijfster heeft
echter weer jets anders te bieden: haar
ironische visie op Engeland, de Engelsen en de Engelse verhoudingen van
tegenwoordig. En ook die blijkt zeer
J. M. Vr.
geniet-baar te zijn.
Johan W. Schotman

De moeilijke vertaalkunst
Leiden — Nederlandsche Uitgeversmaatschappij N.V.
Er wordt in Nederland veel vertaald,
maar vakliteratuur voor vertalers bestaat er zo goed als niet en het is wel
zeer te betreuren, dat de uitgave van
het tijdschrift 'Vertalen' gestaakt moet
worden. Voor degenen, die zich serieus
met vertalen bezig houden en dus de
door Johan Schotman vaak geciteerde
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beginselleer van Dr Weynen en de
bestaande jaargangen van 'Vertalen'
hebben doorgewerkt bevat dit kleine
werkje van de vroegere voorzitter van
de Veren. Nederlandsche Vertalingen
niet zo heel veel nieuws; zij zullen het
echter toch niet willen missen, mede
om de goedgekozen en op instructieve
wijze besproken voorbeelden van goede en slechte vertalingen. Voor vele
anderen kan het een waarschuwing
zijn.
J. M. Vr.
Carel Voorhoeven

Legenden van Hollands kust

Delft — W. Gaade N.V.
'Hoewel ze geen van alle 'historische
waarde' bezitten, toch vormen deze
legendarische verhalen een eigenaardige Geschiedenis des Vaderlands,'
merkt de verzamelaar in zijn inleiding
terecht op. 'Misschien geven ze een
beter en dieper beeld van de vervlogen
tijden, van de geest dier tijden vooral,
dan de feiten ons meegedeeld in geschiedenisboeken.' Carel Voorhoeven
heeft het lezen van de kust-legenden
als 'geschiedenis' gemakkelijk gemaakt
door ze in chronologische volgorde op
te nemen. Over de herkomst der verhalen onthoudt hij zijn lezers de noodzakelijke inlichtingen niet. En verder
heeft hij met pieteit aan de stilering
gewerkt: deze is wel zeer gelukkig te
noemen. Hetzelfde kan trouwens gezegd worden van de illustraties van
Jan Brusse en van de typografische
verzorging door Roger van Oss.
J. M. Vr.
Jan H. Eekhout

Vlucht naar de Vijand

Bussum — Paul Brand N.V. 1954.
Jan Eekhout is een der weinige protestantse auteurs geweest die in de
oorlog fout waren. Eigenlijk heb ik
nimmer kunnen geloven dat hij een
echte N.S.B.-er was. Van Duinkerken
heeft er echter geen doekjes om gewonden in zijn inleiding.
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1k heb met Eekhout gecorrespondeerd sinds zijn medewerking aan het
maandblad Kentering, waarvan ik in
de twintiger jaren redacteur was. Zijn
poezie leek mij altijd van hoger waardij dan zijn ietwat gekunsteld proza.
Hij was en is nog altijd voor mij het
type van een literaat die van en voor
de kunst leeft en met de maatschappij
niet goed weg weet. Hij zal zich waarschijnlijk wel miskend hebben gevoeld.
Als dergelijke kunstenaars aan politiek
gaan doen gaat er meestal iets mis.
Dat is hier wel gebleken. Door anderen en door zichzelf misleid is Eekbout op het verkeerde spoor gekomen.
Dat hij door zijn fouten veel geleden heeft, willen wij, ook zonder dit
boek, wel geloven. 1k geloof ook dat
zijn berouw oprecht is.
Het is alleen maar jammer dat hij
gemeend heeft deze biecht in de derde
persoon te moeten schrijven, waarbij
de plaatsen van handeling en de personen als fictief moeten worden beschouwd, al vermeldt de schrijver, wel
wat naIef, dat de hoofdpersoon gemakkelijk te herkennen zal zijn.
Deze tweeslachtigheid smaakt mij
niet. Indien ooit de ik-vorm gewenst
of zelfs noodzakelijk was voor een
boek dat als een biecht bedoeld is, dan
zou dat hier het geval zijn. Een biecht
in de eerste persoon geschreven, zonder enige terughouding, zonder sentimentaliteit en zonder romantische
verdichting zou dit boek hebben kunnen redden als literair kunstwerk. Zoals
het nu voor ons ligt is het een slap
geval, waarvan ons alleen de documentaire waarde interesseert voor
zover het de belevenissen der na dolle
Dinsdag gevluchte N.S.B.-ers en Vlamingen betreft, die ergens in een
kleine Duitse stad bij elkaar hokten in
angst en vreze.
Het spijt mij dat ik niet gunstiger
kan oordelen over dit boek als literair
product. Wij reiken Jan H. Eekhout
als mens de hand der verzoening.
Laten we hopen dat, nu hij deze
misere van zich of heeft geschreven,

er een schone nabloei van zijn talent
als dichter en prozalst moge volgen.
P. J. R.
Wim Kan
Corry en ik
Amsterdam — De Bezige Bij
Clara Eggink en Guus SOteman
Het Weekend Boek
Haarlem — H. D. Tjeenk Willink
en Zoon N.V.
Clare Lennart, Jaap Romijn en Jacoba
van Velde
Liefdesverhalen uit de Wereldliteratour
Utrecht — A. W. Bruna en Zoon
Als vacantielectuur is het eerste van
deze drie uitgaven bijzonder aanbevelenswaardig, want de memoires van
Wim Kan en Corry Vonk zijn allerplezierigst geschreven. De minnaar van
hun 'kleinkunst' vliegt er terecht op
af. Jammer dat dergelijke boekjes in
ons land zo weinig worden geschreven.
Voor wie op de een of andere wijze
betrokken is bij het 'vak' is het goed
te lezen dat het ook voor succesvolle
acteurs hard werken is om op peil te
blijven. En dat dit zeker het geval is
bij mensen die humor brengen. Het
gevaar van het verdrinken in de kolder
ligt bier verraderlijk bij de hand.
Ook het Weekendboek dat Clara
Eggink en Guus SOteman met zoveel
smaak hebben samengesteld is uitstekende vacantielectuur. Het boek ziet
er wat schools uit, doch het is gelukkig niet alleen maar ingesteld op wat
vlakke verstrooiing. Alleen reeds het
gedicht van Jan van Nijlen 'Bericht aan
de reizigers' maakt het tot een bezit.
De redactie heeft zich niet laten verleiden beneden haar stand te werken.
Hier dus een weekendboek dat ook
veel biedt voor meer gevorderde lezers.
Of er in uw koffer plaats zal zijn
voor het omvangrijke boek 'Liefdesverhalen uit de Wereldliteratuur' weet
ik niet. Het boek is even licht van
toon als het (materieel bekeken) zwaar
op de hand is. Drie handzame deel-

tjes zouden mij liever geweest zijn.
Als gevolg van de slechte gewoonte
een ingenaaid exemplaar ter recensie
te zenden (is er een vervelender werk
te bedenken dan het opensnijden van
een dergelijk omvangrijk werk?) heb
ik nog niet alles gelezen. Maar ik geloof niet dat ik er naast ben als ik beweer dat het verhaal La Buca Dl
San Satiro van A. H. Nijhoff kan
wedijveren met bet beste der buitenlandse auteurs in deze bundel. Vaart,
raffinement, sfeer, noem maar op. Dat
is schrijven.
De bundel munt uit door zeer grote
verscheidenheid. We vinden er Katherine Mansfield, Pirandello, Faulkner,
Colette, maar ook Tsechov en Poe.
P. J. R.
Vandaag
Utrecht — Bruna
In navolging van de Amerikaanse uitgaven 'New world writing' waarvan
tot nu toe vijf bandjes zijn verschenen,
en 'Discovery' dat op twee deeltjes kan
bogen, is bij Bruna in Utrecht, onder
redactie van Jaap Romijn, in een
pocketbook uitgave een bundel nieuw
werk van Nederlandse en Vlaamse
schrijvers verschenen. Het karakter
van dergelijke bundels wordt bepaald
door de aard van het opgenomen werk,
nl., dat dit zich minder leent voor
publicatie in tijdschriften of op andere
gebruikelijke wijze, omdat het wellicht
slechts door een beperkt publiek wordt
gewaardeerd, doordat het een nietalledaags, sours een experimenteel karakter draagt. De bedoeling met 'Vandaag' zou men kunnen noemen het
verschaffen van een podium aan de
— deels jongere — auteurs die, om
welke reden dan ook, verdienen onder
een groter publiek te worden gebracht
dan de bestaande publicatie-middelen
mogelijk maken.
Bij alle kritiek die men kan hebben
op de aard, ook op de kwaliteit, van
sommige bijdragen, kan men toch niet
anders dan deze poging toejuichen.
Het is voor de ontwikkeling van de
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smaak, zowel die van schrijvers als van
lezers, van onschatbaar belang dat ze
worden geconfronteerd met de resultaten van de nieuwste proeven van
literatuur. Het is moeilijk te schatten,
welk een invloed er uit gaat van boekjes als deze. Hoe groot is niet de betekenis geweest, ook voor de Nederlandse letterkunde, van een uitgave als
'The pinguin new writing'. Het pocketbook heeft zich nu eenmaal, en men
kan het slechts toejuichen, een plaats
veroverd, die voor de literaire tijdschriften tot nu toe onbereikbaar is
gebleken.
De bijdragen in 'Vandaag' staan op
heel verschillend niveau. Sommige
daarvan zijn aangename verrassingen,
andere daarentegen hadden gevoegelijk ongepubliceerd kunnen blijven.
Voor een beoordeling van de afzonderlijke verhalen, gedichten, essays,
enz. is, al was het maar om het aantal,
bier geen mogelijkheid. Dit is echter
ook niet nodig, nu de lage prijs van
bet boekje (300 pagina's) wel voor
niemand een bezwaar zal zijn om het
zelf te kopen en te lezen. Bij al wat
men er in moge verwerpen blijft er
zoveel, dat te waarderen valt, dat aanschaffen stellig gerechtvaardigd is.
Voor een essay, nl. dat van Buddingh, over de avantgardisten in de
poezie, maak ik een uitzondering door
het uitdrukkelijk te noemen. Het is een
in rustige trant geschreven verhandeling over het experimentalisme, die
voor velen verhelderend kan werken.
Het is te hopen, dat 'Vandaag' een
even groot succes wordt als de Amerikaanse tijdspiegels, zodat het een vervolguitgave zal kunnen worden.
J. E. N.
N.B. Enkele uitlatingen van Meulenbelt in een aan 't slot opgenomen brief
aan de redacteur, neme men voor wat
zij zijn: een etalage van wanbegrip en
ressentiment van iemand, wiens pen
zo vlot is, dat zijn hersens die niet bij
kunnen houden.
N.
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E. Breton de Nijs

V ergeelde portretten uit een
Indisch familiealbum

Amsterdam — Querido.
Een prachtig uitgevoerde kroniek over
een zogenaamd Indo-Europees familiegeslacht. Het verkwikkende element
er van is voor een letterlievend rnens,
dat men hier de verbondenheid ervaart
van schrijver-en-onder-werp. Hier valt
de afstand weg, de soms zo hinderlijke
afstand tussen kunstenaar en onderwerp. Deze kroniek is allesbehalve
gaaf, integendeel, ze mist de natuurlijke geleidelijkheid in tal van opzichten, in chronologisch opzicht vooral.
Ze is daardoor voor menig lezer verwarrend en moeilijk bij te houden.
Maar — en dit is het boeiende element
er van — ze is zo door-en-door persoonlijk en liefdevol ten opzichte van
de mensen, i.c. de leden der typisch
Oostindische familie. En het is daardoor geworden een belangrijk boek in
het genre onzer Nederlands-Indische
literatuur. De eerbied van de auteur
voor zijn onderwerp, de behandeling
der taalmiddelen, de kennis van en het
gevoel voor sfeer en detail maken te
zamen deze romance van 'vergeelde
portretten' tot een literaire verschijning, apart en aantrekkelijk. Een verklarende woordenlijst helpt de Nederlandse lezer over enige taalmoeilijkheden heen.
v. H.
Joh. C. P. Alberts
Beliidenissen (1953)

(1953-1954)

Oud en Nieuw

Den Haag — 'De Waterman'
Uit deze beide bundeltjes komt men
te weten, dat Alberts een miskende
dichter is, die buiten, en volgens sommigen misschien wel boven, de officiele letterkunde staat. Hij is een
vrijbuiter, een dwarskop, een nonconformist, te vol van innerlijke conflicten
om anders dan dagboeken en verzen
te schrijven. De criticus, die dit geval
onder de ogen krijgt, doet wijs zich
aan de verzen te houden en te zien

wat die waard zijn. De totaal-indruk
die hij opdoet is, dat het talent van de
nu zestigjarige dichter door gebrek aan
zelftucht tot een productie van ongelijke waarde heeft geleid, en als de
criticus diepzinnig wil worden kan hij
in verband hiermee wijzen op de religieuze grondhouding van de dichter,
die zich laat slingeren van goed naar
kwaad en omgekeerd en die in het
klein een Bilderdijk is, ogenschijnlijk
zonder de genade die Bilderdijk beleed. Dit niet willen of kunnen kiezen,
inzake maatschappij, religie, huwelijk,
sexualiteit, lijkt de lezer (die de mens
Alberts niet kent en moet afgaan op
wat hij aan drukletters onder de ogen
krijgt), de tragiek van dit dichterleven.
De centrale font lijkt mij, dat de dichter de synthese zoekt van goed en
kwaad en dus komt tot de voorstelling
van een God die beide is. Als ik in
die bundeltjes blader sla ik maar veel
aanstotelijks over, en herlees dan maar
liever zulke regels, die op een afstand
(een behoorlijke afstand) aan Verlaine
herinneren, zoals b.v. dit fragment:
Ik zag mijzelve knielen, los van mij,
en tot U bidden — en ik bleef maar
stil.
Dat ben ik zelf, die voor U knielen wil
En dat wat toeziet is alhaast voorbij.
C. R.
M. Mok

Steno Uit het Oosten
Amsterdam en Antwerpen — Contact
Dit lange gedicht van Mok is, alweer
enige jaren geleden, in regeringsopdracht geschreven en behandelt de
nazi-woede tegen de Nederlandse Joden. Het begint met het oproepen van
een zielebeeld van Amsterdam, wijdt
dan een dichterlijk hoofdstuk aan
Israel in Nederland, om zo te komen
op De nieuwe Tijd en de eigenlijke
kern van het gedicht: De storm. Een
epiloog besluit het werk. De dichter
heeft hier hoog gegrepen, hoog moeten
grijpen en als men erbij bedenkt dat
het een min of meer opgelegde taak

was, moet men erkennen, dat het
resultaat zeker geen mislukking is. Het
is een ernstige greep naar de hoge
literatuur en wat hierbij zo sympathiek
aandoet, is dat Mok ook hier weer een
poging doet te breken met de kortademige ik-lyriek, die de Nederlandse
poezie in traditionele of experimentele
vorm nog zo veelszins in haar ban
houdt. Want op dit punt hebben de
experimentelen geen vernieuwing gebracht, integendeel. Er staan ook talrijke prachtige passages in, vooral in
het hoofdstuk Israel in Nederland, laat
ik alleen de vier regels overschrijven
die over Spinoza handelen:
Een hunner werd een wijsgeer, hij
bevroor
Zijn angsten in formules van graniet
en trok hun lijnen tot een tempel door
waarin men God alom en nergens ziet.
Hoe komt het dan, dat de criticus, die
liever prijst dan laakt, zich bij het
prijzen geremd voelt? Hij moet toegeven, dat wie een uitvoerig gedicht
met epische inslag wil schrijven, noodzakelijkerwijs een zeker element rhetoriek moet laten invloeien. Slag op
slag komt men regels tegen, die Marsman niet zouden hebben misstaan.
Maar dat is het nu misschien juist.
Colmjon zou hier van tweedehands
spreken. Op een of andere ondefinieerbare manier gevoelen, ondergaan,
schrijven wij niet meer als Marsman,
om hem alleen maar to noemen. Dat
doet aan zijn blijvende waarde als
dichter niet af. Er zit voor mijn gevoel
een zeker anachronisme in, een dichter
in 1950 to zien werken met stijlmiddelen, die hij een vorige periode behoren. Een nieuwe vraag: waarom hindert mij dit hier en elders bij Moks
epische poezie en b.v. niet bij lyrische
als van Bloem en Keuls? Is het misschien zo, dat Moks werk de vertaling
in een dichterlijk jargon biedt, de
knappe, zorgvuldig bewerkte vertaling,
maar vertaling, van wat men in ongeveer dezelfde volgorde in gewoon
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proza zou kunnen zeggen? Het zou
dus niet in de sfeer van de poezie
geconcipieerd, maar bewust daarin
overgebracht zijn. 1k geloof dat bier
de oorzaak zit. Men mist bet gevoel
van het noodzakelijke en onmiddellijke. Knap, zeer knap, maar maakwerk.
C. R.
Erich Maria Remarque

Hebt uw naasten lief
Amsterdam — Van Holkema en
Warendorf N.V.
Erich Maria Remarque is niet een
groot romanschrijver in die zin, dat hij
met souvereine verbeeldingskracht
steeds nieuwe gestalten en werelden
oproept. Maar hij is een bekwaam
vakman, die zijn ervaringen en waarnemingen voortreffelijk weet te ordenen. Zijn personages mogen gefantaseerd zijn, door de situaties en
achtergronden van bun levens houden
zijn boeken iets van reportages. En in
deze min of meer journalistieke trant
weet hij overtuigend te blijven.
Hebt uw naasten lief speelt tussen
de beide wereldoorlogen. De term
displaced persons was toen nog niet in
gebruik, maar de zaak was gewoon
genoeg. Politieke vluchtelingen, verdreven Joden zwerven door Europa; ze
vinden nergens een tehuis. Ouderen
onder hen worden fatalistisch, jongeren demonstreren een wonderbaarlijke
veerkracht en een eindeloos vermogen
om op een betere toekomst te hopen.
Remarque neemt deze opgejaagden
waar met deernis. Hij roept daardoor
ook op tot deernis. Een religious fundament voor de naastenliefde kent hij
niet. De titel van de roman is dan
ook minder praegnant dan een bij de
bijbel levend mens zou vermoeden.
Het treffendst in dit boek vind ik
de versmading van de actualiteit. Wat
wij na 1940 beleefd hebben, heeft de
gebeurtenissen uit de jaren voor de
tweede wereldoorlog grotendeels verdrongen. En nu komt Remarque met
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een verlate reportage. Het boek heeft
ondanks zijn gebrek aan actualiteit
een actualiteit van wezenlijker waarde:
wat hebben wij in 'de goede jaren
voor de oorlog' rustig doorgeleefd
naast de ellende van zovelen in Europa! Wat kunnen wij — Christen of
niet — goed leven naast andermans
ellende. Een boek over de 'dreissiger
Jahre' is niet zo erg actueel, maar een
boek over ons leven naast onze naasten is altijd actueel.
M. G. J. T.
Mr L. J. F. Wijsenbeek
Picasso (Apollione kunstserie, Deel 4)
s-Gravenhage z.j. — Heinemann
In deze goedkope reeks verscheen een
deeltje gewijd aan de Spaanse schilder
Pablo Picasso, wiens werk nog steeds
niet voldoende begrip ontmoet. De
schrijver schetst zijn ontwikkelingsgang
en geeft hierbij duidelijk aan, welke
stromingen invloed hebben uitgeoefend
op Picasso's werk: de diepte-psychologische en de intellectuele. Verhelderend is wat in enkele luttele pagina's
over deze nog levende kunstenaar
wordt geschreven, waarbij allerminst
alles wat Picasso gemaakt heeft wordt
verheerlijkt, maar wel de nadruk
wordt gelegd op het rusteloos zoeken
van deze schilder naar het nicest innerlijke in een onderwerp.
Het is jammer, dat de reproducties
niet alle in chronologische volgorde
geplaatst zijn. De tekst doet dit juist
verwachten. De weergave van de gekleurde platen (13 van de 35) is, gelet
op de lage prijs van het boekje, uitzonderlijk goed te noemen.
J. C. S.
Willem Enzinck:

Toulouse-Lautrec

(Apollione kunstserie, Deel 5)
's-Gravenhage z.j. — Heinemann.
Een heel andere indruk maakt de inleiding in dit deeltje. Hier een warm,
gestelde verdediging van de kunstenaar tegenover de wat al te grif aan-

vaarde misvatting, als zou Toulouse
Lautrec uitsluitend de tragische figuur
zijn die roman en film ons zo gaarne
tekenen. Toulouse Lautrec was meer:
hij, de aristocraat, is voor alles kunstenaar, een geniaal mensenkenner, die
het leven ( Ah! La vie! La vier) van
zijn tijd in hele reeksen van schilderijen, tekeningen en affiches vastlegde. De 52 atbeeldingen geven een
goede indruk van zijn veelzijdige belangstelling.
Moge de uitgever voor het voortzetten van deze serie die steun ontvangen,
die deze uitgaven terecht verdienen.
J. C. S.
In Memoriam M. Niihoff
Onder redactie van Emmy van Lokhorst en Bert Voeten.
Utrecht 1953 — W. de Haan N.V.
Nu het eerste deel van het verzamelde
werk van Martinus Nijhoff verschenen
is in de dundrukeditie, bekend door
de reeks 'Verzamelde Werken', waarmede de uitgevers Daamen en Van
Oorschot iedere boekenliefhebber aan
zich verplicht hebben, mag nog wel
eens met nadruk de aandacht gevestigd
worden op het speciale nummer van
'De Gids', waarin een aantal letterkundigen de figuur Nijhoff herdachten.
Anton van Duinkerken geeft een inleiding tot Nijhoffs lyriek, Cola Debrot
tekent herinneringen op aan persoonlijke ontmoetingen met de dichter,
waarbij bet hem moeilijk valt de auteur
en de persoon uit elkaar te houden.
'Op zoek naar Nijhoff' noemt Gerard
Knuvelder zijn opstel, waarin hij aan
de hand van zijn werk een karakteristiek tracht te geven van Nijhoff als
dichter.
Het is in een aankondiging als deze
Diet doenlijk op alle artikelen in te
gain. Vermeld moge nog worden een
beknopte bibliographic van de hand
van G. H. 's-Gravesande en een reeks
illustraties, waarmede dit begerenswaardige nummer, dat ook los verkrijgbaar is, werd verlucht.
J. C. S.

Prof. M. D. Ozinga
De Gothische Kerkelijke Bouwkunst
(De Schoonheid van ons land)
Amsterdam z.j. — Uitg. Contact.
De bespreking van dit wederom prachtig uitgevoercte bock wil ik beginnen
met mijn bewondering te uiten voor
het doorzettingsvermogen van de uitgever, die in 1943 het Nederlandse
Volk de belofte deed om in twaalf
delen een beeld te geven van het rationale cultuur-, kunst- en natuurbezit
van Nederland en Vlaanderen. Welnu,
die belofte is met de verschijning van
dit twaalfde deel glansrijk ingelost. De
intekenaar op deze unieke reeks is
thans in bet bezit van een samenvatting van onze eigen culturele en natuurrijkdom als net buitenland niet
kent. Wat zijn er in de oorlog en kort
daarna vele planner gemaakt en series
opgezet. Aileen de delen uit 'De
Schoonheid van ons land' verschenen
met de regelmaat van een klok en het
leek wel of de uitgever met zich zelf
had of gesproken ieder nieuw deel weer
beter verzorgd bet licht te doen zien.
Het mag een wonder genoemd worden,
dat in een kiein land als het onze de
verschijning van een dergelijk fraai
opgezet werk kon slagen. Hier past dan
ook een woord van hulde.
De uitgever heeft, aangemoedigd
door de grote waardering voor deze
reeks ondervonden, besloten nog zes
nieuwe delen toe te voegen, waarin o.a.
de moderne architectuur, de beeldhouwkunst, de scbilderkunst en de
grafiek behandeld zullen worden.
T.z.t. hoop ik op deze delen terug te
komen.
Prof. Ozinga geeft in het tekstgedeelte maar niet een inleiding als zodanig; veeleer kan bier gesproken worden van een doorwrochte, oorspronkelijke studie, die ver uitgaat boven een
populaire uiteenzetting. Na een schets
van bet ontstaan van de Gothische
kerkbouw in Frankrijk volgt de schrijver de wegen der Noordnederlandse
Gothiek. Een vijftigtal plattegronden
en traceringen verduidelijkt de tekst,
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waarin vanzelfsprekend telkens verwezen wordt naar de prachtige foto's,
voor het merendeel vervaardigd door
onze meester-fotograaf Hans Sibbelee.
J. C. S.
Zeer warm aanbevolen.
Ypk fan der Fear:

De Breugeman komt.
Drachten. 1953 — Drukkerij Laverman N.V.
Ypk fan der Fears nieuwe roman (De
Bruidegom komt) handelt over Wederdopers en Mennonieten in Friesland,
Oost-Friesland en Munster, gedurende
de 16e eeuw, de tijd van even vreemde als hartstochtelijke godsdienstige
bewegingen, o.m. tot uitdrukking gebracht in de bezetting van en de strijd
om Munster.
Het is een roman over gelovigen en
verdwaasden, over de koningen en de
zigeuners der kerk.
Met een wonderlijke objectieve bewogenheid tekent de Friese schrijfster
ons de geschiedenis der Dopersen, in
een taal die zelden een woord te veel
telt.
Niet alleen van een grote historische
kennis, maar meer nog van een vermogen zich in de geestesgesteldheid
van de de door haar beschreven en
geschapen roman-persoonlijkheden in
te leven, getuigt de auteur op vele
bladzijden. Zij laat zich nimmer door
haar sympathieen, of misschien beter
gezegd door de roman-personen overheersen, wat voor deze schrijfster met
betrekking tot dit onderwerp een verdienste apart genoemd mag worden.
'De Breugeman komt' is een aan-

winst voor de Friese romankunst. Ypk
fan der Fear leverde een prestatie, die
respect afdwingt.
dV.
Nina Farewell:
De naakte swaarheid.
Baarn — Uitg. Hollandia.
Waarheid, zelfs waarheid in het ongekleed, is nogal een ruim begrip;
vandaar de nadere precisering in de
vorm van een ondertitel: Over het
sterke geslacht, voor Jonge Vrouwen
van alle leeftijden. Onder deze titel
en ondertitel zijn een aantal waarschuwingen voor jonge meisjes samengebracht tegen de niet-onschuldige bedoelingen en de on-oirbare practijken
van de mannen, die met haar om
willen gaan. Ze zijn kennelijk niet
serieus bedoeld, maar dat wil nog
niet zeggen, dat ze helemaal waardeloos zijn. Zelfs de mannen, voor wie
het niet eens is geschreven, kunnen
nit dit boekje nog iets leren: weest op
uw hoede voor het 'zwakke' geslacht.
Hier en daar gaat de toch al niet erg
verkwikkelijke scherts echter de perken te buiten. ('Het meest steekhoudende argument tegen een band met
de man van een ander is, dat getrouwde mannen practisch nooit met
hun vriendin trouwen'). Het grappigst
vinden we nog de plaatjes van Roy
Doty. Harriet Freezer verzorgde de
J. M. Vr.
Nederlandse bewerking.
ERRATUM
Op pagina 240 van het Juni-nummer
moet de derde regel van de 2de strofe
luiden: opgestoten in de dreiging.

Het volgend nummer van Ontmoeting verschijnt 15 September 1954
en zal een omvang hebben van 48 pagina's.
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C. RIJNSDORP ZESTIG JAAR
Deze maand wordt C. Rijnsdorp zestig jaar. Voor ons van Ontmoeting
is dat een aanleiding hem 'in het zonnetje' te zetten. Zelf is hij nooit
in dat zonnetje gaan zitten, het ligt hem niet dat te doen, zelfs niet
op een geoorloofde, sympathieke manier. Hij is een bescheiden man,
die voor zichzelf geen tam-tam maakt en zich ongemakkelijk zou
voelen als anderen de trommel voor hem zouden roeren. Het is dan
ook niet onze bedoeling hem te plagen met dit ons stukje. Wij
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schrijven het omdat het nodig is, omdat het ons een behoefte is hem
op vriendschappelijke wijze te eren. Hij is het waard, als vriend en
als voortrekker in de Protestantse cultuurjungle.
Er zijn er onder ons die veel met Rijnsdorp gepraat hebben en veel
met hem ondervonden hebben. Zij kennen hem van ontmoetingen
oog-in-oog en — kan het anders? — zij en hij werden vrienden. Er
zijn er ook onder ons die hem maar zelden persoonlijk, oog-in-oog
ontmoet hebben en ontmoeten. Zij kennen hem uit zijn werk en
— kan het anders? — kwamen zo tot hem in vriendenrelatie. Want
Rijnsdorp is altijd zelf, helemaal, ten voeten uit 'aanwezig' in zijn
schrifturen. Hij die dit stukje namens de redactie opstelt herinnert
zich hoe hij Rijnsdorp voor het eerst zag en sprak, jaren nadat hij
Koningskinderen en Eldert Holier gelezen had, en daarbij geen ogenbilk het gevoel had dat het toen een allereerste ontmoeting was. Hij
dacht: Ja, dat is 'em, van Koningskinderen en van Eldert Holier, ik
ken hem, 'het klope. Diezelfde Rijnsdorp treedt ook naar voren uit
de essays: een Calvinist met het echt-Calvinistische besef van begenadigd te zijn ondanks de tekorten, een besef dat niet alleen eigen
persoon geldt, maar dat hem ook gold als karakteristiek met name
voor het cultureel aspect in Nederlands Protestantenkring. Wij zien
niet hoeveel wij hebben ontvangen en achten veel van wat wij hebben
een ongeoorloofd bezit en nochtans ontvangen wij steeds meer en
wordt onze onachtzaamheid steeds weer vergeven. Dit is het wat
Rijnsdorp bewoog en beweegt tot de onafgebroken, ernstige ijver
waarmee hij in onze kring aandacht vroeg en vraagt voor de door ons
jammerlijk miskende cultuurwaarden der kunsten en de kunsten
wilde doen bekend worden als expressiemiddelen ook voor de christen. Zijn romans getuigen stuk voor stuk van zijn drang de Nederlandse litteratuur te verrijken met een aantal werken die de neerslag
zijn van het denken, het voelen en het geloven van de Nederlandse
Calvinist. Bovendien schuwde hij het experiment niet en wilde hij
daardoor zijn medestrijders stimuleren. In Eldert Holier werd het
experiment nadrukkelijk en opzettelijk aangevat. Dat dit werk nog
steeds vraagt om een indringende beschouwing, bewijst hoezeer het
als 'bezit' onder ons te gering wordt geacht. Wij hopen dit in Ontmoeting binnen niet te lange hid goed te kunnen maken. Deze roman
mag gelden als een der eerste experimentele werkstukken die ooit uit
de kring der Protestants Christelijke litteratoren is voortgekomen,
lang voor het alom gonsde van experimenteel gerucht.
In zijn essays en critieken toont Rijnsdorp zich de milde, ruimhartige, allerminst bekrompen en vooral wel beginselvaste beschou306

wer van al wat zich in ons land op litterair gebied afspeelt. Hij ziet
de totaliteit van onze letterkundige wereld, zowel de niet-geestverwante als de wel-geest-verwante sector. En dat is een verdienste, die
men in de hem niet-geestverwante litteratuur-beschouwer maar zelden
roemen kan. Een geestelijk tegenstander vond in hem altijd de
oprechte, ridderlijke bestrijder, die bij alle verwerping, indien enigszins mogelijk, steeds ook de aanvaardbare elementen in het bestreden
object wilde opsporen en eerlijk blij was als hij die ook vond. Voor
zijn geestverwanten toonde en toont hij zich in zijn beschouwingen
steeds een onthuller van zekere schone waarden en een wijs overreder
tot het gebruik en de genieting daarvan. Voor de jongeren in zijn
kring was hij door zijn visie en houding een stimulerende figuur en,
al zijn zij het zich lang niet altijd bewust, hij is dat neg. Want hij
wist zich lenig te houden en is steeds in staat gebleven de ontwikkeling van het culturele leven in ons land 'bij te houden' en zijn grote
verdienste is het dat hij er 'wegen en grenzen' in blijft onderscheiden
en zó nog steeds kan optreden als wegwijzer voor de jongeren die
zijn kring voortbracht. Men leze toch vooral niet alleen zijn voortreffelijk werk In drie Etappen maar herleze daarnaast 66k de poeziekronieken die hij in Ontmoeting schreef!
Voor de opdracht, die leidde tot het ontstaan van In drie Etappen,
had de Minister van 0., K. en W. uit heel de kring der Protestants
Christelijke litteratoren geen bevoegder en bekwamer uitvoerder
kunnen kiezen. En toen negen Nederlandse litteraire en algemeenculturele tijdschriften in een gezamenlijke uitgave, Nationale Snipperdag, zich uitspraken tegen de disqualificatie van de vijfde Mei als
herdenkingsdag der bevrijding, was het Rijnsdorp die onmiddellijk
genoemd werd als de meest gezaghebbende en bekwame man om
Ontmoeting met een essay te vertegenwoordigen. En het was niet de
Ontmoeting-man die in de redactie van Nationale Snipperdag hem
het eerst noemde. Zijn bijdrage werd door 'vriend en vijand' als een
der meest waardige uit de bundel geprezen.
Wij overwogen het de jarige in de titel van dit stukje een 'veteraan'
te noemen. Maar hij is geen oud-gediende! Gelukkig niet! Hij heeft
— wij weten het — nog het een en ander te zeggen en daarom zijn wij
blij, gewoon blij. En geen beter wens weten wij voor deze jarige dan
deze: Wij hopen dat God je de tijd en de kans zal geven om dat wat
je al zo lang op je hart hebt uit te spreken en neer te schrijven. Wij
hopen dat wij met hen die je lief zijn, je vrouw en je kinderen, 'dat
allemaal zullen mogen horen en lezen.
DE REDACT1E
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THEOLOGISCHE KRONIEK

CAL JA5er
Ons kerkelijk leven hangt van slagzinnen aan elkaar en valt in slagzinnen
uiteen. Een slagzin is een tot leugen verstijfde waarheid, een asyl voor het
luie denken, en een stok om de hond mee te slaan. 'It is an old habit with
theologians to beat the living with the bones of the dead.' (Ingersoll).
Het zou een zegen zijn, wanneer onze kerkelijke en theologische slagzinnen
eens op de helling werden gebracht. U kent natuurlijk de leuze: 'Aileen
het Woord!' en 'De preek moet een vertraagde film zijn van de tekst',
waarmee men meent een knoop te kunnen doorhakken.
Dr Wielenga schrijft in een Voorwoord op een prekenbundel van
Ds van Duinen: 'In de kerkelijke pers kan men dikwijls waarschuwingen
horen tegen 'platte uitdrukkingen , 'verhaaltjes' en 'actualiteiten' op de
kansel. Minder hoort men van deze zijde klachten over saaie, vervelende,
slaapverwekkende manieren van prediking.' Uit de daarna-volgende preken
klinkt een toon 'zo diep en warm, bijbels en menselijk tegelijk', dat zelfs
een professor in homiletiek zijn homiletische bezwaren alleen naar voren
bracht door ze naar achteren te schuiven: 'zal ik zeggen dat dit niet deugt
en dat dat niet klopt? nee — ik wil dit alles niet zeggen!'
Ds van Duinen geeft niet 'een vertraagde film van de tekst' door de
tekst in eindeloze variaties te herhalen, alsof de Heilige Geest het niet
duidelijk genoeg had gezegd. Hij heeft geen slagzinnen nodig om van zijn
nood een deugd te maken. Hij preekt maar, zonder eerst in het harnas van
de homiletiek te kruipen. En toch hebben zijn preken een geraamte. Maar
ze hebben zulke blozende wangen, dat niemand er de schedel achter ziet.
Deze wordt wel zichtbaar in een boekje, dat J. Serier schreef om de
12 Artikelen uit te leggen voor jongeren. Het is geschreven in begrijpelijke
taal, maar voor de kerkjeugd geeft het weinig nieuws en voor 'buitenstaanders' blijft de vraag: kunnen zij op deze wijze nog benaderd worden?
Over deze benadering schreef Dr Spanjaard een boeiende dissertatie.
Ook hij kroop niet in een harnas: het eerste en tweede deel van zijn boek
staan tamelijk los van elkaar, in het eerste deel is de keuze van de
besproken literatuur nogal willekeurig en worden analyses gegeven van
geschriften die al meermalen geanalyseerd zijn, en het tweede deel behandelt niet strikt de 'Christusverkondiging' (zoals de titel luidt), maar
theorie en practijk van de evangelisatie in brede zin. Hij geeft voorbeelden
van verkondiging naar aanleiding van een boek, een film, een toneelstuk,
een poppenspel, een radiospel en een muziekstuk. Hij vertolkt de gangbare
opvatting van het verschil tussen een preek voor kerkelijken en voor nietkerkelijken: de eerste gaat van de tekst naar de problemen des levens, de
tweede van de problemen naar de tekst; men vraagt zich af, of dit in
bepaalde gevallen niet evenzeer andersom zou kunnen. Zijn practische
aanwijzingen zijn zeer waardevol, vooral voor hen die nog te veel aan
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verouderde methoden vasthouden. Hij stelt nuchter vast, dat de moderne
mens niet is zoals men hem ziet: er zijn geen grote groepen, die zweren
bij Sartre en Camus. Wel ligt er rijke stof voor de verkondiging in het
probleem van het lijden. Het is de vraag of wij aan de buitenkerkelijke
mens kunnen duidelijk maken wat wij bedoelen, als wij met Spanjaard
zeggen: „Zij die de mystieke band leggen tussen Jezus' doodsstrijd en
hun eigen menselijk lijden, zullen weten van gevangenschap in het heilig
lijden,' — want over deze mystieke band hebben wijen
zelf als Protestant
nooit diep doorgedacht.
Over het lijdensprobleem verscheen een populaire studie van Dr Smits.
Wij moeten hem toegeven, dat allerlei traditionele voorstellingen over God
niet meer gehandhaafd kunnen worden, nu wij 'interplanetair' beginnen
te denken; maar dit betekent niet, dat wij nu ook ons uitgangspunt bij
het denken over God moeten nemen in dit interplanetaire denken. Smits
bestrijdt de opvatting, dat christelijk geloof en tragisch levensbesef elkaar
uitsluiten; het is jammer, dat hij deze bestrijding voor een groot deel
samenvat in deze zin: 'Het zou ons veel te ver voeren om op alle misverstanden in te gaan.' Vanuit zijn tragisch levensbesef moet hij wel
poneren: 'De schuldigheid ligt in het wezen van ons schepsel-zijn.' Als dit
waar is, zouJezus Zich niet over het on geloof, maar over het geloof
verwonderd hebben. De Bijbel staat ons niet toe om onze zedelijke schuld
geheel of gedeeltelijk of te schuiven op een of andere tragische schuldiglieid. Men zou het onze tragiek kunnen noemen, dat de zondeval nooit
tragiek voor ons kan worden. Er wordt zeker in de traditionele voorstellingen met te veel gemak over Adams val en Christus' verlatenheid
gesproken, maar men kan deze mysteries niet doorzichtig proberen te
maken door ze te stempelen tot aangrijpende tragiek. Dit verlangen naar
doorzichtigheid, dat zo vaak aan de orthodoxie wordt verweten, is bij alle
vrijzinnige ootmoed jegens de ondoorzichtigheid van het leven toch de
verborgen klip, waarop dit interessante betoog is gestrand.
Hij toont aan, dat het christelijk geloof zich ontwikkelt 'van binnen naar
buiten', maar hij zou moeten beginnen 'van Boven naar beneden'. Hij
schrijft: 'Het zal duidelijk zijn, dat mensen, die de mening zijn toegedaan,
dat het christelijk geloof het tragische levensbesef uitsluit, vermoedelijk
eveneens met de pendant van het tragische, nl. het comische levensbesef,
op gespannen voet zullen staan. Inderdaad zijn vele calvinistische groepen
van oordeel, dat men om te beginnen in de Bijbel nauwelijks een spoor
van echte humor vindt en dat men ten tweede in de Bijbel ook geen
humor behOOrt te vinden.'
Maar dit tekort is veel eer te wijten aan de krampachtigheid van het
wetticisme en de humor als levensgevoel heeft het tragische levensbesef
als achtergrond niet nodig — juist voor iemand, die humor in de Bijbel
vindt.
Dr Beek heeft voor de bijbelse humor ook een open oog. In zijn boek
over het Oude Testament geeft hij voor trouwe bijbellezers weinig nieuws,
maar — hoeveel trouwe bijbellezers zijn er nog? Hij heeft 'dikwijls de
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indruk dat de Vrijzinnige Protestant zo bang is voor het dogma als het
O.T. het was voor het beeld, omdat hij vindt dat het in wezen gaat om
dezelfde verzoeking.' Maar zpals Israel een beeld kon maken van zijn
beeldloze tempel, zo kan de Vrijz. Prot. een dogma maken van zijn angst
voor dogma's.
Dr Beek ziet in Exodus 1-15 een Paaslegende met als historische
achtergrond, dat een klein groepje Israelieten aan de bewaking der
Egyptische grenstroepen ontkwam en bij verwante stammen in Kanaan
aansluiting zocht. Er zal bij de Dode Zee nog eens iets van Sodom tevoorschijn moeten komen, voordat hij erkent dat Sodom er ooit geweest is.
Sprekend over de Joodse beschouwing van de 36 naamlozen, waarop het
heil der wereld rust, zegt hij: 'De gedachtengangen van Joden en Christenen gaan niet zover uiteen als we oppervlakkig denken —', inderdaad,
maar dan van Joden en vrijzinnige Christenen. Overigens staan de orthodoxe christenen weer in andere gedachtengangen vlak naast de Joden —
wij hebben elkaar niets te verwijten. Komen we tegenwoordig dichter bij
elkaar?
Dr Haitjema is optimistischer over de kentering in de vrijzinnigheid dan
Dr Wurth. Zijn boek over de richtingen in de Hervormde kerk verscheen
in 2e druk met een geheel nieuw 2e deel. Hij citeert Smits over de
3 phasen in de vrijzinnige theologie: eerst ging het om Jezus, toen om
Christus, nu zal het steeds meer gaan om Jezus Christus. Hij ziet het
vrijzinnig Protestantisme bewegen in de richting van het klassieke credo
der kerk, terwijl het bij de ethisch-orthodoxe richting reties andersom is.
Zijn critiek op de Romantiek 'niet anders dan een nieuwe golfbeweging
van de Aufklarung') en op het Reveil ('te weinig theologische bezinning')
is juister dan die op de Dordtse Synode ('een Pyrrhus-overwinning, omdat
met de victorie over de Remonstrantse dwaling tegelijk de afglijding begon
naar de overbelasting van het vrome, wedergeboren, uitverkoren subject').
Men kan deze afglijding evenmin aan Dordt verwijten als Romes verdiensteleer aan Jacobus. Overigens voelt men, lezend over al onze 'richtingen',
opnieuw de actualiteit van Hoedemakers woord: 'Dolerenden en Hervormden, liberalen en orthodoxen, A.R. en C.H., alien zijn afgeweken, tezamen
zijn wij onnut geworden.'
Het is merkwaardig, dat bijna elke 'richting' op den duur vervalt in het
gevaar, waarvoor juist die richting zo bevreesd was.
Miskotte toonde dit eens aan bij Gunning, Berkouwer wijst op hetzelfde
bij de 'liturgische beweging'. In zijn boek over de sacramenten raakt hij
de crisis van het hedendaags sacramentalisme in de kern door er op te
attenderen, dat het in de roe p om sacramentele herbezinning een vaagheid
invoert, die op den duur moet leiden tot ernstige Onderschatting van het
sacrament. Het is altijd pijnlijk, wanneer men als strider tegen een bepaald
gevaar plotseling ontmaskerd wordt als slachtoffer van datzelfde gevaar, —
maar bijna elke theoloog heeft deze ontmaskering nodig. De verhouding
van Mohammed en de berg is nog anders te tekenen dan in het bekende
ezegde; men kan ook zeggen: als Mohammed op de berg wil staan, gaat
g
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de berg op Mohammed staan. De kerkelijke strijd van 1944 — enz. levert
daar ook het bewijs van.
Men heeft opgemerkt, dat deze kwestie in Berkouwers boek op een zó
academische wijze wordt behandeld, dat men zich ternauwernood kan
voorstellen, dat er zo geschreven kan worden door iemand, die bij heel
dit geding zo nauw betrokken was. Maar het is bevrijdend, dat bier achter
alle detailkwesties wordt teruggegrepen naar het eigenlijke probleem: men
wilde de mogelijke relatie tussen ongeloof en sacrament doorzichtig maken.
Nog meer bevrijdend is het, dat Dr B. vraagt: 'Wie zou kunnen denken,
dat men hier doorzichtig maken kan wat alleen vanuit de schuld tot zulk
een ondoorzichtigheid geleid heeft?'
Feuerbach heeft ironisch gezegd: 'Weisst du den Grund, warum in den
Apfel gebissen hat Adam? Um der Theologie einen Gefallen zu tun', —
maar hier wordt de zondeval een grens voor het theologisch denken: ons
ongeloof heeft van de doop een kwestie gemaakt, zodat deze kwestie nooit
is op te lossen in de studeerkamer, — maar in het bidvertrek. Laat voor
ons de eigenlijke doopkwestie maar zijn: hoe kon de doop een kwestie
worden? Dan staan wij ons te verwOnderen over het ongeloof naast Jezus,
Die Zich blijkbaar niet bij een doorzichtige formule kon neerleggen.
Berkouwers betoog over het Avondmaal heeft ook pastorale waarde.
Ds Delleman verzamelde korte gedachten en gedichten over het Avondmaal, als leidraad voor de meditatie in de 'voorbereidingsweek'. Is er na
De Merode niet meer over het Avondmaal gedicht? Juist de moderne
poezie zou zich moeten wijden aan het teken, dat te hulp komt waar de
woorden te kort schieten.
Het blijft moeilijk om woorden te vinden voor het onuitsprekelijke heil.
Dr Berkelbach v. d. Sprenkel helpt er de huisbezoekers bij. Hij heeft ons
wel iets te leren: 'Het is waarlijk niet gepast om zo te bidden alsof de
Geest des Heren te traag was om aan onze vliit voldoende zegen te geven',
en 'Vooral predikanten begaan de pastorale fout te veel bij zieken en
daardoor te weinig bij verdwaalden te komen: meer dan hoogstens een
middag per week ziekenbezoek is gewoonlijk vlucht voor moeiliiker werk..
Het is waar, dat de huisbezoeker 'alle waan van waardigheid moet afleggen, omdat hij komt namens een Heer 'zonder gedaante of heerlijkheid',
— maar mag het element van hOcigheid wel ontbreken, waar hij toch 66k
komt met het gezag van een Heer 'met eer en heerlijkheid gekroond'?
Nu kan deze hOOgheid ontaarden in een prediking van: 'gij moet worden'
in plaats van het evangelische 'gij zijt'.
Het is het belang van Dr Bolkesteins boek over de eerste brief van
Petrus, dat hij telkens wijst op het feit, dat Petrus niet met een gebod
begint, maar met het constateren van een werkelijkheid, — en dat hij pas
op grond daarvan de gemeente gaat vermanen. Zijn simpele verklaring
van 1 Petrus, die geen nieuwe gedachten of verrassende exegese geeft, is
vooral geschikt voor mensen, voor wie de Bijbel nog nieuw is.
In de meeste Bijbelverklaringen van tegenwoordig is een nieuwe toon te
beluisteren, die doet vragen of Ds Grolle gelijk heeft met zijn stelling:
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'God geeft ons aanschouwelijk onderwijs in Israel om de Kerk te genezen
van Hellenisme en Latinisme.' Zijn boek over de staat Israel, 'het enigst
positieve resultaat van Hitlers levenswerk', laat duidelijk zien, hoe daar
20 eeuwen in 20 jaren zijn overbrugd. Men heeft zijn visie te optimistisch
genoemd, maar in elk geval wordt het Oude- — en 66k het Nieuwe
Testament gelezen in Israel. Zijn boek is geschreven met een Oosterse
bezieling, die bij het onderwerp past. De stichting van de Staat Israel
luidt een nieuwe tijd in.
Een nieuwe tijd — daar houdt ook Dr Schippers zich mee bezig. Zijn
boek over de gereformeerde zede deed Prof. Leendertz in een groot artikel
in 'Elsevier' uitroepen, dat de gereformeerden lang niet zo stoer en stijf
zijn als 'men' denkt. En Hervormde theologen hebben gezegd, dat het
karakter van de Geref. Kerk op 't spel staat bij de vraag hoe dit boek er
ontvangen zal worden.
De zede is conservatief, maar de tijden veranderen.
Het is moeilijk om de juiste plaats te vinden tussen verstarring en verwarring, tussen twee generaties, tussen gezag en vrijheid, — en het is
emakkelijk om Dr S. te verwijten dat hi' almaar wandelt op de middenweg. Maar dit boek is een zegen tussen alle scholastische of vrijbuiterige
ethische kletspraatjes waarmee 2 generaties elkaar om de oren slaan. Het
is een extra verkwikking, dat deze theoloog een eigen stiji heeft, — waarbij
men graag op de koop toe neemt, dat de citaten wegens gebrek aan aanhalingstekens bijna niet als zodanig te herkennen zijn en dat op blz. 112
enkele zinnen worden geciteerd van Dr Bolkestein, zonder dat dit er bij
vermeld is. Het isgoed merkbaar, dat deze ethicus oorspronkelijk vooral
exegeet was: een zeer gunstige samenloop van omstandigheden. Hij is veel
verder van Voetius verwijderd dan Geesink. Hij durft het aan om slagzinnen op de helling te brengen, zodat wij met een slagzin durven eindigen:
dit boek voorziet in een bestaande behoefte!
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de muren staan onwennig om mij been,
zij leven in hun laatste zekerheid;
de uren kruipen hen door merg en been,
ik conserveer de droesem van de tild.
de dagen zitten somber op zwart zaad,
ik zie hen aan door de beslagen ruit;
de stenen liggen met bezeerd gelaat,
het gras groeit boven hun bevatting uit.
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ik hoor de houtworm in mijn ledikant,
ik lig met open ogen in de nacht,
ik hoor de regen vallen op het land —
het laatste kind van een to oud geslacht.
mijn land is zonder vrucht, mijn bed is koud,
er is geen vrouw, die met mij delen wil;
mijn handen tasten het gekorven bout,
waarin de namen staan, vervreemd en kil.
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er5si-vAti
REGENWORM
de radeloze regenworm
treurt om zijn redeloze vorm
hij ziet bedroefd naar zijn beminde
en kan er kop noch staart aan vinden
hij schreit in vochtige kanalen
mijn levensloop is een anale
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HET NIJLPAARD
het nijlpaard staat versuft te dromen
ik ben het paard denkt hij
ik ben het nijlpaard dat hier staat te dromen
er is geen wuivend riet
er zijn geen groene zomen
er is geen modder hier
het water wil niet stromen
ik ben het paard dat denkt
wat sta ik hier te bomen
ik ben het nijlpaard in mijn eigen dromen
ik ben te moe om er weer uit te komen
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HET STROVUUR
1k heb van God een atlas gekregen
en ik vermaak mij daar maar mee:
het paradijs is heel ver gelegen,
achter groen land en blauwe zee.
Maar morgen zal ik het boek verbranden.
Nu niet: ik ben vandaag nog laf.
1k droom nu nog van vreemde landen
en slobber gulzig zwijnendraf.
Maar morgen zal ik het Hem vertellen:
alles of niets, ik sterf van lust.
Dan zal Hij wel een dwangbuis bestellen
en is het strovuur weer geblust.
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VERBEELDING ALS BELIJDENIS (IV)

J. W. ,..S+4 It, c/Vor+.1t,
Die geleden heeft onder Pontius
Pilatus, is gekruisigd, gestorven
en begraven, nedergedaald ter
helle.

Pontius Pilatus is de mooiste bepaling van plaats en tijd die de Patres
hadden kunnen bedenken. Zou Herodes of Kajaphas het op die plaats zo
goed gedaan hebben voor het oor? Maar hoe zag hij er uit, die handen
wassende twijfelaar, die de Mens voor zich zag? Het is een stukje drama,
bij uitstek geschikt om te worden uitgebeeld. De menigte van joelende
Joden, de beklaagde, door Romeinse soldaten voortgeduwd en de machtige
rechter, die de waarheid niet weet. De meester die het houtsnijwerk in de
Stephansdom in Weenen heeft gemaakt, dat helaas in 1945 is vernietigd in
het woeden van de oorlog, zag het zo. Van links nadert de drom der
schijnheilige en slechte priesters, vervuld van hun ijdele overtuiging en
J ezus gaat voor hen uit, gebukt onder het lijden, tussen twee potige
soldaatjes, mannetjes van de macht, voor wie bevel bevel is. En dat is
Pilatus, breed uit voor zijn paleis, een bon vivant die me altijd doet denken
aan dat scherpe woord uit de Drei-Groschen-Oper: De rijken hebben een
verhard hart, maar zwakke zenuwen. Hij kan het dus niet aanzien, die
bloedende stumper en hij lanceert een fraaie phrase: Ecce Homo. Hij zal
het dus allemaal toelaten met een gebaar, en zich afwenden en te goed
doen aan zijn eigen leven. En het lijden van de Joodse profeet gaat hem
uit het oog, uit het hart. Van ziin schuldcomplex weet de moderne schrijver
een roman te maken, maar de Bijbel vermeldt het niet en de kunstenaar
van dit werk uit Weenen gelooft er ook niet in.
'Zij hebben Hem zonder zich of te vragen
of Hij het kon verdragen
met spijkers aan een kruis geslagen.'
In de harde directheid van die regels uit een gedicht van Gerrit Achterberg voel ik hetzelfde als in het moderne werk hier afgebeeld van de
Franse beeldhouwer Lambert—Rucki, de elfde statie uit de kruisweg in
reliefs in de kerk van Notre-Dame de la Trinite in Blois. In een lange
band, vlak onder de ramen langs, heeft de kunstenaar de veertien staties
in zachtgekleurde reliefs uitgevoerd en ik rrioet zeggen dat ze mij in deze
toch al mooie moderne kerk het allerbeste leken wat er te zien was. Bewust
teruggrijpend op een traditie van stylering, bijzonder fraai telkens weer
zijn vlak vullend en met een harde hedendaagse eerlijkheid heeft hij het
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lijden van Christus uitgebeeld. Met wat voor een dodelijke, blinde wreedheid zijn deze beide mannen hier aan het werk, hoe weerloos is het lam
Gods dat hier geslacht wordt.
Een dergelijke verbeelding komt werkelijk weer in de buurt van het
beste wat de Middeleeuwen hierover hebben weten te geven. Het geweldige beeld b.v. van Maria met de dode Jezus op haar schoot in de kathedraal San Rufino in Assisi. Waarschijnlijk stamt het uit de elfde eeuw.
Zoiets, denk ik, moet Rilke gezien hebben toen hij zijn gedicht Pieta
schreef in het 'Marienleben', met die regel daarin die precies op dit beeld
slaat:
'Jetzt liegst du quer durch meinen Schoss,
Jetzt kann ich dick nich mehr gebaren.
Wat een verschil tussen deze dode Christus, die in zijn sterven tot een
machtige, meedogenloze vreemde is geworden, dwars over de schoot heen,
die Hem baarde, buiten alle menselijke maten gegroeid, en de zoveel
beroemdere bewening die Michel Angelo in zijn jeugd heeft gemaakt, nu
in de St. Pieter in Rome: een edel klassiek lichaam van glanzend manner,
precies passend in de plooien van zijn moeders fraaie gewaad.
Het vierde geloofsartikel eindigt met een moeilijke, telkens weer tot
voorwerp van hege
fti dogmatische twist geworden, regel: nedergedaald
ter helle.
Al vroeg is er voor die hel gelezen voorgeborchte der hel, d.w.z. de plaats
waar de Oud-Testamentische vaderen vergaderd waren. Christus daalt nu
daar af, de duivelen deinzen verschrikt terug en hij verlost de heiligen en
helden, Adam, Abraham en al die anderen uit de duistere krocht, waarin
ze besloten waren eeuwen lang. In de Middeleeuwen ziet men deze gedachte dikwijls afgebeeld. In dezelfde serie Passie-uitbeeldingen van de
koorbanken uit Weenen van daar net vond ik dit merkwaardige plaatje.
Met de kruisvaan geheven komt de Heer, vergezeld van engelen, bij het
wonderlijke bouwsel vlak voor de hel zelf waarin zijn voorvaderen verzameld waren. Zij
komen in een dankbare stoet te
voorschij,
n Adam en
Eva voorop. Het is geen indrukwekkend kunstwerk geworden, de opdracht
die de meester zich gesteld had was misschien te zwaar voor hem, eiste
teveel van zijn fantasie, en het geheel is zo wat rommelig en proportieloos
geworden. De echte realist die hij was en die zo goed raad wist met
het drama voor Pilatus' rechterstoel, vond hier zijn grenzen en zijn bebeperking.
Misschien is dit geheimzinnige verhaal niet uit te beelden dan door een
zeer begenadigd en vooral visionair ingesteld kunstenaar, misschien nog
eerder door de losser van de materie staande dichter dan door de schilder
of beeldhouwer. Zo bijvoorbeeld door Nijhoff. In zijn Paasspel 'De Dag
des Heren' heeft hij uitvoerig dit motief van Christus' afdaling in het
voorgeborchte der hel gebruikt. In een prachtig lied zingen de rouwengelen, bij het graf gezeten, daar:
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Hellevaart van Christus
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Uw graf, o koning hier begraven,
het is een schip, dat in een haven
door meeuwen wordt omschreeuwd en raven.
Gijzelf echter, een duif gelijk,
God en sterveling tegelijk,
daalt neder naar het diepe rijk
waar Adam en zijn nageslachten
gekerkerd in de nacht der nachten
sinds eeuwen hun bevrijder wachten.
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c9-e01 I el,,,,I,
LUCHTOORLOG
Ik voerde oorlog tegen de
lucht: reed met vuisten
over het tafelblad
en overlegde met het lege hoofd
dat naast mij in de wagen zat
en geleidelijk vol scherven regende;
vroeger had ik hem geloofd.

LAATSTE DAG
De aarde blies bellen
tussen de huizen op. Met
een chronometer stond
ik de tijd to tellen
dat de stad geintegreerd
zou zijn tot grond
en scheppingsvergelijking.
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HET 00IEVAARSGERICHT (fragment)
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In de loop van de morgen verergerde de toestand van vader dermate,
dat ik hem niet langer onverzorgd durfde te laten liggen. Er moest hulp
komen. Reeds dacht ik er over naar de boerderij aan de oostelijke oever
te varen, toen me opeens in de gedachte schoot dat we veel dichterbij op
de noordelijke oever een buurman hadden wonen.
Een maand geleden, toen we daar onder de wal onze fuiken uitzetten in
de luwte van het griend, dat tot de waterkant groeide, kwam er opeens
uit de struiken een oude man met een volkomen kale schedel en lange
grauwe baard. Hij hield in de hand een lange wilgenstok waarvan hij de
zilver-groene bladeren afriste. Op het eerste gezicht leek hij ons een
romantische verschijning uit een avonturenverhaal, maar bij nadere kennismaking bleek hij een gewone maar zeer vriendelijke mandenmaker te
zijn, die als een kluizenaar alleen in het griendbos woonde en om een
praatje verlegen was. We hadden beloofd eens gauw een burenvisite te
komen maken, maar het was er tot nu bij gebleven. Nu in de nood was
de gedachte aan de oude Joachim — zo had hij zich voorgesteld — een
uitkomst. Ik sloot de voordeur met de sleutel of om te voorkomen, dat
vader in een nieuwe angstdroom het meer in zou springers, en roeide naar
de overkant. Een nauwe doorvaart tussen de wilgen gaf toegang tot een
bijna cirkelvormige veenplas, die als een groene spiegel tussen het omringende geboomte in het nog zwakke morgenlicht lag te glanzen. Op
goed geluk een smal bospaadje volgend bereikte ik de achterkant van de
mandenmakershut. Juist toen ik de hoek omsloeg kwam Joachim naar
buiten, bezig zijn leren voorschoot met stram gebaar om zijn nek te hangen.
Tegelijk met hem schoot een langharige gele hond naar buiten, die in een
run door mij te lijf wilde.
Maar de oude riep hem terug voor hij mij bij een been kon grijpen.
Zonder inleiding deed ik mijn verhaal van vader, die ziek en alleen op het
eiland lag en hulp behoefde.
Alsof ik hem een welkome afleiding bezorgde, zo haastte hij zich om
mee te gaan. Met een kracht, die ik achter zo'n oude man niet gezocht
zou hebben, roeide hij de boot naar het eiland zodat het water om de boeg
bruiste. Ik rende de wal op, ontsloot de deur en vond vader in zijn sjofele
ondergoed languit op de vloer liggen, met het gezicht op de uitgestrekte
linkerarm, de rechter in machteloos gebaar zijwaarts uitgeslagen. Raspend
en snel joeg zijn adem door de rauwe ontstoken keel. Het leek of er moord
gepleegd was. Om de mandenmaker het gezicht op vaders armelijke
ondergoed te benemen, griste ik de klamme kleren van de spijkers en
wierp ze over hem. Joachim stond een poos zwijgend op de drempel, diep
onder de indruk van wat hij zag. Daarop greep hij in. Mij gebiedend
vaders matras naar de boot te brengen, laadde hij de in dekens gerolde
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patient als een willoos pakket op zijn schouder en daalde behoedzaam de
steiger af. Toen we voorzichtig afvoeren moest ik aan een begrafenis
denken. De boeren in dit waterland vervoerden hun doden ook meestal
per boot. Dit begrafenisgevoel werd nog sterker toen ik achter Joachim
langs het bospad liep en de bond Pusta zachtjes begon te janken, toen hij
aan het pak over de schouders van zijn baas snuffelde, alsof hij de dood
reeds rook.
Samen legden we vader op Joachims veldbed in de hoek van de kamer,
die veel somberder was dan de onze, door het hoogopgaand geboomte om
de hut. De hond besnuffelde vaders blote vloeten en kermde opnieuw.
Joachim voelde vaders pols, pookte met een bezorgd gezicht de kachel
op en haalde uit een ronde kast, die in de hoek van het vertrek was
gebouwd, een verroeste bus met kruiden. Als met menselijke belangstelling
zat de bond op zijn staart toe te zien, de kop meedraaiend met alle
bewegingen van zijn baas. Nu de zorg me van de ziel gevallen was, keek
ik het vertrek eens rond. De kamer lag er rommelig bij. Houtspaanders,
bundels wilgentenen, een doorkerfd hakblok, bijlen, snoeimessen, een zaag,
hamers en spijkers; kortom: allerlei mandenmakersgereedschap, lag wanordelijk dooreen op de vloer. Er hing een zurige houtlucht vermengd met
een sterke hondengeur en verouderde turf rook. De tafel stond als bij ons
tussen de ramen geschoven met enkele rieten stoelen er onder. De wanden
waren nagenoeg kaal. Enkele verschoten flarden papier herinnerden aan
een bloemetjesbehang uit betere dagen. Tussen de ramen hing een verschotenportret, dat zowel een man als een vrouw kon voorstellen. Boven
het veldbed prijkte een koperen sabel met groen uitgeslagen gevest, die
me intrigeerde en tal van avonturen rondom Joachim deed vermoeden,
voor hij zich hier als kluizenaar vestigde. Joachim was bij vader neergeknield om met zijn oor op diens borst de hartslag te beluisteren. Hij
schudde het hoofd en haalde uit de spinde een bruin stenen kruikje.
Alsof het een toverdrank was, zo voorzichtig schonk hij een scheutje
helder vocht in een glas en likte met zijn tong een bij de kruik neerbiggelende druppel op. Als een volleerd verpleger goot hij vader iets van
het vocht op de ontblote tanden om de levensgeesten weer op te wekken.
De mond vertrok, de lippen bewogen, de adamsappel maakte de slikbeweging. Gewillig dronk de mond een volgend teugje, daarna gingen de
ogen open, die onwezenlijk rondstaarden.
Vader moest zich in deze onbekende kamer nog wel in de droom wanen,
doch toen zijn blik mij ontmoette, glimlachte hij flauw en sloot de ogen
weer. Die glimlach liep me warm over het hart. In een ogenblik was de
oude verstandhouding er weer. Getroost liet ik hem nu over aan de zorgen
van Joachim, die hem de inmiddels getrokken kruidenthee te drinken gaf
en hem toen rustig aan de uitputtingsslaap overliet.
Alsof de oude man het levensverhaal van vaders smartelijk vertrokken
gezicht kon aflezen, zo stond hij nog lang naar zijn beschermeling te
staren. Toen, mij mee naar buiten nemend, vroeg hij: 'Vertel me eens wat
van je vader.' Die vraag ontroerde me. Nog nooit had iemand belangstelling
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voor ons getoond. We hadden altijd alleen tegen de moeilijkheden op
moeten tornen. En nu vader daar door de omstandigheden verslagen neer
lag, ging daar opeens een hart voor ons open, dat helpen wilde. Ik biechtte
daarom eerlijk onze hele geschiedenis op, tot en met de eendenjacht en
de achtervolging door de politie. Met diep-ernstig gezicht luisterde de
oude toe. Toen ik zweeg legde hij een hand op mijn hoofd en zei bewogen,
dat hij ons helpen wilde zoveel hij kon. We gingen nog even naar de
patient kijken, maar deze had voorlopig onze zorg niet meer nodig. Hij
sliep rustig en zeer diep. Twee snoeimessen nemend voerde Joachim me
tot in het hart van de wildernis, waar hij beginnen wilde rijshout te snijden
voor zijn wintervoorraad vlechtmateriaal, zoals hij zei. Maar opeens
bedacht hij zich en nam me mee het smalle groene laantje in, tot we opeens
na een kromming voor een open plek in het bos stonden, een weiland aan
vier zijden door hoog geboomte omgeven. Onder Joachims wijzend gestrekte arm door zag ik een kolonie wilde hazen en konijnen, die zich op
deze beschutte speelweide tegoed deden aan het reeds taaie herfstgras.
Opeens klapte de oude in de handen, in een ommezien was de hele troep
met lichtende achterlijfjes verdwenen in het griend.
'Nu heb je mijn hazenwei gezien,' sprak Joachim, 'eigenlijk is het de
ooievaarswei. Ik heb je met opzet hierheen gebracht, omdat ik onder het
verhaal van je vader aan een oude ooievaarsgeschiedenis moest denken.
leder jaar, precies op de 29e Augustus, verzamelen alle ooievaars uit de
omgeving zich hier op het weiland. Volgens het verhaal houden ze dan
een ooievaarsgericht. Een oudgediende, die de reis naar Egypte al meerdere
malen heeft gemaakt, monstert de nieuwelingen. Wie te zwak van vleugel
is wordt uit de rijen gepikt en de gemeenschap uitgestoten. Dit lijkt erg
wreed, maar in werkelijkheid is het zeer barmhartig. Onvolwaardige
ooievaren zouden de reis nooit halen en in de Middellandse zee jammerlijk
verdrinken. Na het gericht houden ze klepperend een gesprek over het
geluksland, waar het wemelt van de kikkers aan de oevers van de Nijl.
Totdat de leider plotseling zijn vleugels uitslaat, hals en poten strekt en
het seingeeft tot de aftocht. Voor het laatst beschrijven ze een ererondje
boven de nu ledige nesten en dan le en ze zich met van verlangen
gestrekt halzen in de koers naar het zonnige zuiden.
leder jaar maak ik de ooievaarstrek mee, maar iets van een gericht heb
ik nog nooit gezien, misschien is dat maar een verhaal, en blijven de zwakke
dieren uit eigen beweging achter. Als ik dan eenzaam met de naderende
winter in het vooruitzicht achterblijf, krijg ik heimwee naar de hemel en
zou ook wel mee willen gaan op de grote trek. Je vader is ook zo'n
vleugelzwakke ooievaar. Telkens wordt hij uitgestoten omdat hij nog Diet
sterk genoeg is om het geluksland te bereiken. Maar weet je wat er wel.eens met zo'n achterblijver gebeurt? Hij overwintert in de schuur, waarop
hij geboren is. Daar wordt hij gevoed en voor de bevriezingsdood en de
honger warm bewaard. In die tijd groeien zijn slagpennen en het volgende
seizoen kan hij mee. Jouw vader heeft in mijn hut nu die veilige schuur
gevonden. We zullen hem deze winter goed verzorgen en als er weer een
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voorjaar komt vliegt hij uit, dan kan hij er tegen, let eens op. Voor mij is
het ook een buitenkansje. 1k word ouder, en zie ieder jaar meer tegen de
eenzame winter op. Ik ben blij, dat alles zo bestuurd is. 1k heb zelf nooit
een zoon gehad . . . Maar laten we nu aan het werk gaan. Vanavond zal
ik je mijn levensgeschiedenis wel vertellen.'
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KRONIEK DER DUITSE LETTEREN

Wie de Duitse literatuur als studievak heeft gekozen, ontmoet overal de naam
Goethe. Als dichter, als levenskunstenaar, als 'daemonisch mens', als wegwijzer,
als voorbeeld wordt hij vereerd. De begaafdsten onder de kunstenaars van de
laatste eeuw proberen hem na te streven. Om bij tijdgenoten te blijven: Gerhart
Hauptmann schrijft als oud man een Iphigenie, reeds eerder een: Griechische
Reise (vgl. Goethes Italienische Reise), en zelfs uiterlijk is er grote gelijkenis
tussen hem en de oude Goethe; voor Carossa is de Goethesche levenshouding
'vorbildlich', wat blijkt uit zijn essay: Wirkungen Goethes in der Gegenwart, uit
vele plaatsen uit zijn werken en uit zijn kristalhelder proza. Thomas Mann vormt
in: Lotte in Weimar met een phaenomenale kennis van Goethes 'Altersschriften'
een Goethe-beeld, dat half Goethe, half Thomas Mann zelf is, en de ironie uit
zijn werken wil hij gelijk stellen met de distantie, die de oudere Goethe tegenover zijn scheppingen innam. Van niemand is het leven zó tot in elk detail
onderzocht als van Goethe, en voortdurend verschijnen er nog wetenschappelijke
geschriften, om het raadsel Goethe op te lossen. Hij geeft aan een heel tijdvak
een naam: die Goethezeit.
Zo althans naar Prof. Korff, die in een werk van grootse opbouw en allure de:
Geist der Goethezeit1 ) tracht te benaderen. Op deze plaats past een gelukwens
aan de geleerde, wie het voorrecht gegeven is, met dit vierde deel zijn levenswerk of te sluiten. Het eerste deel: Sturm and Drang verscheen in 1923, dan
volgden Klassik en Friihromantik, terwijl dit laatste over de Hochromantik de
sluitsteen vormt. Het standpunt van Korff is bekend: voor hem geldt de Goethetijd als organische eenheid. 'Klassik' en 'Romantik' zijn voor hem geen polaire
begrippen, zoals voor Fritz Strich, die ze als 'Vollendung' en 'Unendlichkeit'
tegenover elkaar plaatst, maar innerlijk nauw verwant. Door voorzichtige analyse
van de werken legt Korff hun gemeenschappelijke geestelijke basis bloot, steeds
uitgaande van de centrale gedachte, die zijn werk draagt, terwijl hij ondanks
alle detailonderzoek nooit het grote geheel uit het oog verliest. Tussen het eerste
deel van 1923 en dit laatste van 1953 is Korff de 'ideengeschichtliche' richting
van zijn wetenschappelijk onderzoek trouw gebleven.
Waren grondtrekken van de 'Friihromantik' de wedergeboorte van de middeleeuwen en, daarmee samenhangend, de kerstening van de geest in enigszins
R.K. zin (vgl. Novalis: 'Die Christenheit oder Europa') in tegenstelling tot de
'Klassik' en haar cultus van de Griekse geest naar Winckelmanns opvatting, bij
de 'Hochromantik' heeft niet de Christelijke, maar de nationale trek de leiding.
Wat wij heden ten dage onder Duits nationaal gevoel verstaan, is in wezen
het product van die periode. Haar religie werd haar 'Deutschheit'. Het 'wereldburgerschap' van de Klassiker wordt vervangen door een verheerlijking van het
'Deutschtum'. 'De Friihromantik vertegenwoordigt de idealistische, de Hochromantik meer de realistische fase van de beweging,' zegt Korff. De Goethetijd
in zijn geheel zou men kunnen kenschetsen als een grote golf van idealisme
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(Klassik en Friihromantik), die zich uit het realisme verheft en daarin weder
terugzinkt.
Het spreekt vanzelf, dat de drama's en novellen van Kleist, de sprookjes van
Brentano, Eichendorff en Chamisso, de noodlotstragedie van Werner c.s., de
novellen van E. T. A. Hoffmann, maar ook Goethes Westästlicher Divan, zijn
Wanderjahre en Faust II besproken worden, alle ingebed in een groot geheel.
Een modernere stern over Goethe horen we van Hans M. Wolff, professor in
California, die bij de twee reeds verschenen delen van zijn trilogie nu het laatste
voegt: Goethe in der Periode der Wahlverwandtschaften 2) (dus van 1802 tot
1809).
Na de wel zeer toegeeflijke wijze, waarop Goethe in Wilhelm Meisters Lehrjahre over de erotische escapades van de hoofdpersoon en diens vrienden en.
vriendinnen (Philine, die anmutige Siinderin!) schertst, is de Wahlverwandtschaften een verdediging van het huwelijk, misschien ook als protest tegen de
propaganda van de vrije liefde door de kring irk Jena (Karoline!). Frau von
Stein verheugde zich er over, omdat ze het beschouwde als de overwinning van
haar levensovertuiging, die op 'maze' en 'Entsagung' gegrond was.
Door het Goethe-onderzoek wordt deze roman bijna altijd in verbinding
gebracht met de sympathie van de ongeveer 60-jarige Goethe voor de 18-jarige
Minchen Herzlieb. Met een buitengewoon groot biografisch materiaal en een
scherpzinnige interpretatie van verschillende passages uit brieven, dagboeken
en werken uit die periode (Die Natiirliche Tochter, de Urfassung van de Wanderjahre, Pandora en natuurlijk de Wahlverwandtschaften) toont de auteur aan,
dat we hier niet moeten denken aan Minchen Herzlieb, maar aan Silve von
Ziegesar. Aan haar heeft de relatie met Goethe geen ongeluk gebracht, zoals
aan vele andere vrouwen; zij is met Koethe getrouwd en het echtpaar is in de
eerste jaren van hun huwelijk nog met G. in contact gebleven.
Berust het werk van Wolff vooral op wetenschappelijke acribie, op uiterst nauwgezet archiefonderzoek, waarvoor hij verschillende hel pers in Europa heeft gehad,
het boek van Erich Franz (dezelfde, die ons in 1932 het werk: Goethe als
religibser Denker schonk): Mensch and Damon3 ) toont de geniale greep van de
kunstenaar-geleerde, met al de voordelen, maar ook al de eenzijdigheid, die
daaraan verbonden is.
In de van cultuurtrots bezielde 19e eeuw voerde bij de Faust-interpretatie het
'perfectibilisme' hoogtij — Faust schrijdt door alle gevaren en dwalingen met
vaste schreden zijn volmaking tegemoet. In plaats van door goddelijke genade
wordt hij door zichzelf verlost. Dit niet door zondebewustzijn bezwaarde humanistische optimisme vindt thans na twee wereldoorlogen nauwlijks meer bijval.
Tegengesteld daaraan is een werk als van Wilhelm Bohm (Faust, der Nichtfaustische), dat de negatieve factoren accentueert. Erich Heller gaat er van uit,
dat 'Streben' (vgl.: Wer immer strebend sich bemiiht, den kännen wir erläsen,
en: Es irrt der Mensch, so lang er strebt) bij Goethe onbedoeld een dubbele
betekenis heeft. Zou dan de hele Fausttragedie op een logische vergissing
berusten?
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Erich Franz beschouwt deze dubbele betekenis niet als een vergissing, maar
als een bewuste kunstgreep, waardoor G. tracht, de tragische verwikkelingen
van het leven en de dubbele natuur van Faust te beschrijven. Hij onderscheidt
Brie 'Mythenkreise' en wel: Faust als menselijke tragedie, als ironische 'Weltschau' en als religieus mysteriespel. Het behoeft geen betoog, dat deze zeer eigen
opvatting een andere verklaring van essentiele punten, vooral dat van de verlossing van Faust, met zich meebrengt. Franz wil niets weten van 'Selbsterliisung%
maar spreekt van genade, die door goddelijke vrijmacht aan de zondaar wordt
geschonken ondanks al zijn afdwalingen. Hij staat, in tegenstelling tot de meeste
Faustonderzoekers, op uitgesproken Protestants-Christelijk standpunt; zijn doorwrochte studie keert zich tegen vele algemeen aangenomen verklaringen op
zeer originele, menigmaal temperamentvolle wijze, en is overal waardevol, in 't
bijzonder waar ze tot tegenspraak uitlokt.
In de Goethesfeer leidt ons ook het lijvige werk van Willy Andreas: Carl
August von Weimar 4). Wie in Weimar wel eens in de plechtig stille vorstelijke
grafkelder, waar ook Goethe en Schiller zijn bijgezet, heeft vertoefd, wie in dit
stadje en de omgeving de talloze herinneringen aan de grootste bloeitijd van de
Duitse literatuur heeft bestudeerd, die vond overal de naam Carl August. En
toch zou de naam van deze man nauwelijks nog voor een volgende generatie,
laat staan voor de onze, bewaard gebleven zijn, als die niet verbonden was met
Wieland, Herder, Goethe en Schiller.
Voor onze Westers-democratische begrippen is het zonderling, dat een vorst bij
de keus van zijn ambtenaren volkomen onzakelijk, geheel volgens persoonlijke
voorkeur te werk gaat. Zo benoemde Carl August de jonge advocaat uit Frankfurt tot minister, hoewel deze van regeringszaken niet het minste verstand had,
omdat hij gefascineerd was door Goethes sprankelende gees t en zijn vroege
beroemdheid door Giitz en Werther. Op diens raad riep hij Herder tot een
hoge kerkelijke functie, hoewel deze ondanks singuliere gaven daartoe alle
geschiktheid miste. In dit geval heeft deze autocratische handelwijze zijn hertogdom niet alleen veel goed gedaan — Goethe was ook als regeerder en vorstenopvoeder van een voorbeeldige plichtsvervulling — maar Carl August heeft,
zonder dit te bedoelen, zich een onvergankelijke verdienste voor de Duitse literatuur verworven. Indirect door hem zijn een onbeduidend provinciestadje en een
klein Duits vorstenhof in Thuringen tot een artistiek en geestelijk middelpunt in
Europa geworden. Hoe zou antlers in 1953 nog een uitgebreide studie over hem
kunnen verschijnen?
Willy Andreas heeft de kunst vcrstaan, op grond van uitgebreide bronnenstudie een monografie te schrijven, die wetenschappelijk volkomen verantwoord
en tegelijk prettig leesbaar is — een niet alledaagse combinatie. Hij vertelt ons
over de jonge vorst, wiens jeugd staat in het teken van Aufklarung en Rococo,
over de opvoeding door Wieland, zijn 'Sturm and Drang' jaren (en dat binnen
het strakke keurslijf van het hofceremonieel!), de komst van Goethe, de gemeenschappelijke reis naar Zwitserland en de louterende invloed daarvan, ook door de
ontmoeting met Lavater, om te eindigen met een uitvoerige bespreking van
Ilmenau, dat wel een van de vrijmoedigste verjaarsgedichten is, die ooit aan
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een vorst gericht werden. Alles bij elkaar een boek, dat zowel voor de literatuur- als de cultuurgeschiedenis een uiterst waardevolle bijdrage vertegenwoordigt, en mede door de uitgebreide bibliografie ook voor de vakstudie van groot
belang is.
Een meer populair karakter draagt de bloemlezing:
Goethe als Begleiter5) (samengesteld door Helene Siegfried en ingeleid door
Richard Benz), die zich van de meeste 'Spruchsammlungen' hierdoor onder scheidt, dat de verschillende fragmenten naar onderwerpen geordend en dus
telkens onder een bepaald hoofd zijn samengebracht, o.m. Gott und Religion,
Natur, Lebensweisheit, Liebe und Freundschaft, Die Deutschen enz, een indeling, die natuurlijk hier en daar willekeurig is. Het gevaar, dat een bepaaldc
uitspraak uit Naar verband gerukt wordt, kon de verzamelaarster niet altijd
ontgaan.
In zijn inleiding richt Richard Benz zich nog eens (voor de hoeveelste maal?)
tegen de sage van de 'gelukkige' Goethe, die, vrij van alle nood des levens, en
op een hoge post gekomen, zonder moeite de grootste werken kon schrijven, en
daarnaast de vreugden van het bestaan tot op hoge leeftijd als zelden iemand
genoot. Integendeel, zijn leven was een onafgebroken strijd tegen zichzelf en
tegen de wereld. Goethe vergelijkt het zelf met het eeuwige wentelen van een
steen, die steeds terugrolde en dan opnieuw naar boven gerold moest worden.
Hij was niet alleen de bouwmeester, maar ook de werkman en de dagloner van
de levenspyramide, die hij heeft opgericht. Terecht spreekt Benz over: Das
Vorbild Goethes — ook Schweitzer doet het in zijn bekende Goethe-rede, — maar
daarnaast mogen we de bezonken kritiek van Karl Jaspers (Unsre Zukunft und
Goethe) niet vergeten.
Dit is een boek, om geregeld bij de hand te hebben om er een paar druppels
levenselixer uit te drinken.
Na deze greep uit de Goethe-literatuur nog een enkele figuur uit de contemporaine Duitse letterkunde.
Een van de prominentste, bekendste en meest omstreden gestalten is zonder
twijfel Thomas Mann. Voor de Angelsaksische volken is hij de representant par
excellence van die letterkunde: vele — ook 'goede' — Duitsers wenden zich echter
van hem af. Er zijn vele wegen, hem te benaderen: vanuit de polariteit tussen
geest en leven, vanuit de tegenstelling burger-kunstenaar, wat in 't bijzonder
voor zijn jeugdwerk (Konigliche Hoheit daarbij inbegrepen) en ook nog voor de
Faustusroman geldt, of vanuit de speciale problematiek van de burgerlijke
maatschappij, of vanuit zijn politieke positiekiezen (al blijven zijn beschouwingen
Betrachtungen eines Unpolitischen), waardoor hij eerst Duitsland moest verlaten
en burger van de U.S.A. is geworden, nu o.m. in verband met zijn verhouding
tot het communisme, die volgens vele kringen in Amerika niet negatief genoeg
was, in Zwitserland is gaan wonen — zijn werk biedt zOveel aspecten, sociologisch, muzikaal, filosofisch, cultuurhistorisch, dat het zeer moeilijk is, aan geen
enkele zijde te kort te doen. Dit vereist niet alleen een volkomen beheersing van
zijn omvangrijke oeuvre, maar ook een geest, die verheven is boven allerlei klein
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en kleinzielig gekrakeel, niet verblind door nationalisme, staande boven politieke
of partijgeschillen, en met zOveel distantie, dat er evenmin sprake is van blinde
bewondering als van botte afwijzing. Aan deze hoge eisen voldoet ongetwijfeld
Hans Eichner°), die in ongeveer honderd bladzijden een uitmuntend beeld van
Th. Mann en zijn werk heeft gegeven. Uitmuntend ook hierom, dat het naast
grote waardering ook plaats heeft voor eerlijke en zakelijke kritiek. De zwakheid
als kunstwerk van Dr. Faustus, de veel te grote taalkundige vrijheden, die Mann
zich in Der Erwiihlte heeft veroorloofd, de bedenkelijke wijze, waarop hij in
laatstgenoemd boek een heiligenlegende ironisch en parodistisch behandelt, zijn
merkwaardige voorliefde voor het incestmotief — de auteur schroomt niet, deze
bezwaren duidelijk te noemen en te motiveren, wat echter niet belet, dat hij een
open oog heeft voor de brillante artistieke kwaliteiten van deze veelzijdigste
onder de Duitse auteurs van de 20e eeuw.
Veel uitvoeriger en gedetailleerder, maar minder kritisch (het blijkt reeds uit de
titel) is Lesser: Thomas Mann in der Epoche seiner Vollendung 7). Is diens laatste
werk inderdaad zijn beste? LOOpt er een stijgende lijn van Tonio Kroger en
Buddenbrooks tot Der Erwiihlte en Die Betrogene?
We kunnen van zijn 25ste tot zijn 60ste jaar een ontwikkeling waarnemen
van romantisch pessimisme tot militant humanisme, maar vormt de Faustusroman daarin feitelijk niet een terugval tot onder zijn uitgangspunt? Kan Die
Betrogene — met hoeveel kunst ook geschreven — de vergelijking met Tonio
Kroger of Der Tod in Venedig doorstaan? Ik betwijfel het zeer. Lesser beperkt
rich tot de werken van de 'derde periode', dus van 1933 tot heden. Aan de
Joseph-roman wijdt hij 270, aan Faustus 150 blz.; de vele essays noemt hij
'geheime zelfportretten'.
Het zou te ver voeren, op zijn werk uitvoerig in te gaan; wie echter moeite
heeft, het 'Alterswerk' van Th. Mann te benaderen, vindt in Lesser een geestdriftige gids, die attent maakt op al de schoonheden langs de doorwandelde weg.
Natuurlijk wordt Thomas Mann ook besproken in de prachtige essayband:

Deutsche Literatur im zwanzigsten Jahrhundert8), die verzameld is door Herman
Friedmann en Otto Mann. De lezer verwachte niet een systematische oriènterende literatuurgeschiedenis, tot welk vermoeden de titel misschien aanleiding
kan geven. Integendeel: er is een behoorlijke kennis van de laatste decennia
nodig, om dit rijke werk geheel te kunnen waarderen. Ruim twintig vakgeleerden
behandelen ieder in een bijdrage van plm. 20 blz. een bepaald auteur (Hofmannsthal, George, Rilke, Barlach, Bene, Th. Mann, Kafka, DOblin, Hesse, Karl
Kraus, Hermann Broch, Gerhart Hauptmann) of speciaal onderwerp. (Die
Gegenwartssituation des literarischen Menschen; Metaphysische Positionen;
Dramatische Stile; Was ist Kitsch?). Het voordeel ligt voor de hand: onze tijd
wordt in vele facetten weerspiegeld, en iedere bewerker is ten opzichte van zijn
onderwerp volkonien deskundig; een nadeel is, dat de essays geen geheel
vormen.
Men kan natuurlijk 't met de keus niet geheel eens zijn: waarom worden
Jakob Wassermann en Stefan Zweig niet, en Robert Musil (hoe zeer te waar335

deren als de auteur van: Der Mann ohne Eigenschaften) en Karl Kraus wel
uitvoerig behandeld?
Het spreekt vanzelf dat bij de lectuur allerlei vragen opkomen. Is het te
verantwoorden, om de jonge Werfel, een van de banierdragers van het Expressionisme, geheel te verwaarlozen, al kon men zich er op beroepen, dat hij in
Zwischen oben und unten zich van zijn jeugdwerk uitdrukkelijk distantieert, en
zich geheel te beperken tot de oudere Werfel met zijn onmiskenbare inslag van
handige journalistiek, een gevaar, dat de auteur overigens zeer duidelijk onderkent?
Waarin bestaat bij Hermann Hesse de gemeenschappelijke familietrek van
Demian, Goldmund en Josef Knecht? Het is m.i. juist zó, dat in het Glasperlenspiel de 'vaderzijde' bij Hesse heeft gezegevierd, na de polariteit van Narziss und
Goldmund, waarin toch de 'moederkant' domineert.
Een bezwaar van deze essays (of is het een voordeel?) is, dat ze de lezer, die
niet het oeuvre van de behandelde auteur kent, geen beeld van de besprokene
geven. Wel openen ze allerlei perspectieven, prikkelen soms tot tegenspraak, maar
belangwekkend zijn ze steeds. Ook waar over Rilke gesproken wordt, 'de schutspatroon van de eenzaamheid van de moderne mens', zoals Holthusen hem ergens
noemt. Maar dezelfde criticus zucht met het oog op de stroom van boeken, die nog
steeds over hem van de pers komen: Rilke und kein Ende. Waarschijnlijk is de
distantie tot hem nog te gering — hoewel hij, geboren in 1875, dus 't zelfde jaar
als Albert Schweitzer en Thomas Mann, reeds in 1926 gestorven is — om tot een
enigermate objectief oordeel over hem te komen, temeer, omdat zijn uitgebreide
correspondentie, die voor hem dikwijls in de plaats trad van zijn 'schrijven', nog
niet onverkort is gepubliceerd. Velen — vooral vrouwen — geraken in een soort
mystieke extase als ze zijn naam horen; filosofen, met name in de laatste tijd
existentialisten, trachten vanuit wijsgerig standpunt de Duineser Elegien te
ontraadselen, en de vele Rilke-interpretaties staan een onbevangen begrip van
hem niet zelden in de weg. Ook menige afwijzende stem laat zich horen: Rilke
zou een hypochonder, een narcistische psychopaat geweest zijn, die in een voor
normale mensen onverstaanbare taal aan zijn ziekelijke psychische aberraties
vorm heeft gegeven.
In een van zijn brieven aan Schiller poneert Goethe de stelling, dat, wanneer
men over geschriften of handelingen spreekt, dit met een zekere liefdevolle
belangstelling en partijdig enthousiasme moet gebeuren. Nu dan, deze liefdevolle partijdigheid ontbreekt ten enenmale in de biografie van Peter Demetz:
Rene Rilkes Prager Jahre9). Op uiterst scherpzinnige en wetenschappelijk volkomen verantwoorde wijze rekent de auteur af met de levensbeschrijvers
(-schrijfsters), die bij de aanblik van hun 'held' in een soort religieuze vervoering
geraken; in de Rilke-literatuur is immers het magisch-theologische tijdvak nog
niet overwonnen. 'Als in een heilig tempelgebied verstomt de al te aardse critiek
en de nuchtere onbevangenheid van het oordeel; daarom zijn ze het offer van
hun onderwerp geworden, in plaats van dit zakelijk te behandelen'.
Hij rekent af met de mythe van de spruit uit het adellijke geslacht, door
Rilke zo vaak werd verkondigd, en met de treurige jeugd, die hij zou gehad
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iebben. Door een uitvoerige bespreking van Rene's moeder Sophia Rilke laat
lij ons zien, hoe deze in haar huwelijk zo teleurgestelde vrouw haar wenslromen op haar zoon heeft overgedragen. Deze vormde haar verborgen verlan;ens van luxe en adeldom (vgl. Malte: Maman kam herein in der grossen
-1ofrobe). Zo groeit Rene op in het Praag van Kafka, Max Brod en Franz
Verfel, aanvankelijk als meisje opgevoed met lange lokken, poppen en poppentamer, als Ersatz voor het jonggestorven zusje. Ook de school maakt hem nog
' let los uit de moederlijke opvoeding. De militaire school, door Rilke later als
en 'Totenhaus' uitgebeeld, was volgens Demetz helemaal geen kerker zonder
icht en vrijheid, en Rene behoorde tot de beste leerlingen. Toen hij die verlaten
lad, was hij een zeer zelfbewust jong mens, die riicksichtslos zijn literaire
)lannen trachtte te verwezenlijken, en volstrekt niet de weltfremde dromer, die
net een aan vervalsing grenzende zelfstilering in zijn later autobiographisch
verk optreedt. 1k twijfel niet aan de objectieve waarheid van Demetz' medelelingen, temeer, omdat deze een uitnemend kenner van de Tjechische literatuur
m van de politieke en sociologische verhoudingen in het toenmalige Praag
)lijkt te zijn. Maar wat is beslissend: de controleerbare werkelijkheid, of het
)eeld, dat zich in de ziel van deze uiterst sensitieve jongen daarvan heeft geiormd? Met de scherpe sonde van analyserend intellect peilt men ten slotte
liet de wonden van een kinderziel.
Zeer waardevolle opmerkingen maakt Demetz echter over de geisoleerde
)ositie van de Duits-schrijvende auteurs in het Tsjechische Praag, waardoor een
ierrassend licht valt op de taal van Kafka en van de jonge Werfel.
Voor de Rilke-studie is dit boek m.i. onmisbaar, reeds als noodzakelijk tegenwicht tegen de eenzijdige overschatting, echter met het in de aanvang genoemde
ioorbehoud.
:Tien geheel ander karakter hebben de brievenbundels, die ons werden toeger,onden: Briefwechsel mit Benvenuta") en Die Briefe an Frau Gudi NOlkell).
Van Rilkes vriendschap met Benvenuta (Magda von Hattingberg) wisten we
.eeds veel uit haar: R. and Benvenuta, Buch des Dankes, waarin deze begaafde
)ianiste, die R. in de muziek heeft ingeleid, vertelt over de periode, waarin haar
veg Rilkes levenspad heeft gekruist. Van de gewisselde brieven werden ons
;lechts fragmenten meegedeeld — hier vinden we ze, behoudens enkele coumires, in hun geheel. Ze zijn in hoofdzaak uit Februari 1914, toen Frau Hailing3erg na de lectuur van de 'Geschichten vom lieben Gott' aan de haar onbekende
tuteur schreef; uit deze aanleiding ontwikkelde zich een liefde van een warmte
_n een gloed die ook bij R. uniek was. Het was een typische 'briefliefde',
migszins te vergelijken met die tussen Kafka en Milena; zoals voor Kafka was
)ok voor R. het schrijven 'eine Form des Gebetes'.
Wie zich in R. verdiept, voelt niet zeiden de vraag in zich opkomen: Kon de
nan die liefhebben omschreef als de bewaking van elkaars eenzaamheid,
^verkelijk liefhebben? Dat is toch een twee-zaamheid. Ook na de lectuur van
ieze brieven ziet hij, dat deze liefde, hoe hartstochtelijk ook, schipbreuk moest
Lijden op de klippen van de Tealiteit. Als een van de consequentste individualisten
-weft R. absoluut geweigerd, zich te binden, aan wie ook. Deze brieven eindigen
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met de eerste ontmoeting: hoe het kortstondige samenleven zich verder ontwikkel de, vinden we in het bovengenoemde: Buch des Dankes. Frau von
Hattingberg draagt dit boek op 'aan een eerbiedige jeugd en aan alle anderen,
die zuiver van hart zijn'.
Een geheel ander karakter dragen de brieven aan Frau Gudi Mike uit de
Zwitserse jaren van Rilke. Na de eerste wereldoorlog, in 1919, kwam zij als
weduwe met haar kinderen naar Zwitserland, waar zij in Soglio R. toevallig
leerde kennen. Deze brieven weerspiegelen een volkomen onerotische vriendschap, een grate menselijke verbondenheid, en voegen enkele trekken bij het
beeld van Rilkes laatste levensjaren, die we uit het boek van Von Sajis kennen.
Bijgevoegd is een brief van Frau Wunderly-Volkart over Rilkes ziekte en dood.
Een bijzondere vermelding verdienen de 50 blz. 'Anmerkungen', met verslagen
over 'Leseabende', die R. in Zwitserland hield en vele biografische details.
Als veel grotere aanwinst voor de Rilke-literatuur noem ik de prachtige
interpretatie van de Duineser Elegien door Romano Guardini 12 ). Hierboven
vermeldde ik reeds, dat de verklaring van deze gedichten talrijke moeilijkheden
met zich meebrengt, en hoe groat het gevaar is, de eigen filosofische of godsdienstige opvatting bij R. te veronderstellen.
Het gaat hier immers om de laatste vragen van ons mens-zijn, om liefde,
dood, om onze hele persoon.
Guardini's verklaring is niet in de eerste plaats aesthetisch of stilistisch, maar
filosofisch. Hij vraagt oak niet, of Rilkes beloften persoonlijk geloofwaardig,
maar of zijn woorden op zichzelf juist zijn, de objectieve waarheid weergeven.
Deze is voor de auteur de Christelijke (R.K.) levensovertuiging. Daaruit volgt,
dat Guardini op een schrijver, die kort voor zijn dood zei: 'Ik verwijder me
steeds hartstochtelijker van het Christendom', ernstige kritiek heeft. Rilkes individualisme, aldus de auteur, gaat zó ver, dat hij zijn eigen persoonlijkheid als
storing voelt. Wanneer de persoon vervloeit en zichzelf opgeeft, is er geen
ontmoeting meer mogelijk. Geen ontmoeting met de medemens, geen ontmoeting
met God. Zulk een mens geeft zijn persoon aan de totaliteit prijs, die de vrijheid
ontkent en door geweld dwingt. 'Als de persoonlijkheid wordt opgegeven ontstaat er een lege ruimte, waar de totaliteitsmachten kunnen binnenstromen.
Meer dan dit — een ruimte, die deze machten roept. In de wereld van het leven
is er geen blijvende leegte; zodra die ontstaat, zuigt ze de stroom naar binnen.
Deze zuigende leegte onenbaart zich in het dichtwerk van R. — van een mens,
die op zichzelf voor iedere dictatuur een afgrijzen moest hebben'.
Het is onmogelijk, op deze plaats op de details van dit rijke werk in te gaan
— het is voor de studie van de Duineser Elegien naast andere interpretaties
onontbeerlijk.
Als laatste noemen we een van de prominente Protestantse dichters uit WestDuitsland, nl. Rudolf Alexander Schroder, een man van de oudere generatie,
dus die van Thomas Mann, Stefan George, Hugo von Hofmannsthal (met wic
hij zeer bevriend was) en Rilke. Een uitvoeriger bespreking van deze zeer
opmerkelijke figuur past niet in het kader van deze kroniek, omdat we nu alleen
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een klein boekje moeten aankondigen, nauwlijks honderd bladzijden tellende,
Meister der Sprache13), waarin 24 korte karakteristieken zijn verenigd, beginnend
met Luther, eindigend met Schroder zelf. Voor de literatuurbeoefenaar is het
verkwikkend, dat de inleider (het waren oorspronkelijk inleidingen bij radiovoordrachten uit het werk van deze auteurs) niet bij biografische details is
blijven hangen, maar vaak met slechts enkele lijnen een duidelijk beeld van een
auteur heeft getekend. We vinden er natuurlijk de grootmeesters, als Lessing,
Herder, Schiller, HOlderlin, MOrike, Keller, Stifter, Grillparzer, maar ook ten
onrechte vergeten figuren als de door Goethe zo hooggeschatte Julius Moser.
Overal ontmoeten we bij de schrijver warmte en ruimhartige waardering, en een
onwankelbaar Prot. Christelijke overtuiging. Het komt me voor, dat deze auteur,
die een uitnemend kenner van de klassieke, maar ook van de Nederlandse literatuur is (hij vertaalde Vondel, Geerten Gossaert e.a.) in onze kring nog niet de
bekendheid en waardering geniet, die hij zo ruimschoots verdient.
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SPEL EN WERKELIJKHEID

(Aime

'e Visser

Het moet eertijds voor een toneelspeler geen onverdeeld genoegen geweest
zijn de rol van een schurk voor het voetlicht te brengen. De kans was
immers in het geheel niet denkbeeldig, dat verontwaardigde toeschouwers
zich aan het einde van de voorstelling bij de artisten-uitgang verzamelden
met het snode voornemen de acteur, die 'de schurk speelde' — met wellicht
geen andere bedoeling dan vrouw en kinderen de hongerdood te besparen
— 'n stevige aframmeling toe te dienen. Dat men — maar dit terzijde — nimmer verhalen leest, die gewag maken van opgetogen schouwburg-bezoekers,
die de tegenspeler van de naarling in triomf naar het stadhuis droegen om
hem tot burgemeester te bombarderen, heeft ongetwijfeld iets te maken
met het feit, dat vele mensen eerst recht beginnen te leven en zich dus tot
activiteit kunnen opwerken, als ze over iets van weinig belang hevig verontwaardigd kunnen zijn. Wie zichzelve in een boze bui nog nimmer in de
Spiegel heeft gezien, mist beslist een zeer bijzondere ervaring .. .
Ondertussen zijn we met de saamgestroomde en moordlustige schare nog
niet klaar, al behoort zij dan ook tot het verleden. Want het blijft merkwaardig, dat mensen zozeer hun verstand kunnen verliezen, dat zij een
acteur voor zijn rol aansprakelijk stellen. Dat zij spel en werkelijkheid niet
meer kunnen onderscheiden, dat zij persoon en rol volkomen identificeren.
Over deze identificatie heb ik Barnard eens dingen horen zeggen, die
althans in mijn brein zeer wijs en verstandig klonken. Hij bracht haar —
en terecht — ook in verband met de traditionele bezwaren, die in verschillende kringen nog steeds tegen toneel- en lekenspel blijken te bestaan.
Trouwens, er zijn nog altijd juffrouwen bij het amateur-toneel, die een rol
van dienstbode, hoe belangrijk deze ook mag zijn, niet willen spelen.
Barnard stelt tegenover de identificatie het begrip participatie. Speelt
iemand de rol van schurk of minnares, dan wil dat nog niet zeggen,
dat hij een schurk is of zij iemand, die het op het gebied van de
liefde niet zo nauw neemt. Nee, hij of zij participeert in de algemene
schurkachtigheid of de collectieve behoefte aan minne, die in alle mensen
min of meer verborgen leeft. Ja meer, de acteur of actrice geeft er in de
uitgebeelde figuur gestalte aan, brengt er iets van uit het verborgene in
'das Unverborgen-sein'. En is dat 'Unverborgen-sein' volgens Heidegger
niet de waarheid? We kunnen hier ook prachtige Bijbelse woord in voile
betekenis gebruiken: open-baren.
Ala, de speler liegt in alles wat hij zegt en doet, want hij is niet de
schurk, die hij voorgeeft te zijn. Maar hij spreekt tegelijkertijd de waarheid,
want hij brengt iets van de verborgen collectieve schurkachtigheid in 'das
Unverborgen-sein', in de waarheid, tot openbaring. Hij 'liegt de waarheid'
(Barnard). De verontwaardiging van de toeschouwers dient zich niet te
richten op de acteur, maar op de schurkachtigheid, die (ook) in hen leeft.
340

Zelfvertrouwen en angst in 'Le diable au corps'
Hier zijn we — als ik het goed zie — als het ware terecht gekomen op een
aardig pleintje, compleet met richtingwijzer en al. Er lopen van hier vele
wegen. De eerste, die ik zie, voert naar 'het spelelement in liturgie en
eredienst'; dat schijnt me echter een lange weg met veel obstakels te zullen
worden. Een andere leidt rechtstreeks naar een discussie over 'de tendenz
van het kunstwerk'; de verleiding deze weg eens in te slaan is vrij groot,
vooral na enkele reacties op een onderhoudend stukje proza in een recent
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nummer van dit soms toch wel aardige tijdschriftje. Er voert, nog altijd
volgens de richtingwijzer, ook een weg naar een polemiek over het 'zijn'.
'Ueber das Sein' staat er op het bord vermeld, en daaronder 'iiber das Ursein' en nog zo iets mistigs. De weg hier is overigens uitnemend te gaan;
ze is zorgvuldig geplaveid met citaten . . . En tenslotte loopt er ook nog
een pad, alleen voor voetgangers, verboden voor loslopend vee, regelrecht
naar een park voor 'christelijke kunst' — maar parken zijn zo vervelend .. .
Laten we het onszelf niet lastig maken. Aan ons pleintje staat ook een
bioscoop. Voor een gulden vergeten we daar al onze problemen en narigheden. Allez. Monsieur Ripois, Lieveling der Vrouwen. Zo staat het er.
Maar och arme, van ons plannetje voor 'een vlucht in de bioscoop' komt
niet veel terecht. Als we onszelve niet bij problemen willen bepalen, zal
monsieur Ripois dat wel eventjes doen.
Wie deze Ripois, monsieur Ripois is? Een eenvoudige Franse jongen,
die een vrij zorgelijk bestaan leidt op een Londens kantoor. Maar een man
met een wonderbaarlijk sterke drift zich van het ene amoureuze avontuur
in het andere te storten en zich in deze avonturen te bevrijden van de
saaiheid, de geesteloosheid, de verveling van zijn dagelijkse arbeid. Bovendien een man, die zijn charmes uitstekend weet te gebruiken om op een
ietwat gemakkelijke manier een betere levensstandaard te bereiken.
Zijn eerste slachtoffer is de cheffin van zijn kantoor. Maar monsieur
Ripois is ook een man die zich in geen geval wil laten binden. Zodra hem
de kans hiertoe al te groot voorkomt, verlaat hij zijn geliefde, op zoek naar
het volgend avontuur, dat niet te lang op zich laat wachten. Dank zij zijn
hulp. Ditmaal is het een eenvoudig, lief burgermeisje, dat echter alles in
het werk stelt zo spoedig mogelijk met haar minnaar naar het stadhuis
te wandelen. Doch weer vlucht Ripois, ditmaal werkeloos. In een desolate
toestand komt hij bij een prostituee aan, die hem niet alleen voedsel en
onderdak, maar ook haar liefde schenkt. Weer wordt hem de grond te
heet onder de voeten, weer vlucht hij. Van het geld, dat hij zijn laatste
weldoenster ontvreemdde, installeert hij zich als leraar Franse taal- en
letterkunde op een kamer. Op het moment, dat hij weer aan de rand van
de materiele nood staat, ontmoet hij dan een jonge vrouw, wier geldelijk
vermogen hem ertoe brengt met haar te trouwen.
Maar monsieur Ripois zou zichzelve niet zijn, als hij zich in de veiligheid van het geld en de zekerheid van het huwelijk zou kunnen vinden.
Reeds op de dag van het huwelijk ontmoet hij de vrouw, die hem gelukkig
zal kunnen maken .. .
Op het moment dat zijn huwelijk aan de rand van de catastrophe staat,
vertelt hij deze vrouw zijn leven, verklaart haar zijn liefde, vraagt haar bij
hem te te blijven . . . Monsieur Ripois heeft met deze vrouw een allermerkwaardigst gesprek, waarin waarheid en leugen elkaar beurtelings afwisselen, ja, waarin waarheid en leugen elkaar soms zo dicht benaderen,
dat de toeschouwer eigenlijk niet meer weet waar hij aan toe is. Wie is
monsieur Ripois? En steeds sterker dringt zich het medelijden, de deernis
op, die de toeschouwer reeds in het begin van de film in een vage ver342

Levenslust en humor in 'De zeven hoofdzonden,'
wondering in zichzelve heeft ontdekt. Want in het slot van de film blijkt
plotseling duidelijk, dat monsieur Ripois juist op die simpele vraag, wie hij
eigenlijk is, zelf 't antwoord schudig moet blijven. En dat hij aan dit manco
lijdt, dat zijn avontuurlijke amourettes even zovele pogingen zijn van een
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Leugen en waarheid in 'Monsieur Ripois'
vertwijfeld mens, die verbeten vecht om zichzelf to ontdekken. Die in deze
poging waarheid en leugen aanwendt, en zelf niet meer weet waar de waarheid eindigt en de leugen begint. Een acteur, op zoek naar zichzelve, die
— en nu kom ik even terug op de wat lange inleiding tot dit artikel: — wel
zo nu en dan in het spel dat hij speelt 'de waarheid zijn eigen zeer
persoonlijke waarheid, maar niet weet wanneer. Daarvoor heeft hij een
spiegel nodig, en die wil hij vinden in 'de' vrouw. Doch er in ziet hij
slechts een zeer verward beeld. En nochtans zet hij zijn pogingen voort;
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in een verbijsterende bezetenheid vecht bier een mens om een waarheid,
die hij als de zijne zou kunnen ontdekken.
Aan dit gevecht gaat hij te gronde. In een laatste grandioze poging zijn
doel te bereiken, simuleert hij een zelfmoordpoging die hem echter voor
het leven invalide maakt.
Misschien mag men Ripois een Don Juan noemen. Maar dan — in
navolging van een bekend toneelstuk — een Don Juan, met 'een hart vol
sintels'.
Met welk een aandacht en nauwkeurigheid heeft Clement deze figuur
tot het leven gebracht, hoe heeft hij hem gevolgd op al zijn wegen. En
welk een grootse creatie heeft Gerard Philipe tot leven gewekt. Hij is
Monsieur Ripois in alle grandeur en in alle hulpeloosheid van deze mens.
Gerard Philipe heeft reeds meerdere malen bewezen een bijzonder
begaafd acteur te zijn. Ik noem slechts 'Le Diable au corps', een film die
het probleem van een jongen tekent, die op een veel oudere vrouw verliefd wordt — en hoe heeft hij alle zekerheid en onzekerheid van dat kind
tot leven gebracht, en (als tegenstelling) 'De zeven hoofdzonden', waarin hij
bewees ook in de kleinere rollen — de levenslustige, joyeuze kraamhouder
— uit te blinken.
Monsieur Ripois is een merkwaardig mens. Gerard Philipe een groot
acteur.
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KRITIEKEN
Stefan Andres
Bruiloft der V ijanden
Utrecht — De Fontein
Frecourt, een officier van het Franse
bezettingsleger in Duitsland (na de
eerste We eldoorlog) komt in contact
met de Duitse familie von Clairmont;
de vader, die arts is en spion in Frankrijk is geweest, de moeder, de zoon, 'I
type van de 'echte' Duitser, en de
dochter Louise. Frecourt, de officier,
en Louise krijgen elkaar lief. Als de
oude Clairmont dit merkt, begint hij
op een wonderlijke wijze tegen te
werken. Tenslotte belijdt hij zijn schuld:
toen hij in Frankrijk zijn werk als spion
deed heeft hij een korte liefdesverhouding gehad met een jonge vrouw
Denise, die de eerste vrouw van Frecourt blijkt geweest te zijn. Denise heeft
zelfmoord gepleegd. Tenslotte blijkt de
liefde tussen Frecourt en Louise sterker
te zijn dan de angst van de oude
Clairmont en de tegenstellingen tussen
het Duitse en Franse yolk.
Deze roman is prachtig geschreven.
Zodra men in ons land een roman
'knap' noemt, kan men er zeker van
zijn dat men dit duet om een gebrek
aan vertelkunst goed te praten. Maar
van 'Bruiloft der Vijanden' kan men niet
alleen zeggen dat het boek zeer knap
geschreven is, maar dat het ook een
voorbeeld is van prachtige vertelkunst.
Bovendien worden de personen bijna
stuk voor stuk helder uitgebeeld,
Louise het zwakst, maar in de karaktertekening van Clairmont toont Stefan
Andres een groot meesterschap. Ik geloof dat deze schrijver in ons land nog
niet die aandacht heeft ontvangen die
L. H. S.
hij verdient.
Mary Webb
Kostbaar Gif
Vertaling: J. C. Bloem
Utrecht — Het Spectrum
Het is niet de gewoonte, wanneer men
een vertaald boek bespreekt, te beginnen met het prijzen van de vertaler.
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1k doe dit nu wel, niet omdat de vertaler de dichter J. C. Bloem is, maar
omdat de dichter T. C. Bloem heel zijn
meesterlijke taalgevoeligheid in dienst
gesteld heeft van deze vertaling die
niet minder dan een herdichting is. 1k
zou zeggen: een betere aanbeveling kan
een vertaalde roman niet meekrijgen.
Het is dan ook wel duidelijk dat deze
roman deze vertaling verdiende. Een
prachtig stuk oud leven wordt in dit
boek uitgebeeld: hartstocht, haat, bijgeloof, geldzucht en mystiek. Wie van
de boeken van Aart van der Leeuw
houdt, zal ook genieten van 'Kostbaar
Gif' van Mary Webb.
L. H. S.
J. D. Salinger
Eenzame zwerftocht
Den Haag — Uitg. Oisterwijk
De oorspronkelijke titel van dit boek
is: 'The Catcher in the Rye' en de
Nederlandse vertaling is van Henk de
Graaff.
Het schijnt vaker voor te komen in
Amerika, dat een jonge man van zo'n
zestien-zeventien jaar, die het op
school niet uit kan houden en die met
de hele wereld, zich zelf incluis, overhoop ligt en die natuurlijk liever niet
zijn vader onder de ogen verschijnt,
enkele dagen en nachten onderduikt
in New York. Ja, en dan gaat er veel
in zulke jongens om. Daar zou men
boeken vol over kunnen schrijven —
ik weet er van, want ik heb bijna dertig jaar met jongens van die leeftijd
omgegaan. Er zijn dan ook veel boeken over deze puberteitsperiode verschenen. Het gaat natuurlijk altijd op
leven en dood en het zou vervelend
worden als dit het geval niet was. In
de regel is de tijd de grote heelmeester. Een goed meisje kan ook de reddende engel zijn. Toegeven moeten
we, dat er in zo'n tijd ook veel verknoeid kan worden door ouders en
opvoeders, die hun eigen slapeloze
nachten en verdroomde dagen glad
vergeten schijnen te zijn.

Veel veranderd is er niet bij de
jeugd — en ik zou een jeugd zonder
protest tegen de door ons geschapen
wereld reuk- en smaakloos vinden.
Maar om de wereld nu te vullen met
boeken over jeugdmoeilijkheden, die
men met evenveel recht groeistuipjes
als 'de weg naar de volwassenheid'
noemen kan . . ., nee, daar voel ik niet
veel voor. Waarom niet meer boeken
geschreven over het 'langzaam ster ven' van mensen op rijper leeftijd —
zeker een niet minder moeilijke
periode, stellig niet minder romantisch
en zeker zo noodzakelijk.
Dit boek van Salinger schijnt een
best-seller in Amerika te zijn ' — een
boek door het boekenminnend publiek
verslonden . . . maar ook door de literaire elite, de fijnproevers, gelezen.
Misschien is het de levensechtheid, die
dit verhaal van de ondergedoken
schooljongen genietbaar maakt -want echt is het, tot in de taal toe! Bij
alles wat de vluchteling ondervindt,
blijft hij de puber en haalt hij de volwassenheid niet. Want bij de vrouw,
die hem tot man zal promoveren wil
hij alleen maar 'wat praten . . .'
Bepaald ontroerd heeft mij dit verhaal, door de psychologisch prachtig
uitgeschreven verhouding van de held
tot zijn jongere zuster.
Mijn bezwaar tegen dit boek is, dat
er eigenlijk niemand mee geholpen
wordt . . . of het moest zijn, dat een
enkele psychiater het met zegen doorneemt uit hoofde van zijn beroep. 0±
zouden er ergens nog ouders en opvoeders gevonden worden, die men dit
boek in de handen moet stoppen .. .
omdat ze stijf volhouden te geloven in
het sprookje van de ooievaar?
G. M.
Wim Hornman

De hele Hap
Amsterdam 1953 — De Bezige Bij.
Een jongen van 17 jaar gaat in 1945
naar Amerika om opgeleid te worden
voor de strijd tegen de Jappen. VOOr
de opleiding voltooid is capituleert

Japan. De jonge soldaat Bender wordt
naar Java gezonden. Het boek beschrijft een troep soldaten, de onderlinge verhoudingen, het waken in de
vijandige nachten, verlof in Soerabaja
en enkele 'acties'.
Deze roman is geschreven in een
'forse', overladen taal. 'De zon-demonen dansten tuimelend over de roodgebrande aarde'. 'Onder zijn topi gilden zijn ogen van angst.' Natuurlijk
wemelt het boek dus ook van de
donders en smoelen en heet het doden
van een vijand: iemand naar zijn vette
moer helpen. Dit klint allemaal onbeheerst, en ik geloof ook dat Hornman
in dit boek een brok 'radeloosheid'
heeft verwerkt. Er zal niemand zijn die
een dergelijk gegeven beheerst zal
kunnen verwerken. Hornman heeft nog
kans gezien er een boeiende en mensehike roman van te maken, zoals de
omslag terecht zegt.
L. H. S.
Paolo Monelli

Mussolini
Bussum — C. A. J. van Dishoeck
Deze boeiende, rijk gedocumenteerde
biografie van de dictator, die ruim
twintig jaar de staatkundige situatie in
Italie bepaald heeft, behoort tot het
beste, wat er over hem gepubliceerd
is. Paolo Monelli, nu zestig jaar, was
eens redacteur van de Gazetta del
Popolo en oorlogscorrespondent van
een der grootste Italiaanse bladen. Te
zijnen dienste stonden talrijke binnenen buitenlandse bronnen. Zijn aantekeningen bij elk hoofdstuk verwijzen
ons daarheen. Bovendien ontving hij
zijn informaties uit de eerste hand,
namelijk van hen, die de 'duce' persoonlijk gekend, onder en naast hem
gewerkt, en in de gebeurtenissen een
rol gespeeld hebben; ten slotte was hij
zowel voor als tijdens de oorlog getuige van vele zaken, waarover hij
verslag uitbrengt. Beinvloed door de
propagandistische berichtgeving in de
kranten, de fraaie interviews in geillustreerde weekbladen en reisindrukken van het fascistisch Italie, meen347

den velen, dat Mussolini een rechtlijnige, beginselvaste krachtfiguur was,
u weet wel, een sympathieke 'sterke
man', dictator van het goede soort, in
onderscheiding van zijn afzichtelijke
Duitse lotgenoot, die hem en het betrekkelijk onschuldige Italie in het
verderf heeft gesleept. Op hen zal
deze levensbeschrijving aanvankelijk
misschien de indruk maken van onbillijke partijdigheid en persoonlijke vooringenomenheid. Ten onrechte evenwel. De schrijver slaagt er in, Mussolini's persoonlijkheid zeer dicht bij ons
te brengen, zodat we niet alleen een
staatkundig, maar ook een zielkundig
beeld van hem krijgen, levenswaar en
volkomen aanvaardbaar. Mussolini
rechtlijnig? Hij divageerde om het
kwartaal. Anderen bepaalden de koers.
Beginselvast? Hij had geen principe,
dan zijn ijdelheid en eerzucht. Zijn
'mars naar Rome'? Ondanks hem. De
sterke man? De besluiteloze. Maar men
leze Monelli's boek, dat zeker eerlijk
tracht, aan de duce geheel recht te
doen. Waarschijnlijk tot uw ontsteltenis zult u dan ook bemerken, wat in
de Italiaanse samenleving moreel geoorloofd was voor iemand, die het
aureool der volksgunst droeg. Zijn
levenseinde — met Clarette Petacci,
de bijvrouw, die hem tot in de dood
getrouw bleef — is de bezegeling van
een menselijke tragedie. De caricaturale tekeningen boven elk hoofdstuk
(van R. van Looy), hoe knap typerend
en expressief ook, misstaan eigenlijk
in dit verhaal van leven-en-ondergang,
het drama -van de duce. Jeroen Franke
vertaalde het (naar de Engelse uitgave) zeer goed.
v. H.
Otto Schrag

Het antwoord
Amsterdam — Uitg. G. W. Breughel
Antwerpen — Mertens & Stappaerts.
Op dit boek kan men menige aanmerking maken, omdat het compositorische feilen vertoont, zwakke en ook
onnatuurlijke dialogen behelst en,
voor zoveel het verhaal aangaat, in
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een gezochte ontknoping eindigt.
Toch zou men de auteur en het
boek tekort doen, wanneer men op
deze feilen de nadruk zou leggen,
want ondanks al deze gebreken is
'Het Antwoord' een goed boek geworden. Men zou het zelfs een typisch
voorbeeld van een waardevolle roman
met grote gebreken kunnen noemen.
De waarde van dit boek is gelegen
in de probleemstelling en in de oplossing van het aan de orde gestelde
probleem. Schrag durfde het aan, te
stellen dat iedere • mens die daadwerkelijk heeft deelgenomen aan de
laatste oorlog, persoonlijk verantwoordelijk is en blijft voor de daden, die
hij in die oorlog heeft verricht; ook
voor die daden, waarvoor hij een militaire opdracht ontving. Bij de berechting van de oorlogsmisdadigers hebben
we deze stelling wel algemeen aanvaard. Maar voor hen die tot het kamp
van de overwinnaar behoorden?
Paul Berner, een joodse jongeman
uit een Duitse provincieplaats, weet
tijdens de oorlog, na veel Teed te hebben ondervonden van zijn landgenoten,
te ontvluchten naar Engeland en daar
neemt hij dienst bij de R.A.F. Op
zekere nacht krijgt hij opdracht om
deel te nemen aan een massaal bombardement van zijn geboorteplaats en,
hij vindt niet de moed om te weigeren. De stad wordt goeddeels verwoest. Maar Berner kan zijn geweten
niet tot rust brengen. Hij kan de verontschuldigingen, die anderen voor
hem zoeken, niet aanvaarden. Hij blijft
er van overtuigd, dat de geallieerden,
door te grijpen naar het middel van
collectieve vernietiging zonder aanzien
des persoons, schuldig staan. Deze
schuld voelt hij als een schuld van
heel de mensheid, die drukt op zijn
geweten. Berner moet zich daarvan
bevrijden en hij keert daarom na de
oorlog terug naar de resten van zijn
stad. Hij tracht een brug te slaan
tussen de schuldige overwinnaars en
de niet minder schuldige overwonnenen.

Op welke wijze hij hierin tenslotte persoonlijk slaagt, doet eigenlijk
minder ter zake. Het maakt deel uit
van het niet erg gelukkig gekozen
verhaal. Belangrijk is echter, hoe de
oplossing in het algemeen in de opvatting van Schrag moet warden. gevonden. Hij brengt die onder woorden
in de uitspraak van een chirurg, die
hij op een van de laatste pagina's laat
zeggen: 'Zij (de mensen) geloven niet
meer in ideeen en woorden . . . maar
in mensen geloven zij nog. Begrijpt u
dat, mijnheer Berner?'
In dit boek schenkt Schrag nl. de
Duitsers, die Berner hebben gehaat,
en als jood, en als oorlogsmisdadiger,
hun geloof in hem terug, nadat hen is
gebleken, dat hij bereid was zijn leven
te geven voor dat van een van hun
kinderen. De verzoening is vrucht van
het offer, dat een mens bracht voor
velen. Deze gedachten zijn typisch
joods. De auteur maakt echter van zijn
hoofdpersoon meer dan een zondebok,
die de woestijn ingezonden wordt. De
jood Berner geeft zichzelf bewust. En
de overtuiging dat een verzoening
slechts tot stand kan komen door de
daad van de zichzelf volkomen opofferende lief de, is niet oud- maar
nieuw-testamentisch, niet joods, maar
Christelijk. In hoeverre de schrijver,
die geen Christelijke roman in de
gangbare zin des woords heeft willen
schrijven, zich bewust is geweest, dat
hij in zijn Paul Berner een middelaarsfiguur heeft geschapen, kan in het
midden blijven. Hij heeft het gedaan,
en zo het begin van de weg uit de
impasse van de wrok en het wantrouwen tussen de volken gewezen. Al
wees hij die weg niet tot het einde,
we mogen hem toch dankbaar zijn
J. E. N.
voor dit boek.
Mr A. Pitlo

Taal en Stijl der notariele akten
(Ars notariatus II)
Wageningen — Zomer en Keuning.
Men vraagt zich wellicht af, waarom
een verhandeling over ambtelijke Stijl

in dit tijdschrift wordt besproken. Het
antwoord op die vraag schuilt hierin,
dat de schrijver zich niet heeft beperkt
tot de onderwerpen die door de titel
worden aangegeven, maar dat hij van
deze kapstok gebruik heeft gemaakt
om er allerlei beschouwingen aan op
te hangen over actuele sociologische
problemen en ook over de functie van
de taal.
Wat dit laatste aangaat poneert de
auteur stellingen, die door menig let-.
terkundige op z'n zachtst in hun algemeenheid zeer aanvechtbaar zullen
worden genoemd. Menig avant-gardist
uit de experimentele hoek zal er zelfs
blazend en met rechtop staande neken rugharen op af willen vliegen. Mr
Pitlo stelt nl.: 'Verscherping van het
taalgebruik is een met het dieper door
de zaken heendenken' (pag. 7). Uit
het verband is duidelijk, dat de
auteur met verscherping van het taalgebruik heeft bedoeld het exact gebruik van de taal, zo, dat men naar de
zin der woorden niet behoeft te gissen
en de interpretatie van het geschrevene de minst mogelijke inspanning
kost. Op dezelfde bladzijde heet het:
'De bekende opmerking 'ik weet het
wel, maar ik kan het niet precies zeggen' behelst onzin. Men heeft niet door
een zaak heengedacht, alvorens men
haar voor zichzelf scherp heeft weten
te formuleren.'
Uit deze beide citaten blijkt wel dat
de schrijver, vermoedelijk onbewust,
strijdpunten aanroert, die in literaire
kringen in het brandpunt der belangstelling staan. En zo is het boekje ook
voor hen die buiten het notariaat staan
interessant geworden.
De sociologische opvattingen van de
Hooggeleerde auteur getuigen van een
zeer aristocratische instelling. Mr P.
is ernstig bezorgd over de voortschrijdende democratisering van ons yolksbestel. Hij ziet die als- een steeds groeiende bedreiging van de culture's
waarden, die door de eeuwen heen
verworven zijn. Alleen al de confrontatie van het kind van de intellectueel
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met dat van de schillenboer, die sinds
kort samen in een schoolbank zitten,
acht de schrijver funest, omdat naar
zijn overtuiging het kind uit het beschaafde milieu hierdoor zal verruwen
en afzakken tot het peil van de kinderen der primitieve schillenboeren.
Begrijpen we de auteur goed, dan ziet
hij de toekomst, ook voor het gebruik
van de Nederlandse taal, somber in.
Het behoeft -nauwelijks opgemerkt, dat
ook deze opvattingen zeer eenzijdig
zijn, maar het is van belang, ook van
extreme standpunten kennis te nemen.
De practische wenken die worden
gegeven voor het taalgebruik bij het
redigeren van akten in het bijzonder
en van (ambtelijke) stukken in het
algemeen, zijn behartigenswaardig en
practisch.
Al met al verdient het boekje, in
brede kring te worden gelezen.
J. E. N.
Henri Troyat

Schaduwen over de sneeuw
Antwerpen-Amsterdam — StandaardBoekhandel
Een Franse roman (La neige en
Deuil), vertaald door J. Roeland Vermeer. Troyat, een Rus, die Frans
staatsburger werd, is thans 43 jaar.
Zijn werk is meermalen bekroond. Hij
verwierf op zijn 24ste jaar de Prix
Populiste, op zijn 27ste de Louis Barthau-prijs en de prix Goncourt. Ook
het boek, dat wij nu ter bespreking
ontvingen, kwam in aanmerking voor
de Grand prix litteraire de Monaco.
Het verscheen reeds in verschillende
talen, terwijl . de Paramount het zal
verfilmen onder de titel The Mountain.
Het is van beperkte omvang, 168
kleine pagina's. We lazen het in een
avond uit, omdat het onze aandacht
volstrekt vasthield. De twee hoofdpersonen zijn de 52-jarige Isaias Vaudagne
en zijn 30-jarige broer Marcellus, beiden ongehuwd, levend in een oud
huisje buiten een gehucht aan de voet
van het hooggebergte. Isaias is vele
jaren gids geweest, Marcellus drager
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bij het gidswerk. Door een val kan de
oudste zijn beroep niet langer uitoefenen. Marcellus, een zelfzuchtige,
luie nietsnut, maakt misbruik van de
aanhankelijkheid en liefde van Isaias
voor hem, en dreigt, alleen op zoek te
zullen gaan naar een verongelukt vliegtuig in het hooggebergte. Uit bezorgdheid voor zijn broer gaat Isaias dan
mee, als leider van de riskante bestijging in wintertijd. Bij het vliegtuig
gekomen, berooft Marcellus de lijken
der omgekomen reizigers, tot ontzetting van zijn broer, wiens ogen voor
de slechtheid van Marcellus opengaan.
Isaias ontdekt in het wrak nog een
overlevende: een uitgeputte gewonde
Hindoese vrouw. Wanneer Marcellus
zich met geweld tegen haar redding
verzet, slaat Isaias zijn broer neer en
draagt, zonder aandacht te schenken
aan zijn om hulp schreeuwende broer,
de vrouw over de gletscher naar zijn
hut. Marcellus komt om, maar ook de
vrouw bezwijkt op de terugtocht.
Isaias legt haar in zijn bed. Wanend,
dat zij nog leeft, zegt hij tot zijn schapen, die nieuwsgierig uit de stal zijn
hut binnenkomen: 'Geen leven maken.
jullie ziet het, ze slaapt.'
Een psychologische roman? De
aankondiging wil het doen geloven,
maar ik betwijfel het. In het algemeen mag ik die gewichtige, versleten
aanduiding van een roman-genre niet.
Men kan er alle kanten mee uit en —
nergens heen. Kan men — in dit bock
— met de schurk Marcellus nog uit
de weg, met de edele Isaias zeker niet.
Marcellus heeft open kaart gespeeld:
Isaias aanvaardt de levensgevaarlijke
expeditie ten einde Marcellus in staat
te stellen, lijken te beroven. Een willoze geesteszwakke is Isaias niet, want
hij weerstaat zijn broer, als deze de hut
wil verkopen, het ouderlijk huis. En
deze nobele ziel zal in een halsmisdaad bewilligen en daarvoor zijn leven
wagen? Neen, het bock is als (zwak
gebouwde) parabel 'van goed en
kwaad, liefde en hebzucht' wel aanvaardbaar, niet als 'psychologische

roman'. En het decor van sneeuw, ijs,
rotsen en mist, het halsbrekende alpinisme is stellig van een kunstenaarsv. H.
hand.
Zoe Oldenbourg

De Hoeksteen

's-Gravenhage — U.M. Pax.
Deze Franse historische roman, 'La
Pierre Angunlaire', werd voortreffelijk
vertaald door Frans Willems. De omslagtekening van Hans de Jong geeft
de drie hoofdfiguren van het bock
karakteristiek aan: de grootvader
Ansiau de Linnieres, de zoon Herbert
en de kleinzoon Haguenier. De uitgever heeft het omvangrijke werk (467
bladzijden) bijzonder mooi doen drukken en binden. Jammer dat de corrector bier en daar gefaald heeft: er zijn
verschillende zet- (taal-) fouten in gebleven. De vertel- en beschrijvingswijze
is door haar eenvoud boeiend; de dialoog, samen- of tweespraak, vol afwisseling, raak, geestig soms, nimmer
onbeduidend of plat; de monologen
daarentegen veelal gerekt, te rhetorisch
en te literair. Al lezende krijgt men
eerbied voor de kennis van de schrijver, betreffende het geestes-, zedelijk
en maatschappelijk leven der standen
in het Frankrijk der middeleeuwen;
bovenal voor het natuurlijk gebruik van
die kennis. Ze wordt niet opzettelijk
uitgestald, maar is dienstig tot beleving van de levenssfeer, het denken,
doen en laten der mensen. De bouw
van het bock is levendig, bezighoudend in de beste zin van het woord,
door de wisseling van twee verhaalmotieven: de zwerftocht van de blinde
Ansiau de Linnieres naar het heilige
land en het leven van de zoon Herbert,
kasteelheer en diens zoon, de ridder
Haguenier. En hoever de vele hoofden bijfiguren in dit drama van het
geslacht der Linnieres door de afstand
van tijd, maatschappelijk en geestelijk
bestaan ook van ons verwijderd zijn,
ze zijn in de loop van de verhalen
hunner handelingen en belevenissen
mensen voor u geworden, voor wier

lot ge diepe belangstelling krijgt en
houdt. En dit blijft toch maar de
hoogste verdienste der romankunst.
Daarom is De Hoeksteen ongetwijfeld
een belangrijk bock. Daarin is de
hoofdfiguur, de landheer Herbert, het
best geslaagd; wel is waar een berekende, harteloze en goddeloze brunt,
gevangene van zijn zelfzucht, een
duistere ziel tot aan zijn levenseinde
toe, maar geheel geloofwaardig door
de auteur gebeeld. De sympathieke
ridder Haguenier daarentegen, dromer
en dichter, wiens 'platonische' liefde
voor de gehuwde edelvrouwe Marie
de Mongenost zijn noodlot wordt, is
voor ons de zwakste rol in het drama
gebleven.
v. H.
Albert Kuyle

'Rend Jezus' kleed'
Utrecht — De Fontein.
Tegenover de protserige overdaad van
heiligen van suikergoed en maagden
van marsepein, waarmee de kerken
van Rome zich vaak aanpassen aan de
devote snoeplust der gelovigen, werpt
Kuyle de wijde deuren open van een
kathedraal, waarin een bijna Protestantse soberheid de Roomse rijkdom
omringt, waarin uitbundige lijnen uitlopen in een eerbiedige bong.
De heiligen paraderen niet door zijn
bock als bij de optocht van het carnaval; er worden geen heilige geraamten
rondgedragen. 'Zo weinig van belang
het is te weten waar ergens het gebeente rust, zo goed is het om nit zijn
leven de les te trekken, die voor ons.
alien daarin is neergelegd.' (bl. 125).
Zijn wonderlijke combinatie van
Protestantse strakheid en Roomse bontheid weerspiegelt zich in zijn stijl, die
de stijl van bijna alle bijbelse romans
in schoonheid overtreft.
Is het nog nodig, dat op elk Kerstfeest onze dominees ons bezweren:
Kerstfeest is geen poezie, maar heilsfeit, geen kaarslicht, maar dogma, geen
huiselijke heilige familie, maar antithese van vrouw en slang, geen stalletje met een kribbetje, maar snijpunt
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van heilshistorische lijnen, geen os en
geen ezel, maar een Draak in de lucht,
geen intimiteit, maar apostolaat? Als
wij deze korte verhalen van Kuyle
lezen, beginnen wij zo langzaamaan
weer wat heimwee te krijgen naar de
os en de ezel, en wij vragen ons af:
kan de 'intimiteit' van Bethlehems stal
ook te veel verloren gaan in de ruimte
van de heilshistorie, die het stokpaardje werd van zovele dominees?
Als onze knappe theologen zulke
diepe achtergronden achter de kribbe
laten opengaan dat de wanden van de
stal verschuiven tot achter de horizon,
krijgen wij wel eens een beetje ruimtevrees — en we gaan weer verlangen
naar de romantische Roomse verhalen,
waarin we het warme stro kunnen ruiken. Er zijn preken, waarin de muffe
geur hangt van oude boeken, — maar
in dit boek van Kuyle ruiken we zomaar — het kleed van Jezus.
Het is een weldaad dit bijzonderc
boek te lezen.
0. J.
L. H. Stronkhorst

Kinderen der mensen
Nijkerk — G. F. Callenbach
De schrijver verplaatst ons in het
plattelandsgezin en het dorpsmilieu.
Gijsbert van Kralingen, zoon van een
welgesteld landbouwer, heeft voor
Rina Bergman, dochter van de koster,
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liefde opgevat en die verhouding is de
bron van het conflict, waarbij meerdere mensen betrokken zijn. Er is
allereerst een agressieve medeminnaar,
de vrij achterlijke Hannes van Bernmel; een predikant Kuilman, die het
met koster Bergman aan de stok krijgt
over het geval, maar het in meer dan
een opzicht aflegt; een veearts Balder,
de rauwe 'andersdenkende' zullen we
maar zeggen, met zijn onafhankelijke
moraal, — en verschillende andere
dorpsfiguren. Aldus een oud, meermalen ter hand genomen gegeven voor
een romanverhaal, maar dat door
Stronkhorst toch zo behandeld is, dat
men geen ogenblik bij de lezing der
betrekkelijk onbelangrijke gebeurtenissen denkt: 1k weet het allemaal wel
— ze krijgen mekaar in het end . . . Dit
laatste interesseert ons het allerlaatst
om de versletenheid dier 'oplossing',
bewilliging veelal tot voldoening der
meesten. Maar de manier, de eigen
beschrijvingswijze van de auteur, de
middelen om zulk een versleten onderwerp toch weer onderhoudend en
geloofwaardig te bewerken, zijn op
zichzelf verdienstelijk. Te meer, daar
een en ander niet gevernist is met een
dusgenaamde christelijke strekking,
maar de geestelijke instelling zuiver,
oprecht gehouden is.
v. H.
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Vi l o e b 1 1 vs
een bloemlezing naoorlogse protestantse poezie
samengesteld door
T. DAS — J. VAN DOORNE — P. J. RISSEEUW

Uit de inleiding van J. Des
'Aan deze bloemlezing uit het na 1945 gepubliceerde werk van
dichters, voor wie Christus in het centrum van hun geestelijk leven
staat, de titel 'Vloedlijn' to geven is een gelukkige gedachte geweest
van de oudste der drie redacteuren.
Zolang er in de geschiedenis van de Nederlandse letterkunde sprake
is van een afzonderlijke christelijke literatuur, heeft altijd weer de
vraag kunnen opkomen of dit werk niet veeleer beurtelings ondergaat en droog valt in de getijstroom van wisselende richting, en de
benaming christelijk dus een onzakelijke pretentie is. Het antwoord,
in de titel Vloedlijn gegeven, is nu mijns inziens allereerst dat de
boven met bescheidenheid maar met overtuiging aangeduide poezie
helaas niet vloed alleen kan zijn, maar ook niet slechts verdronken
land wil wezen. Ze vormt een schelpenrij, die door de vloed op het
strand gestuwd en achtergelaten is.
Het zal de lezer van de hierna volgende gedichten niet ontgaan, dat
de schelpenlijn alles behalve langs een lineaal getrokken werd. Het
is immers alsof de vloed van meer dan een kant invalt en door de
kust op verschillende wijzen wordt gekeerd. Een dichter als bedoeld in de eerste alinea is nu eenmaal — grandeur et misere —
kind van zijn tijd zowel als van de eeuwigheid.'
„Vloedlijn" telt 192 bladzijden tekst en 12 kunstdrukpagina's met
foto's van de dichters. Het boek is gebonden in een geheel linnen
band en voorzien van een artistiek stofomslag van Henk Krijger.
De prijs is f 7.90.

V erkrijgbaar in de boekhandel
EEN BOEK VAN BOSCH & KEUNING N.V. — BAARN
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een bundel essays van
C. RIJNSDORP
hem aangeboden
door een aantal vrienden
ter gelegenheid van zijn 60ste verjaardag
Uit de inleiding van C. Rijnsdorp

In 1934 verscheen mijn 'Ter zijde', waarin een aantal opstellen over literatuur en muziek werden gebundeld, die in
loop van een zestal jaren waren geschreven. Het is voor mij
een voldoening, dat er nu, na twintig jaren, opnieuw gelegenheid is voor zulk een bundeling. Over muziek zal men maar
een opstel aantreffen, weer over Bach en wel naar aanleiding
van de herdenking van zijn sterfjaar 1750, in 1950. De overige
stukken gaan over literatuur, met steeds deuren open, naar ik
hoop, naar aangrenzende levensgebieden. Ze zijn opgenomen
vrijwel naar de volgorde van eerste publicatie; slechts de
eerste drie dateren van voor de oorlog, alle overige zijn daarna
geschreven.
In andere stukken vindt men dan bespiegelingen en overwegingen, die zich nooit ver van die centrale vraag naar een
monumentale levensopvatting die ook kunst en religie onder
een gezichtspunt verlangt to zien en het leven daarnaar richten
wil, verwijdert. Dit is de meer verstandelijke formulering van
wat in meer aesthetische taal het zoeken naar het geheim
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