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De eerste uit de doden
die sterft en eeuwig leeft
die met een handvol broden

zijn volk verzadigd heeft,
Hij is het brood dat heden
voor ons gebroken wordt.
Hij is de vrucht vertreden,
het kostbaar bloed gestort.
De eerste uit de doden
die water maakt tot wijn,
is onder zijn genoden

een levende fontein,
er staat geschreven
springende wijd en zijd
tot in het eeuwig leven
een zee van zaligheid.
zoals
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Over wat mooi en lelijk is, over smaak en stijl valt wel degelijk te twisten.
Natuurlijk is Rembrandt een groter kunstenaar dan Anton Pieck, Paul
Gerhardt dan Jan Hinlopen. De kunstenaar dient de kunst niet door zich
aan te passen aan de populaire smaak. Maar stringent wordt dat vraagstuk, als het er een is, pas als het gaat over de kunst die de Kerk dient.
Wat wordt in een nieuwe gezangbundel, zoals b.v. in 1938 gepubliceerd
door de Hervormde Kerk, populair in minder dan geen tijd? Zeker niet
het beste alleen. 'De vaste rots' en 'de dorre vlakte' bewijzen het. En wat
nu als men een nieuw gezangboek wil uitgeven? Waar richt men zich
naar? Naar de honger der eenvoudigen, die het sentimentele, het dramatische, het romantische herkennen als passend bij de eigen vroomheid,
vooral als de termen herkenbaar zijn? Of naar de smaak der hoogmoedigen, die goed weten wat mooi is, maar geen aansluiting meer hebben bij
wat leeft bij hun moeders, tantes en tuinlieden? Valse tegenstelling! Zo
is er al te veel over gepraat, en het gevolg is geweest, dat de Kunst met
een hoofdletter buiten de Kerk met een hoofdletter kwam te staan, en
dat de laatste zich tevreden heeft gesteld met tweederangs-prestaties. Zo
zijn de dagen van Johann Sebastiaan Bach en Paul Gerhardt voorgoed
voorbij. Net als in het warenhuis en Hollywood: de smaak van de afnemer

beslist.
De kunstenaar, die nog ergens iets met het instituut Kerk heeft uit te
staan, b.v. door er heen te gaan, resigneert. Zo de heer Rijnsdorp in zijn
artikel in Ontmoeting van september. Het is met de gezangen niet veel
gedaan, weet hij, en ik onderschrijf die eerste alinea van hem volmondig.
Maar ik schrijf dit stuk uit de grond van mijn hart, omdat wat er dan
volgt mij zo aan het schrikken heeft gemaakt. Wat is zijn troost? Dat er
nog liederen bestaan die, hoewel niet ideaal, met 'wat schools en dor
aandoende woorden' zelfs, door hem opnieuw beleefd zijn en toen gebeden bleken te zijn, als ik tenminste de ervaring die de heer Rijnsdorp
had bij het lied 'Verlosser, Vriend, o hoop en lust' in wat zakelijke termen
mag trachten weer te geven. Hij vindt dat ook van ''k Heb geloofd en
daarom zing ik', een inderdaad uiterst populair lied. Zulke liederen,
schrijft hij, 'hebben zichzelf bewezen'. Waardoor, zou ik graag willen
weten? Doordat hij er wat aan beleefde? Of, wat waarschijnlijker zijn
gedachtengang was, maar niet duidelijk blijkt, omdat ze geliefd zijn geworden bij de gemeente? Dan zouden we kunnen praten over het probleem waar ik dit antwoord mee begon. Maar als het om zijn persoonlijke
belevenis gaat — en die schuift hij naar voren — dan vraag ik me toch af
of het hem niet mogelijk zou zijn wat duidelijker te zijn. Waarop rust zon
ervaring? Ieder van ons weet hoeveel factoren daarin mee kunnen spelen,
jeugdherinneringen, analoge gedachtenterminologie, het moment van ontvangst van de belevenis enz. Ik wil bekennen dat ik b.v. een zwak heb
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voor het 'Veilig in jezus' armen' met zijn sentimentele wijsje, en in dit
geval weet ik toevallig precies op welke jeugdherinnering die voorkeur
is gebaseerd. Dit zijn allemaal respectabele — tot op zekere hoogte —
vertederingen, en men moet er zich in hemels naam (letterlijk) nooit voor
schamen iets lelijks mooi te vinden.
Ten minste zolang men de particulier is, die men God zij geloofd in
deze drukke wereld zo nu en dan nog eens zijn mag. Maar men moet
er geen regels aan proberen te ontlenen voor het samenstellen van een
gezangboek. En als ik de laatste regels van Rijnsdorps artikel lees blijkt
mij dat hij daar mee bezig is. En ik schrik dus nog erger. Aan het slot
van zijn meditatie bouwt hij nl. met enkele woorden een tegenstelling op
tussen 'een handvol van zulke liederen', die dus krachtens zijn ervaring
gebeden zijn, en de 'dusgenaamde schat', van het Kerklied der eeuwen.
Met name wordt daar Blumhardt genoemd, over wiens betekenis men
twisten kan, maar die, naar wat men van hem leest, ook wel eens gebeden heeft. Zeker in zijn liedei en. Of de 'eigen armoede' in de laatste
regel speciaal op de arme Blumhardt slaat, weet ik niet. Ik wil graag de
heer Rijnsdorp goed begrijpen, maar lees ik deze zin, dan vrees ik dat
hij nog heel wat meer dichters van kerkliederen op het oog heeft. Hij
spreekt van 'veel'. En ik vraag me af welke arme objectievelingen, die
niet alleen baden maar ook goede dichters waren, daar nu bij horen.
Tenslotte: ik heb dit stuk geschreven omdat ik de heer Rijnsdoip graag
begrijpen wil. Ik vrees dat ik het zo moet interpreteren: dit is weer eens
het protest van de pietistische (dit is geen scheldwoord, maar Tersteegen
is werkelijk beter dan Van Alphen c.s.) vroomheid tegen het lied van de
Kerk voorzover dat objectief is en vrij van de achttiende-eeuwse terminologie, waarin onze huidige volksvroomheid nog voor een goed deel vast
zit. Ik wil zo'n protest graag waarderen, ik bedoel geen moment — dit om
misverstanden te voorkomen — dat wij zonder mystiek en tederheid en gebed een verzameling liederen konden bezitten. Maar dat de vraag naar het
verantwoord, welzeker naar het aesthetisch verantwoord (al schijnt aesthetisch een goddeloos woord te zijn in de ogen van vele theologen) daarbij
gewoonweg van de baan wordt geschoven, dat subjectieve belevenissen
en volkssmaak bepalend gaan worden, dat heeft mij doen schrikken. Het
is niet moeilijk om aan te tonen hoe erbarmelijk het lied van Hinlopen is,
ik wil er niet aan beginnen, het is zo hoogmoedig tegenover een man
die makkelijk vromer en beter was dan ik (Begrijp me goed, ik meen het
ernstig). Maar precies dat sentimentele slechte soort liederen (gecombineerd met dorre preken), precies dat uit de weg gaan van de schoonheid
en de zuiverheid en de helderheid (en die is pas innig) heeft mij en velen
weet ik, verdreven uit de Gereformeerden Kerken en gevoerd naar een
Kerk waar ze in een gezangbundel van 306 wel 200 lelijke hebben, maar
ook een aantal zulke schone, dat ik naar de Kerk ga speciaal om die te
horen. En waar ze aan die bundel, zoals trouwens aan alles, ook wel wat
doen willen.
Ik zal niet afdwalen, ik wilde niet zo uitvoerig zijn als ik geworden ben,
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ik wilde niet de hartekreet schrijven die hier nu staat, maar vooruit. Misschien komen we zo tot enig begrip wederzijds, als dat eens nodig mocht
zijn. Opdat niet alleen de gebeden in leven blijven, maar ook de schone
kerkliederen uit de dusgenaamde schat, opdat het niet altijd waar blijft,
wat Guillaume van der Graft in zijn gedicht heeft genoteerd, en waar ik
bij het lezen van Rijnsdorps artikel voortdurend aan denken moest:
De Christenheid ziet zo bleek,
ik ben bang dat ze sterft.

TUSSEN LEVEN EN STERVEN (antwoord)

• .1 timst orp
Het stukje 'Gebeden sterven niet' is, als ik het goed begrijp, voor de heer
Schulte Nordholt op twee punten onduidelijk : 1. Wat is de aard van de
ervaring, die ik beschreef? 2. In hoever ontleen ik aan deze ervaring een
maatstaf voor de samenstelling van een kerkelijke gezangbundel?
1. Even heb ik me afgevratgd: was het wel goed die ervaring te vertellen? Men stelt zich zo spoedig aan misverstand bloot. De lezer zal er
gauw een strekking aan willen geven die men niet heeft bedoeld. Bij enig
nadenken ben ik tot de omgekeerde conclusie gekomen, maar dat behoort onder 2 thuis. Nu die ervaring zelf. Die is mij bijgebleven juist
ómdat ze niets te maken had met jeugdherinneringen of andere min of
meer sentimentele vertederingen. Het was eenvoudig een spontane innerlijke reproductie van de eenheid, die tekst en melodie vooral naar de
geest vormen. En langs deze weg was het een doordrongen worden van,
een deel hebben aan de geest van aanbidding en stille verrukking, die
dichter en componist hebben bezield. Niet dus de secundaire werking
van associaties met het eigen verleden, maar het worden tot acoustische
ruimte voor stemmen uit de vroegereeuwse kerk. In zover was deze
ervaring dus passief: het lied 'verscheen'. Maar tevens voltrok zich een
soort identificatie.
Het verschijnsel heeft mij juist daarom ook als zodánig zo geboeid,
omdat men hier in het hart van zeer diepe vragen terechtkomt. De
spontane reproductie van een kunstwerk in de mensengeest (niet statisch, maar lévend, in beweging) is bekend. Het is na-, misschien zelfs wel
meedichten, -schilderen, -componeren, -bouwen. Het is een fenomeen van
overwegend esthetische aard. Zonder dit fenomeen zou de reproducerende kunst en trouwens het gehele kunstgenieten ondenkbaar zijn. Op
wie ontvankelijk is voor beeldende kunst slaat de dynamiek b.v. van
Vincent van Gogh (vaas met herfstbloemen, jongenskopje) over, zodat
zijn kijken een meeschilderen wordt. Onlangs kreeg ik een reproductie
van een modern gedeformeerd stilleven in handen, dat me eenvoudig
niet losliet. Neem ook de muziek. Toen ik als jongen voor het eerst het
langzame deel uit Beethovens vijfde symfonie hoorde, had ik van maat

tot maat een duidelijk gevoel van herkenning. Bij Mozart ondervindt men
dit herhaaldelijk. Is dit de 'logica' van de stemvoering, die overtuigt dat
het juist zo en niet anders moest gaan? Schopenhauer en Plato zullen we
er maar buiten laten. Het komt mij voor, dat hier eveneens een identificerend reproduceren aan de gang is. Zo kunnen mijn ogen ook maar nooit
genoeg krijgen van het directiegebouwtje vóór de nieuwe Rotterdamse
Bijenkorf. Kloos schreef ergens over een bepaald vers: wie hiermee niet
een dag gelukkig is, is niet waard dat hij leeft. De kunstcriticus dient
tussen haakjes deze onívankelijkheid, conditio sine qua non, te bewaren
en niet in zijn lagere 'deskundigheid' te verstarren.
Maar nu wordt het moeilijker, nu komen we op het gebied van de
religie. Aan de mens worden zaken geopenbaard, waarvoor zijn ogen en
oren van nature gesloten zijn. Wetenschap en kunst, zoals die uit de
schepping opkomen, schieten hier te kort. Men kan jezus niet psychologisch analyseren, men kan de Bijbel niet in een sluitend systeem vangen
(zelfs niet in een systeem, waarin het niet-sluiten als paragraaf is opgenomen). God kan nooit het object der theologie worden. Augustinus en
Calvijn maakten zich nog zorgen over de verhouding van de bijbelstijl
tot de antieke redekunst. Dat zij de bijbel uit een oogpunt van vormentaal en stijl nog niet in zijn oosters karakter konden zien, put dit vraagstuk
niet uit. De grondkwestie is de verhouding van christelijke religie en literatuur. Functioneert het woord in de christelijke religie op geheel dezelfde wijze als in de algemene literatuur? Is christelijke kunst iets eigen
om op begane grond terug te keren en de zaak toe te spitsen:-sortig?Of,
wat zijn de normen voor een kerklied? Als een gedicht beantwoordt aan
literaire eisen, zoals die op een zekere tijd gesteld worden en daarbij een
kerkelijke 'inhoud' heeft, is het op grond daarvan reeds als kerklied aanvaardbaar? En omgekeerd: moeten liederen, die aan vroeger gestelde
literaire eisen hebben beantwoord, maar dit niet meer doen aan de tegenwoordige, om die reden worden losgelaten? Kan er van continuiteit in het
kerklied alleen maar dáár sprake zijn, waar de smaak van het ogenblik
toevallig beantwoordt aan die van een vroegere periode? Is het daarom
zo verwerpelijk ook te zien naar wat de gemeente heeft aanvaard?
Ik ben ervan overtuigd dat hier de vergelijking met het publiek in zijn
verhouding tot verkooptactiek, redactiebeleid, vermaaksindustrie enz. niet
geldt. In de kerk gaat het onderscheid tussen geletterden en eenvoudigen
nooit geheel op. Er is het ambt aller gelovigen; bovenal, er is de H. Geest,
die aan de kerk is beloofd, welke belofte ondanks alles toch gehouden en
vervuld wordt. We kunnen het leven in de kerk niet meten met sociaalculturele maatstaven zonder meer, zonder dat Meerdere. Als het volk (en
dit geldt in het algemeen) onvolwaardige of inferieure kunstuitingen kiest,
is het er nooit totaal naast. Mijn poes eet gras uit een bloempot bij gebrek
aan een tuintje. Zo grijpt het volk vaak naar inferieure kunst om bepaalde elementen, die het in de highbrowproductie mist. Het luistert b.v.
naar een volksstuk: 'De rode brug of de nacht van de 13e november',
omdat daar ethische vragen op monumentaal -eenvoudige wijze worden

gesteld. Te meer klemt deze argumentatie waar het de kerk geldt. Natuurlijk heeft de (trouwens ondefinieerbare) smaak van het kerkvolk niet
het laatste woord. Ook in de kerk zijn leiders en geleiden. Inderdaad mag
men tussen intellect en volk in de kerk geen valse scheiding maken. Het
volk luistert graag naar zijn leiders, wanneer die waarachtig begrip tonen;
het pretendeert ook niet precies te weten wat goed is en wat niet. Voor
mij blijft daarom de vraag, of een bepaald gezang geaccepteerd is en
'zich bewezen heeft' (dit germanisme ontleen ik aan Nietzsche, die deze
term graag en meesterlijk gebruikt) van betekenis. 'Bemind', 'geliefd',
ligt voor mijn besef in een lagere sfeer.
De zaak is nu, dat ik mij bij dat reproducerend identificeren ook met
de kerk geidentificeerd voelde. In de kerk zijn trouwens ook de leiders
volk en moet de vox populi in de stem van de leiding meeresoneren.
Nu was het doel van het schrijven van mijn stukje niet de gezangen kwestie aan te snijden. Hoofddoel was die verbondenheid aan de algemene
kerk, aan de hand van een bepaald lied doorleefd, tot uitdrukking te
brengen. Toen ervoer ik juist een duidelijk onderscheid tussen 'graag gezongen', 'geliefde' en 'bewezen' liederen. Op dit punt is het juist dat de
leiding, die beter kan onderscheiden dan het volk, moet ingrijpen. Het
volk moet in dat kunnen onderscheiden voorgelicht en opgevoed worden.
2. Het is dus niet zo dat ik mij alleen afvraag: welke gezangen zijn voor
mij 'bewezen' gezangen? Zulk een bizondere ervaring (want dat is en blijft
het; het grenst aan het paranormale) doet geen werkmethode aan de hand.
Wel geeft ze dunkt mij een duidelijke vingerwijzing. Door de wat abrupte
beeindiging van mijn stukje (het kwam uit mijn portefeuille en was bij
het schrijven gebonden geweest aan een zeker aantal woorden) is het
slot vermoedelijk niet duidelijk genoeg. Liederen die de Rijksgedachte
vertolken, met name zekere liederen van Blumhardt, mogen vooral in
deze tijd niet verwaarloosd worden, integendeel. Ik kom alleen op tegen
eenzijdige voorkeur, die zou kunnen leiden tot uitsluiting van wat ik dan
noem 'bewezen' liederen. En dat ik van 'verzoenen' sprak, wijst er wel op,
dat men ook bereid moet zijn liederen te aanvaarden op crediet van
anderen. Ik heb de zaak niet op de spits gedreven; dat is uit mijn artikeltje
niet te lezen.
Tenslotte kom ik terug op het begin van punt 1 : is het wel goed zulke
ervaringen te vertellen? Ik geloof dat dit veel te weinig gebeurt. De
mensen zijn veel te bang onlogisch, omslachtig, kortom menselijk te lijken.
Onze ervaringen bepalen in hoge mate onze oordelen. Onze betogen over
en weer worden zo gesloten mogelijk gehouden. De schrijver verzwijgt
ervaringen en bij de lezer worden (geheel andere) ervaringen gewekt.
Toch spelen die hun verwarrend spel. Vandaar zoveel misverstand. Laten
we liever onze ervaringen meedelen; we zijn geen denkmachines maar
levende mensen. Daarom heb ik geen spijt van mijn confidentie, te minder
omdat ze tot een springlevende reactie heeft geleid, waarin (ik denk hier
aan het slot van Schulte Nordholts stukje) nog veel discussiestof zit, die
hier moet blijven rusten.
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(te zingen op de wijs van:
„Wat God doet dat is welgedaan")
Voor men aan tafel gaat:
Dit is een dag der zekerheid,
dit is een dag van vreugde:
zie brood en wijn staan hier bereid
voor kinderen die niet deugden;
die honger heeft
hij eet en leeft,
die Christus wil ontvangen
hij drinkt zijn hart vol zangen!
Terwijl men aan tafel zit:
Wie doet het teken van zijn trouw
hier hand en mond ervaren?
Die reeds tot ons behoren wou
toen wij nog zondaars waren.
Hoeveel te meer
zal nu die Heer
verzoenden door zijn sterven
zijn leven ook doen erven!
En daarna:
Zingt nu de Heer een dankbaar lied,
vervulden met zijn vrede:
die tot Hem komt veracht Hij niet
Hij deelt zichzelf hem mede;
nu niet meer wij
maar enkel Hij,
zijn leven in ons leven
in eeuwigheid gegeven!

J . W.
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IN PARADISUM
De aarde eenmaal schoon geschapen,
is het verloren paradijs
waar zij die moesten waken slapen,
en van hun schuld is Hij de prijs,
Hij moet het met zichzelf betalen,
alleen, alleen draagt Hij de last.
Er zal geen engel nederdalen,
het lam zit in de struiken vast.
Maar aan het hout waar Hij moet hangen
daar is de duisternis gedaan,
voorgoed vervuld het aards verlangen,
daar vangt de hele hemel aan.
De schepping zingt daar Hem ter ere.
zijn kinderen komen bij hem thuis,
De ganse aarde is des Heren
het paradijs ligt om het kruis.

J . W. ,S4iIte
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REMBRANDT
Liefde en vrede in het warme bed.
Het dal der slaap regent vannacht weer vol.
Paarden gaan langs de horizon op hol.
Hoog van de tinnen van de hemel steekt
een engel zijn luidruchtige trompet.
Dat alles sterft wanneer de dag aanbreekt.
De hanen kraaien spleten in 't gordijn.
Een man vindt in de eerste schemer zijn
penseel, op 't morgenblanke linnen zet
hij neer wat uit de nacht als nieuw ontstaat:
Aurora als een vrouw van melk en bloed,
Hendrikje Stoffels als de dageraad.

J. W
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HERMES
Hermes uit de hoge zalen
waar de goden zalig zijn
heimelijk als een ademhalen
haast onhoorbaar nederdalend
naar de aarde en haar pijn,
hem zal 'k huiverend ontmoeten,
hem herkennen overal,
waar hij gaat op vilten voeten
door het zonbeschenen dal,
dat weldra de mist omhullen
zal en waar wij schimmen zullen
volgen als hij wenken zal.
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IDEALISME
Iedere morgen als
hij ontwaakte uit de vouw
van de diepzinnige slaap
zag hij zichzelf zo schoon
de dag ingaan van het licht.

O God die zien in de zon
en geloven in edeler goud,
waarom, waarom worden zij
door hun hoogste hartstocht verblind,
zoals een Grieks geluk
tegen zichzelf zich keert
eindigend in de nacht.
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BESLUIT
Wanneer ik in de zachte schemering
mij aanzie in mijn eigen spiegeling
in 't lichtbewogen water van de gracht,
zie ik mijzelf vervloeien kring na kring
en langzaam ga ik over in de nacht.
Tenzij ik wegga, maar vind ik de moed
om mij tegen mijn weemoed te verweren,
mij op te richten en mij om te keren,
op weg te gaan het leven tegemoet?
Ik doe het toch, met alle pijn is leven
het enige op aarde ons gegeven
en vol van redeloze trots en goed.
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ONTMOETING

Het park is overjarig goud van lof,
een hulde aan het sterven dat zo schoon
en edel is. Gezegend zij het stof
dat God bedoelt. Gezegend God en Zoon
die wandelt door de herfstelijke hof.
Misschien komt men Hem op een zijpad tegen,
en is Hij dan weer anders dan men dacht,
een God van licht met een geluid van regen
rondom Hem heen en achter Hem de nacht.
Maar men herkent elkaar en noemt de namen
en alles is zoals het is verwacht.
Adam keert weer, hij hoeft zich niet te schamen.
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Vandaag ben ik aan de G. De G. is ontzettend groot; er schijnen l in Amsterdam hele volksstammen rekeninghouders te wonen, wier naam met
een G begint. De Weledele Heer A. M. Gaastman, Weteringkade 153,
Amsterdam; Mevrouw A. P. Gaastra-Menzonides, Linnaeusstraat. De
Linnaeusstraat is niet zo heel ver van... Dank zij de routine die ik met de
E en de F en vooral met de B heb opgedaan kan ik onder het typen door
aan andere dingen denken. Maar wat er erger is weet ik niet, de rekeninghouders met G of de andere dingen. Ongeveer het enige waaraan ik
veilig denken kan is de hond. Als ze me maar niet zo aan Gerard herinnerde, wanneer ze uit haar mand naar mij ligt te kijken, wanneer ze naar
mij toe komt om haar kop in mijn schoot te leggen. Omdat ik op de hond
pas ben ik hier; de hond is het enige wat mij aan de wereld en de mensen
verbindt. Het is goed dat je niet helemaal alleen zal zijn, zei Gerard toen
hij met haar terugkwam van het asyl. Ik nam de hond, zoals ik alles genomen heb wat mijn broer voor me deed. Alleen moest ik natuurlijk weer
even zeggen, dat ik niets van honden afwist, er niet mee om kon gaan.
Gerard was dat al gewend. Ik kon ook niet de flat van zijn vrienden in
orde houden zolang ze in Amerika waren, ik kon geen adressen overtypen
uit het giroboek, ik kon niet ... hij moest zich nu verder maar niets meer
van mij aantrekken, voor mij kwam het er allemaal niet meer op aan.
Hij, Gerard, had me van te voren gewaarschuwd dat ik mijn leven voorgoed zou bederven en anderen hadden hetzelfde gedaan. 'Stil maar, dat
weet ik nu allemaal wel', onderbrak hij me zachtzinnig. En daarop ging
hij me uitleggen hoe Jaap Aarnouts het beest verzorgde. Eén keer per
dag een flinke bak eten: brood, fijngesneden groente en vlees van de
paardenslager. 's Morgens en 's avonds misschien nog een boterham. Verder moest er altijd een schaal fris water klaar staan. Iedere dag borstelen
en drie keer per dag met hem wandelen. Af en toe een middag de bossen
in, dat was voor mij ook goed.
'Voor mij komt het er allemaal niet meer op aan', begon ik voor de
zoveelste keer. En Gerard, die vroeger om het minste of geringste er
op los kon timmeren, werd daar niet ongeduldig om. 'Zo'n hond is tegelijk een hele afleiding', vervolgde hij. En: 'Je ziet nog eens iets anders
dan jezelf.' 'Het is een grote sterke hond, je hoeft dus nergens bang voor
te wezen.'
'Ik ben niet bang. Voor mij ...'
'0 nee, je bent niet bang. Waarom zou je.'
Het beest liep zacht jankend door de kamers te snuffelen. Iemand die
niets van honden afweet zou zeggen dat de grote sterke hond bang was.
Ik zei dat niet, al heb ik het toen al gedacht. 'Hij zoekt Jaap en Frieda',
legde Gerard uit. 'Hoe heet hij ?' vroeg ik. 'Kenau', zei Gerard, 'het is
eigenlijk een dame, zie je.'
14

Jaap en Frieda Aarnouts hadden een aardige naam voor hun hond
bedacht, vond ik. Maar Gerard wist niet eens zeker of Jaap en Frieda
die naam bedacht hadden, al waren ze daartoe wel in staat. Jaap had
die hond nog niet lang; toen hij hem kreeg was hij al volwassen. Juist
omdat de hond daar al eerder was geweest vonden ze het vreselijk hem
maanden achter elkaar in het asyl te laten; ze waren werkelijk heel blij
dat ik zolang in hun flat wilde wonen en op de hond passen. Maar als
ik eens een hele dag de stad uit moest kon ik hem wegbrengen, dat was
afgesproken. Ze hadden hem nog liever een dag in het asyl dan dat de
buren hem verzorgden. Die paar dagen dat de flat had leeggestaan was hij
daarom ook in het asyl geweest.
'Waarvoor zou ik een hele dag de stad uitmoeten'.
'Om werk af te leveren en nieuw werk te halen'.
'0 ja.'
En verder zou het wel goed zijn als ik maar rustig hier bleef, deze
maanden. Daarmee eindigden Gerards instructies en vermaningen. Geen
woord van verwijt heeft hij gezegd.
Ditmaal beheerste ik me. Ik zei niet, dat ik niet wist hoe ik deze maanden door moest komen, ik zei ook niet dat ik er geen idee van had wat ik
na deze maanden beginnen moet. Ik zat alleen maar naar mijn broer te
kijken die zo goed hij kon het dier troostte. Zijn hand lag op de harige
hondekop.
Die hand van Gerard. Toen Leo me vertelde dat het nu uit moest zijn
heb ik zijn hand in de mijne genomen en die een paar keer gestreeld.
Hij trok die driftig weg en ik zag dat hij het afschuwelijk vond. Maar
ik kon niet zeggen dat ik dat niet bedoelde. Ik deed het immers alleen
omdat het voor het laatst was, omdat ik daarna nooit meer tegen iemand
op de wereld lief zou kunnen zijn. Al het andere was niet meer mogelijk
na wat hij gezegd had, ik kon niets meer doen dan zijn hand strelen en
ook dat wilde hij niet meer. Of ik het begreep? jazeker, dit was het
einde. Ik heb het hem, geloof ik, niet moeilijk gemaakt.
Gerard heeft mij aan een voorlopig onderdak in het huis van zijn
vrienden en aan werk geholpen. Overtypen op enveloppen van de particuliere adressen uit het giroboek, eenvoudiger kan het niet. Hij heeft me
gezegd dat het goed voor me is te werken, al hoef ik me om geld niet
ongerust te maken zolang hij er is. Wat heeft een broer veel voor zijn
-zuster over. Maar zijn hand streelde de hond, niet mij. En ik vond geen
woorden en geen gebaren om hem te danken of hem de troost te geven
die hij, om mij, nodig had. Wat is de liefde tussen broer en zuster machteloos.
'Ik moet nu weg', zei hij eindelijk.
'Ik zal mijn best doen', beloofde ik. Ik lachte zelfs tegen hem; dat had
hij wel aan mij verdiend.
'Je moet me maar niet naar de trein brengen; die hond weet geen raad
als hij me weg ziet gaan'.
Voor hij de kamer uitging nam hij mijn hand en legde die op Kenaus
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kop. Zo kreeg ik, heel even, toch nog de menselijke aanraking waarnaar
ik had verlangd.
Met de hond naast mij stond ik voor het raam hem na te kijken. Kenau,
het stomme dier, begon weer zacht te janken. Ik kon niet eens hetzelfde
doen.
De hond is een afleiding, zei Gerard, je ziet nog eens iets anders dan
jezelf. Kans om over mezelf na te denken krijg ik nauwelijks zolang
Kenau bij me is. En dat is dag en nacht. Eigenlijk hoort ze in de eetkamer
te slapen, weet ik van Gerard, maar ik heb tot dusver de hondemand in
de logeerkamer gezet, naast mijn bed. Al op de eerste avond ben ik
daarmee begonnen.
Nadat Gerard was weggegaan moest ik het aanzien hoe het dier door
de kamers rondsnuffelde en zocht. Soms hoorde ze buiten iets, — een fluitje
of misschien een gelijkende voetstap, — dat haar met gespitste oren en blij
geheven staart naar het raam deed lopen. Voor niets. Als ze zich omdraaide keek ze naar mij. En al heb ik dan geen verstand van honden,
toch begreep ik goed wat er in haar omging. Weg. Hij is niet in zijn
eigen stoel, het was een andere man die daar buiten liep. Waarom heeft
hij me niet meegenomen, waarom laat hij me alleen. Ga in je mand, Kenau, zei ik Gerard na. Als ik dat een paar keer herhaalde deed ze het
ook wel, maar over de rand van de mand keken de grote hondenogen
mij treurig aan. In de schemer heb ik een hele tijd naast de mand gezeten. Soms streelde ik het dier en dan likte ze dankbaar mijn hand. Soms
sloeg ik mijn arm om haar hals. Soms zaten wij samen onbeweeglijk over
het balcon in het duister te staren, luisterend of we de bekende voetstap
hoorden. Jij hoeft niet bang te zijn, hij is alleen maar naar Amerika en
hij komt terug, fluisterde ik. De hond begreep dat niet. Waar is hij, waar
is hij, vroegen haar glanzende ogen. Zelfs in het donker had ik die voo rtdurend voor me. Ik moest mijn handen voor mijn eigen ogen houden als
ik iets anders wilde zien. Maar ik heb maar heel even gehuild, de hond
kon geen snikken verdragen. Haar grote zware harde poot en haar ruige
kop met de troostende tong waren in mijn gezicht en janken deed ze ook
weer. Stil maar, stil maar, fluisterde ik. Pas toen ik zelf stil geworden
was liet haar opdringerige sympathie een beetje af.
Zo werd het tijd om naar bed te gaan. Ik zette de mand in de eetkamer
en sloot de glazen tussendeur. De hond keek mij aan. Ik weet niet veel
van honden; het is best mogelijk dat Kenau iedere avond als Jaap haar
in de eetkamer opsluit zo'n nummertje tragiek weggeeft. Maar ik kon er
niet tegen. Ik heb de deur weer opengedaan en de mand in de logeerkamer gezet. Met een haast menselijke zucht ging het dier er in liggen,
nog voor ik me had uitgekleed.
Een hond ligt niet wakker als hij verdriet heeft. Gelukkig dat Kenau
weinig lawaaierig is in haar slaap. Die eerste nacht heb ik haar een paar
keer horen janken, misschien in haar droom. Ongeveer ieder uur kwam ze
even aan mijn gezicht en mijn handen snuffelen. Dat doet ze nu nog,
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maar niet meer zo vaak, meestal een of tweemaal per nacht. En als ik
probeer te huilen, overdag of 's nachts, is ze ogenblikkelijk naast me.
Behalve de rekeninghouders met J — Janse, Jansen, Janson, Jansse, Janssen, Janson en zo maar door — heb ik nu Jopie om me mee bezig te
houden. Het is de hond die mij met Jopie verbindt. Om de hond, die hij
had horen blaffen, stond Jopie al de eerste morgen voor de deur — zelf
woont hij op de flat hierbeneden. Mag ik bij Kenau komen, zegt hij altijd
als hij zijn ongenode visites komt maken, maar de eerste morgen begreep
ik dat nog niet. De hond kwam woest blaffend uit de woonkamer rennen;
voor ik haar kon grijpen stortte ze zich op het kind. Ik was de enige die
schrok. Met een gelukkig gezichtje onderging het jongetje Kenaus onbesuisde begroeting; om niet om te vallen van al die liefde leunde hij tegen
de muur. Toen Kenau wat gekalmeerd was wandelde haar bezoeker rustig
achter haar aan naar binnen; naast de hondemand zette hij een bankje
neer en daarop zat hij een hele tijd 'Zoete Kenau, braaf hondje, lieve
Kenau' te fluisteren; de hond sloeg hevig met haar staart. Als ik opkeek
van de rekeninghouders zag ik hoe het kind zijn arm om de hals van de
hond had geslagen.
Tegen mij heeft Jopie die eerste morgen ook nog iets gezegd. Dat was
vlak voor hij wegging. 'U moet geen andere jongens binnenlaten, Kenau
houdt alleen van mij.'
Inderdaad houdt de hond van dit buurjongetje; dat is me ook bij Jopies
vele volgende bezoeken gebleken. Een allemansvriendin is ze overigens
niet. Na Jopie zijn alle jongetjes uit alle flats in de wijde omtrek zich bij
mij wezen melden met de boodschap, dat ze van de echte mevrouw van
Kenau òòk altijd binnen mochten komen, resp. de hond uitlaten. Maar
Kenau behandelde hen als hinderlijke indringers die zo gauw mogelijk de
trap af moesten.
Wij houden het dus op Jopie. Jopie brengt kaaskorstjes en worstvelletjes; Jopie maakt alle uitlaatwandelingen mee die buiten de schooluren
vallen; Jopie wijst me waar ik boodschappen moet halen, en, na verkregen toestemming van zijn mama, hoe ik naar het bos moet lopen;
Jopie leert me hoe de meneer van Kenau Kenau borstelt; Jopie weet waar
de mevrouw van Kenau de kinderboeken heeft staan en zit ze urenlang
stil te bekijken, zijn arm om Kenaus hals; Jopie legt me uit, dat Kenau
zijn mand in de zon wil hebben als de hond met haar poten op mijn
schouder komt staan; Jopie komt Kenau goedenmorgen en welterusten
zeggen, het een al inniger dan het ander; ropie weet wanneer Kenau verdriet heeft en als Kenau bang is kijkt hij mij wijs en begrijpend aan.
Soms denk ik dat ook voor Jopie de hond een afleiding moet zijn: die
moeder van hem schijnt andere interessen te hebben, zijn vader is overgeplaatst en komt pas laat in de avond thuis. Voor mij heeft Jopie slechts
een matige belangstelling; als hij me opzoekt is het om Kenau; als hij
tegen mij praat is het over Kenau.
Waar is Kenau geweest toen de meneer en mevrouw van Kenau naar
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Amerika waren en u nog niet hier woonde? Bij allemaal andere honden?
Was hij blij toen hij weer in zijn eigen huis kwam en in zijn eigen mand
mocht slapen? Of heeft hij gejankt omdat de meneer en mevrouw er niet
waren? U bent natuurlijk niet de echte mevrouw van Kenau, maar ik
geloof dat hij van u toch ook wel een beetje houdt. Als de meneer en
mevrouw van Kenau terug komen uit Amerika, blijft u dan hier wonen?
Maar als u weggaat heeft Kenau verdriet, omdat hij van u houdt. Als
Kenau verdriet heeft moet hij janken en dan wil ik hem troosten, maar
dan krijg ik zelf ook verdriet. Als ik verdriet heb wil Kenau mij troosten,
dan likt hij me in mijn gezicht. Kenau is mijn vriendje. Echte vrienden
gaan nooit van elkaar vandaan, want als de een weggaat heeft de ander
verdriet. Als ik groot ben ga ik ook naar Amerika en dan koop ik daar
net zo'n mooie auto als mijn Oom Karel heeft, maar dan neem ik Kenau
mee. Als Kenau van de politie niet naar Amerika mag ga ik zelf ook niet,
dan blijf ik altijd en altijd hier wonen, en dan hoeft Kenau nooit naar
allemaal andere honden.
Als ik opkijk uit het giroboek zie ik de hond. Als ik de namen van de
rekeninghouders met J hardop lees hoor ik daartussendoor het kind. Leo
is ook een rekeninghouder. Eén met M. Het duurt nu niet zo lang meer,
dan ben ik aan hem toe.
Bent u niet bang, juffrouw, zo helemaal alleen in die flat? Deze vraag
komt regelmatig terug in de korte gesprekken die ik voor haar open deur
met Jopies moeder voer. Nee mevrouw, is het enige wat ik daarop terug
kan zeggen. 0 wat flink!, bewondert ze dan en nu kan ze op zichzelf
overgaan. Als Jopies vader niet thuis is heb ik altijd Jopie nog, maar toch
kan ik het soms niet uithouden, dan moet ik de deur uit. Dan pakt ze de
telefoon en maakt een afspraakje met Oom Karel, begrijp ik, maar ik zeg:
Ik heb immers de hond. Jopies mamma steekt een hand met donkerrood
gelakte nagels naar Kenau uit. Het is natuurlijk maar een stom beest,
waaraan u geen aanspraak hebt, maar hij is wel groot en sterk. Gelukkig
wel mevrouw, zeg ik. Zo hebben we die conversatie weer gehad.
Of ik bang ben? Waarom zou ik bang zijn? Kenau is groot en sterk.
Maar als ik een sigarettenaansteker gebruik zit de hond tegen de deur
aangedrukt te bibberen. Als ik biefstuk of een ei bak of iets anders dat
sist en knettert durft ze de keuken niet in, al staat haar bak vol eten.
Als ze in de verte een bouvier ziet, nog groter en sterker dan ze zelf,
komt ze met haar staart tussen haar poten vlak naast me lopen. Als er
buiten een jongen op een padvindersfluitje loopt te blazen duwt ze haar
kop tegen mijn hals. Als ik haar mee wil nemen in de bus zet ze alle vier
haar poten stijf op de straat en verroert ze niet voordat de bus is weggereden. Als Jopie in de auto van de bakker stapt begint ze te janken.
Als er vuurwerk wordt afgestoken maakt ze zich zó klein dat ze onder
het schrijfbureau kan kruipen.
Kijk Kenau eens bang zijn, zegt Jopie. En: Stil maar, hondje, je hoeft
niet bang te wezen, ik ben er toch.
-
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Waarom Kenau bang is? Het is maar een stom dier, ze kan het me
niet vertellen. Maar Jopie begrijpt het wel zo ongeveer.
De mevrouw van Kenau stond op een keer vlees te bakken en Kenau
zat ernaar te kijken en toen kwamen er opeens vlammen uit de pan en
daar is Kenau toch zo vreselijk van geschrokken. Nu denkt hij dat er
weer vlammen zullen komen als het vlees zo sist. Die zwarte hond die
nog groter is dan Kenau heeft Kenau op een keer gebeten, zo'n gemenerd,
en Kenau deed hem niks, en nu denkt Kenau dat hij het nog eens zal
doen, maar die lelijkerd zal wel uitkijken, want ik ben er toch zeker bij.
Zo'n akelig fluitje als die jongen heeft, daar kan Kenau niet tegen; hij
denkt dat u wel maken kan dat hij er mee ophoudt; kan u hem niet met
water gooien? Als ik in de auto stap denkt Kenau dat ik nooit meer terug
kom en dan krijgt hij verdriet. Als er vuurwerk is denkt Kenau dat het
onweert en dan kruipt hij weg. Als hij weer onweert en mijn mamma is
niet thuis kom ik bij u.
Waarom Kenau niet in de bus of in een auto wil weet Jopie niet.
Vandaag de L. De L is niet zo verschrikkelijk groot, dat stuk van de M
kan ik er best nog bijdoen. Met de enveloppen haal ik het vandaag ook
nog en ze zouden nieuwe sturen. Ga er niet op zitten wachten; als ze
niet op tijd zijn met hun spullen doe je het beste met op de trein ie
stappen en ze te halen; dan vraag je tegelijk betaling voor vat je klaar
hebt. Dat heeft Gerard heus gezegd.
Leo staat in het giroboek nog op zijn oude adres. Dat is dus nu weer
goed. Zo lang ik met het giroboek bezig ben heb ik dat adres van Leo
tussen de adressen van de rekeninghouders met alle letters zien staan,
maar zelfs nu ik de L klaar heb ben ik er nog niet aan toe. Toch heb ik
het al meer dan eens zo mooi ik kon getypt. Het zijn enveloppen zonder
inhoud die ik klaarmaak. Het verzoek, éénmaal één gulden of één rijksdaalder voor het hulpbehoevende kind over te schrijven, wordt er door
weer een andere thuiswerkster ingestopt, een die niet over de schrijfmachine van Jaap Aarnouts kan beschikken. Aan Leo heb ik meer te
adresseren dan een lege enveloppe. Ik verzoek aan geen enkele rekeninghouder iets, ook niet aan Leo. Maar ik leef toch nog steeds al is mijn leven
voorgoed bedorven. Ik beleef ook het een en ander, al is het maar met
een hond en een kind. Alles wat ik beleef brengen mijn gedachten naar
Leo. Als ik morgen voor 'zaken' op reis ga voert de trein me in de richting
van Leo.
Die vorige enveloppen met Leo's adres heb ik verscheurd; ze waren
niet mooi genoeg. Natuurlijk kijkt hij niet eens naar het couvert als hij
zijn post openmaakt. Of misschien zal zijn vrouw dat doen. Dat ze niet
van zijn brieven af kon blijven was een van de dingen, die hij op haar
tegen had. Ik heb zijn post nooit aangeraakt, maar evengoed is hij bij
mij vandaan gegaan. Echte vrienden doen dat niet, zegt Jopie.
De Weledele Heer K. Mensinga, Rubensstraat. Die Mensinga uit de
Rubensstraat staat ook in het telefoonboek; het is geen familie. De Wel19

edele Heer L. Mensinga. Zo moet het dan maar, al is het niet erg mooi.
Maar op de achterkant van het couvert tik ik mijn naam en volledig
adres; die juffrouw die er het verzoek instopt zal daar heus geen erg in
hebben; niemand anders dan de geadresseerde zal het zien. En dan komt
Leo naar me toe; hij verlangt immers net zo goed naar mij als ik naar
hem? Hij kan het veilig doen; er is hier geen mens die hem kent.
De blauwe auto voor de deur lijkt op Leo's auto als de ene Volkswagen
op de andere. Maar hij is natuurlijk van Jopies Oom Karel en hij komt
weer eens de mamma van Jopie halen. Een makkelijke tante is dat. Neemt
niet eens de moeite de trap op te lopen om mij te vragen of ik mij over
haar zoontje wil ontfermen, maar staat alleen een lief gezicht te trekken
en te zwaaien voor ze in de auto stapt. Dus als Jopie straks uit school
komt krijgen we hem hier. En misschien brengt hij morgen een bos
bloemen.
Het is alleen maar de moeder van Jopie die in de blauwe auto wegrijdt,
daarom ziet Kenau het onverschillig aan. Als Jopie in de auto van de
bakker of van Oom Karel stapt begint ze te janken. En wat zou ze doen
als Leo mij in zijn wagen kwam halen? Haar meenemen kan ik niet, ze
durft niet in een auto. Stil maar, hondje, die enveloppe met het adres aan
de achterkant zal ik wel weer veischeuren.
'Ik zal wel op Kenau passen', zei Jopie nadat ik het goedenmorgenzeggenceremonieel had onderbroken voor de mededeling, dat ik een dag de stad
uitging. 'Je moet toch naar school', antwoordde ik. Jopie mompelde zo
iets, dat hij vandaag best thuis kon blijven. Dat zijn moeder gedurende
zijn afwezigheid als zijn plaatsvervangster zou kunnen optreden kwam
blijkbaar niet bij hem op. Voor hij met een bedrukt gezicht vertrok liet
hij me beloven dat ik gauw thuis zou komen, dan hoefde Kenau niet zo
lang in het asyl bij de andere honden. Als er zo'n gemene zwarte bij was
moest ik zorgen, dat hij Kenau niet bijten kon. Maar Kenau zou tóch wel
bang zijn.
'Daar hebben we Kenau weer', zei de beheerder van het asyl zodra hij
ons aan zag komen. Of hij de honden, die af en toe bij hem logeerden,
allemaal bij hun naam kende? 'Dat nu niet bepaald', antwoordde hij,
'maar u moet rekenen dat de baas van Kenau de hond hiervandaan heeft
gehaald; mijn vrouw heeft haar zelf die naam Kenau gegeven omdat het
zo'n lafaard was. Anders wel een aardig rustig hondje; mijn vrouw is
altijd nog blij als ze Kenau terugziet. Gaat u maar even mee.'
Het asyl ligt langs de spoorlijn. Nu de trein wegrijdt kom ik er langs.
Daar is het grote bord; van het opschrift kan ik alleen maar lezen: Bescherming van dieren. Daarachter ligt die grote loods, we zijn er al voorbij. Maar de gang in die loods zie ik nog steeds voor me: een gevangenis
met achter de tralies onschuldige dieren, die in hun verdriet berusten.
Toen ik wegging keek Kenau me aan, maar ditmaal kon ik er tegen. Eén
dag mag ik toch heus wel weg, zo is het ook afgesproken. Vanavond ga ik
haar halen. Stil maar, hondje, niet bang zijn, vanavond kom ik terug.
-

20

Omdat de trein vaart mindert kijk ik op mijn horloge. Het is niet eens
erg laat. We moeten ongeveer bij het terrein van de dierenbescherming
zijn. Zo in het avondlicht, met die onweerswolken er achter, ziet zelfs
de buitenkant van het asyl er donker en dreigend uit. Nog even wachten,
hondje, voor deze koffer met dozen heb ik de reis gemaakt, die moet ik
thuisbrengen voordat ik jou kan halen. Een grote koffer achterop Frieda's
fiets plus een hond er naast is mij te machtig.
Een beetje geld en een paar dozen enveloppen, meer heeft de dag
niet opgeleverd. Ik ben langs zijn huis gelopen, dat kon ik niet laten, en
zag hem in zijn auto stappen en wegrijden; naast hem zat een kind.
Daarna wilde ik niemand anders meer zien. Om koffie te drinken en te
eten heb ik onmogelijke kleine tentjes uitgezocht, waar ik geen kennissen
tegen kon komen. En ik heb niet getelefoneerd. Hij is een man die vrouw
en kinderen heeft, ik mag het hem niet moeilijk maken. Ik wil het hem
niet moeilijk maken omdat ik van hem hou. Ik moet niet aan mezelf denken maar aan hem. Hij wéét het immers, dat ik mijn betrekking heb opgezegd om helemaal voor hem te kunnen leven, dat mijn leven bedorven
is; waarom zou ik het hem beslist nog eens moeten vertellen. Hij houdt
van mij, dat heeft hij honderdmaal gezegd, dus kan hij zich indenken
hoe eenzaam en angstig ik ben zonder dat ik naar hem toe ga om het hem
Nee, dat doet er ook niet toe.
te zeggen. Ik begrijp alleen niet dat
Maar beseft hij dat deze maanden voorbij gaan en dat ik niet weet wat
ik daarna beginnen moet? Mijn gedachten brengen het allemaal naar hem,
omdat hij de enige is, maar zelf kan ik niet bij hem komen. Waar hij nu
is, op zijn oude adres, heeft hij zijn vrouw en kinderen bij zich. Ik loop
aan de overkant, alleen. Ik zie hem wegrijden. En naar het voorlopig
onderdak, dat mijn broer voor me heeft gevonden, breng ik een koffer
vol lege enveloppen. Hoe lang kan het nog duren voor het onweer komt?
Op de tweede etage staat de deur open. De mamma van Topic was
wel verplicht vanmiddag thuis te blijven; daarom zal ze nu nodig bij een
van de buren moeten koffiedrinken. Op de derde etage, voor de gesloten
deur met het bordje J. Aarnouts, zit een klein pyamafiguurtje ineengedoken op de mat.
'U hebt gezegd dat u vroeg thuis zou komen.'
'Ik ben er toch, jongetje, ik ben er toch.'
Een deken van mijn bed sla ik om hem heen; ik streel zijn koude handen. Hier is een kind, waarvoor ik lief kan zijn.
'De mevrouw van Kenau zei dat ze vroeg thuis zou komen, heb ik
tegen Mamma gezegd en toen is ze met Oom Karel in de auto weggegaan. En ze heeft me niet meegenomen, omdat ik al uitgekleed was, maar
ik had me best weer gauw kunnen aankleden. Ze is zomaar weggegaan,
zomaar weggegaan.'
'Stil maar, jongetje, stil maar. Direct komt Pappa thuis.'
'En Kenau was er ook niet. Waarom hebt u Kenau niet meegebracht?
Als het gaat onweren wordt Kenau bang'
'Kenau is bij allemaal andere honden en er zijn daar een meneer en een
...
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mevrouw die heel goed voor hem zorgen.'
Lichten doet het af en toe, maar het onweer blijft weg. Het kind zit
stil tegen mij aan. Zijn handen en voeten worden warm. Huilen doet hij
niet meer, maar soms trekt er een schok door zijn tengere lichaam. Wat
gaat er veel van zo'n jongenslijfje uit. Als ik zelf warm begin te worden
komt zijn vader. Het is een magere man met een vermoeid gezicht.
'U hoeft mij niets te vertellen. Jopie en ik hebben dit al meer meegemaakt.'
'Dan zal ik maar zo gauw mogelijk de hond uit het asyl gaan halen.'
Met het kind dicht tegen zich aangedrukt loopt hij de trap af. Maar
als ik even later zijn etage passeer komt hij weer naar me toe.
'Er komt hier een eind aan, ik kan mijn huis ruilen. Als ik niet meer
heen en weer hoef te reizen wordt er beter voor de jongen gezorgd; dan
let ik er zelf op. Het ergste vind ik het voor het kind. Zo'n kind waar je
eerst met z'n tweeen blij om bent geweest. Dat wordt dan zomaar aan
de kant gezet. Maar u gaat die hond halen. Omdat hij niets anders heeft,
is de jongen zich veel te erg aan dat beest gaan hechten en hij is niet
eens van hem. U begrijpt het wel, als we verhuizen wordt dat een drama.
Denkt u dat Meneer Aarnouts de hond zou willen overdoen?'
'Ik weet het niet, zo goed ken ik hem niet', mompel ik.
In het asyl is het de vrouw van de beheerder, die mij te woord staat.
'0, dus u kwam Kenau halen. Aardig hondje, vindt u niet?' Achter haar
aan loop ik door de smalle gang tussen de hokken. Kenau jankt en blaft,
kwispelt en springt. Van blijdschap is ze halfdol.
'Ze vinden het zo heerlijk als hun eigen baas of hun eigen vrouw ze
komt halen. Al zijn we goed voor ze, ze weten dat ze hier niet horen.'
'Ja, het is een aardige hond', beantwoord ik de vorige vraag.
'Kunt u nu begrijpen dat die eerste baas van Kenau haar zomaar op
de hei heeft neergezet? Of heeft Meneer Aarnouts dat nooit aan u ver
-teld?'
'Zo goed ken ik hem niet', mompel ik weer.
Terwijl ze haar verhaal doet leun ik tegen de tafel, waaraan ze de bon
voor één dag verblijf heeft geschreven; ik ben opeens verschrikkelijk moe.
Zo moe als Jopies vader.
Kenau is geen cent waard, hoor ik, want ze is geen rashond; die donkere streep over haar rug mag ze niet hebben. Toen ze een puppy was
is die er waarschijnlijk niet geweest. Die eerste baas van haar heeft die
streep, die opeens tevoorschijn kwam, misschien een miskoop of een mis
gevonden, het kan ook dat hij geen moeite met de hond wilde-reknig
hebben toen ze loops werd. Dan weet zo'n man een makkelijke manier
om van het beest af te komen, waar hij eerst plezier van heeft gehad.
Hij neemt het in zijn auto en als hij midden op de hei is zet hij het aan
de kant en rijdt hard weg. Ja, zo hebben we hier meer honden gekregen
die op of bij de hei gevonden zijn: vies, mager, uitgehongerd en doodsbang.
Sommige zijn dan vals en voorgoed bedorven, maar Kenau is een lief vertrouwend beest gebleven, alleen maar bang en laf. Ik ben nog altijd blij
-
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dat we zo'n goede baas als Meneer Aarnouts voor haar hebben gevonden.'
'Dus daarom jankt ze als ze iemand van wie ze houdt in een auto weg
ziet rijden.'
'Allicht. En vrijwillig een auto ingaan doet ze van haar leven niet
meer. Daarvoor is ze té erg geschrokken. Moet u zich voorstellen: zo'n beest
dat nooit iets anders heeft gedaan dan spelen en van de baas houden —
alléén op de hei. Begrijpt u zulke mensen? Laten ze dan niet aan een
hond beginnen.'
Begrijp ik? Het is me al eerder gevraagd. Om met Kenau naar buiten
te kunnen zeg ik plichtmatig 'nee'.
Zulke mensen! Een hond of een kind of een vrouw, waarmee ze eerst
blij zijn geweest, waarvan ze plezier hebben gehad, zetten ze zomaar
aan de kant. Begrijp ik het? Ja of neen? Kenau begrijpt het niet, maar
een lief vertrouwend beest is ze gebleven. Het heeft haar leven niet voorgoed bedorven. Ze is alleen maar bang, doodsbang. Omdat het in de verte
licht en rommelt loopt ze harder naar huis dan ik kan fietsen.
Pas als de hond in haar eigen mand ligt komt de eerste harde donderslag.
Tot zolang heeft het onweer gewacht. Op het bankje van Jopie zit ik naast
de hondemand, mijn arm om Kenaus hals geslagen; ik voel hoe het dier
trilt. Ditmaal probeert ze niet mijn gezicht te likken of haar poten op
mijn schouder te zetten om mijn hulp te vragen; ze weet dat ik tegenover
deze verschrikking even onmachtig ben als zijzelf. De macht die het
onweer heeft losgelaten kan door een stom dier als een hond op geen
enkele manier worden beïnvloed; wat die over haar beschikt dient te
worden aanvaard. Maar zij vertrouwt.
Of Jaap Aarnouts bereid zal zijn Kenau over te doen? Niet aan mij
als een kind haar meer nodig heeft, dat begrijp ik wel. Voor mij is de
hond een afleiding, een toevlucht om deze maanden door te komen, iets
warms en levends dat naast mij is nu het onweer is losgebroken. Door
haar zie ik iets anders dan mijzelf.
Kijk naar me, hondje. Ik neem de harige kop tussen mijn handen en
draai hem naar mij toe. Het dier blijft langs mij staren. Kenaus lichaam
trilt van bangheid, maar in haar ogen zie ik geen angst, geen bitterheid,
geen wanhoop. Stilheid, berusting.
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CREDO

Ik geloof in zondagschoolversjes
en in het Here- zegen-deze -spijze-amen
van een kind;

ik geloof in gevouwen handen
en in de petjes voor de ogen
van ouwe opaatjes;

ik geloof in de stilte
en dat Gij de geluidsmuren van de stad
doorbreekt,
ik geloof dat Gij een vluchtheuvel zijt
tussen bromfietsen en scooters
en dat Uw engelen ons leiden
over de zebra -paden
naar de overkant
achter de sterren;
ik geloof in de eenvoud van Uw rijk
door de genade van het simpele doopwater
dat uit de keuken van de koster komt
en door de zegen van het avondmaalsbrood
zomaar van de bakker;
ik geloof in de barst
die loopt van de wieg tot en met de doodkist
en in de Hand die de barst bedekt
en onzichtbaar maakt;
ik geloof dat de doden op U wachten
in de stilte
en dat in hun kisten
wormen gehoorgangen graven
naar het geluid van Uw komst. Amen.
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EEN MISGREEP

^v. goii¢
Nog als de dag van gisteren herinner ik me, dat ik met een roodharig
vriendje in de Amsterdamse Van Wou heftig liep te debatteren over de
vraag of de mens van een aap afstamt. Wij mochten nog maar net gymnasiast genoemd worden, maar hadden toch al vaststaande ideeën op dit
punt. Zo positief hij een bevestigend antwoord op deze vraag gaf, zo hevig
verzette ik er mij tegen. Wij trachtten allebei de scherpste argumenten
voor ons inzicht te bedenken, maar dit pro en contra liep toch uit op
het doodgewone 'welles' en 'nietes'. Hoewel het debat wel heftig was,
ontaardde het echter nooit in ruzie.
Hoe we als twaalfjarige aan deze gesprekstof kwamen, is me pas onlangs
duidelijk geworden, toen de Haagsche Comedie aankondigde het stuk van
Jerome Lawrence en Robert E. Lee 'Inherit the wind' te zullen gaan
spelen. In de toelichting op dit stuk las ik, dat destijds in juli 1925 in het
plaatsje Dayton in de staat Tennessee een proces is gevoerd tegen een
onderwijzer, die de evolutie -leer van Darwin leerde, hoewel de wetten
van de staat Tennessee dit uitdrukkelijk verboden hadden. Vandaar dus,
dat wij gymnasiastjes ons zo'n goed jaar later over de aap liepen druk
te maken.
Met een zeer grote belangstelling zag ik naar de opvoering van dit
stuk uit. Zou het debat van toen tussen twee schooljongetjes herhaald
worden, maar nu op grote mensenniveau? Hoezeer, laat ik het dadelijk
zeggen, hoezeer ben ik teleurgesteld. Wat deze grote mensen op tafel
wisten te brengen, kon het peil van ons onmondig debat van toen lang
niet halen. Op geen stukken na zelfs, want wat hier over het voetlicht
kwam was dom, ja meer dan dom; het was bekrompen.
Als de Amerikaanse schrijvers Lawrence en Lee de bedoeling hadden
gehad om aan te tonen, dat de Amerikanen in feite nog veel gekker en
onnozeler zijn, dan wij Europeanen reeds menen dat zij zijn, zouden zij
geen beter stuk hebben kunnen schrijven.
De toelichting op het programma spreekt van 'Fundamentalisten', die
zich tegen de Darwinleer verzetten. Nu ben ik geen fundamentalist, maar
tot nu toe heb ik mij van deze mensen toch een andere voorstelling gemaakt dan wat hier den volke wordt voorgezet.
Stel u voor een godsdienstoefening op het plein voor het gerechtsgebouw. Een handenklappende en heupwiegende menigte en een houten
dominee, die de zaak opzweept tot het hysterische. Als de dominee begint, gaat een koor van enkele dames begeleidende muziek croonen op
de wijze van een blue. Afgewisseld met kreten als 'Hallelujah' en 'Praisethe Lord'. De dominee citeert klaarblijkelijk uit zijn hoofd (want er deugt
geen steek van) enkele verzen uit Genesis, voortdurend begeleid door
hysterisch gezoem en muzikale kreten. Tot slot gaat hij over tot een soort
gebed, waarin hij allen vervloekt, die de Darwinleer aanhangen tot zijn
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eigen dochter toe. Nu is mij wel bekend, dat sommige negersecten in
Amerika de vreemdste praktijken beoefenen in hun 'godsdienstoefeningen',
maar de jazz, die hier wordt voorgezet, krijgt het etiket 'fundamentalistisch' en daar keek ik toch even van op.
Het behoeft geen betoog, dat deze godsdienstige jamsession zeer op
de lachzenuwen van een Nederlands publiek werkte. Wie hier niet zou
moeten lachen, is beslist niet normaal.
Duidelijk is echter, en dat steken de schrijvers niet onder stoelen en
banken, dat de 'fundamentalisten' het proces al hebben verloren, voordat
ze er mee begonnen. Hoewel ze het natuurlijk voor de wet wel winnen.
Maar laat ik trachten ordentelijk iets weer te geven van de heksenketel,
waarin dit stuk zijn toeschouwers stort.
Een jonge onderwijzer heeft zijn kinderen de Darwinleer onderwezen.
Dat mag niet, want dat staat duidelijk in de wet. juridisch is deze zaak
zo klaar als een klontje. De onderwijzer is schuldig. Zo denkt de rechter
er ook over, want hij veroordeelt hem tot 100 dollar boete. Dat is niet
veel. Niet meer dan een kantongerechtzaakje. Rondom dit proces wordt
echter zo'n poehah gemaakt, dat het ver de grenzen van het betamelijke
overschrijdt en stof kan worden voor een toneelstuk. Tussen haakjes: een
slecht toneelstuk, zonder probleem, verwikkeling, climax en oplossing.
Zo maar een stukje milieuschildering, een tafereeltje zonder kop of staart.
De fundamentalisten charteren als openbare aanklager tegen de onderwijzer de grote Matthew Harrison Brady, die in het verleden al driemaal
kandidaat voor het presidentschap is geweest. Helaas, Brady is al in zijn
nadagen; hij zeurt nog zo'n beetje rond, maar is niet meer dan een
'fundamentalistische' slogans fabricerende facade van zijn eigen ik. Straks,
als het vonnis tegen de onderwijzer zo mild zal blijken, krijgt hij een
beroerte. Roemloos einde van wat eens een groot man was.
De geslepen beroemde advocaat van de tegenpartij, Henry Drummond,
heeft een makkie aan de domme Brady. Hij solt in het proces met hem
rond, als een torero met een oude afgedankte stier. Toch heeft Brady
nog de macht aan zijn zijde: de dominee en diens croonende gemeente;
de publieke opinie en de jury, waarin alleen de dommen zitting hebben:
lui die niet kunnen lezen en anderen, die nooit van Darwin hebben gehoord. Natuurlijk spreken zij het schuldig uit over de onderwijzer, maar
de rechter is zeer mild in zijn vonnis. Een slimme baas, die wel weet, dat
hij de 'vooruitgang' niet tegen kan houden. Zo winnen de fundamentalisten,
maar het is een Pyrrhusoverwinning. De vooruitgang is niet tegen te
houden. Darwin wint op alle frontpagina's der vooruitstrevende bladen.
Dit is dan het toneelstuk. Na het verscheiden van Brady mompelt Drummond nog enkele gevoeligheden aan zijn adres en vat het meisje van de
onderwijzer, de dochter van de dominee, de moraal ongeveer als volgt
samen: 'De vooruitgang is niet te stuiten. Ideeen moeten geboren worden,
zoals kinderen geboren worden; ziekelijke en gezonde. Alleen de gezonde
hebben een langer leven dan de ziekelijke' (Was dat maar waar, voege men
hier aan toe).
26

Foto Nico Naefff
De gemeente in 'Inherit the Wind' door de Haagsche Comedie.

Merkwaardig, dat zo'n stuk in 1956 door een Nederlands toneelgezelschap op het repertoire genomen wordt. Het kan, zoals het programma
vermeldt, heus wel historisch zich zo hebben toegedragen. Maar niet iedere
historie is interessant. De schrijvers schuiven de fundamentalisten geborneerdheid in de schoenen. Als men hun gedoe gadeslaat en Brady aanhoort kan men dit niet ontkennen. Maar advocaat Drummond, die de
opgeblazen grijsaard vliegen tracht af te vangen, is ook geen voorbeeld
van diepzinnigheid. Het geborneerdste evenwel zijn de schrijvers zelf, die
dit onbenullig gekrakeel willen opdissen als een roemruchte overwinning
der vooruitgang.
Over Genesis en Darwin spreken zonder ook maar heen te wijzen naar
het mysterie van de mens, dát is geborneerd ...
De titel 'Inherit the wind' is ontleend aan Spreuken 11 : 29: 'He that
troubleth his own house shall inherit the wind: and the fool shall be servant to the wise of heart'. De wijze van hart ontbrak in dit stuk ten enenmale; wat wil men ook van schrijvers, die zelf niet over deze wijsheid
beschikken? De wind, die geerfd werd, is opgevangen in dit stuk of anders
gezegd: dit geheel was niet meer dan een windbuil en een misgreep van
de Haagsche Comedie.
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SPES MUNDI
in de trein van het verlangen
zitten de aanstaande moeders
van de wereld, wachtend
op de pijn van het einde
kijkend naar de kruisen
van de telegraaf
zeggend ik hoop ik hoop
een twee drie
en tellend de knopen van
geluk en ongeluk
en zeggend, zachter,
ik hoop ik hoop.
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OKKE JAGERS INTERVIEW MET DE TIJDGEEST *)

C. . íínsaorp
Voor mij zijn er vier Okke Jagers. Misschien kan ik beter zeggen: Okkes
Jager. Waarom, dat blijkt aanstonds vanzelf.
De eerste is de speelse kwajongen, die het leuk vindt met woorden te
goochelen en te jongleren: pijp en Pijper, Calvé en Calvijn, bramen en
Brahms, Bloem en verbloemen, Coupérus en couperen.
De tweede is de geboren dominee, voor wie het preken hartstocht en
levensdoel tegelijk is; die preekt in proza en op rijm; die ons voorhoudt,
dat we zó zus zijn, dat we er bijna zo van worden en dat we zó zo zijn,
dat we er bijna zus van worden. 'Es blies ein Jäger auf seinem Horn,
und alles was er blies, das war verlor'n.' Verloren in zichzelf, maar niet
zoals in het Duitse volksliedje verloren als buit voor de jager. Want het
ouderwetse 'ontdekkende' element spreekt bij dominee Jager sterk mee.
De derde is de dichter, voor mij niet in de eerste plaats in zijn eigenlijke verzen, waarvan ik er maar een paar als poëzie ervaar. Dat dichter
komt voor mijn besef uit in zijn speelsheid, zijn woordenspel en-schap
woordspelingen, ook als daarbij vernuft, desnoods vals vernuft te pas
komt. Achter dit alles zit een authentiek en modern dichterlijk levensgevoel. Maar de dominee in hem verhindert dit dichterlijke spel (anders
dan bij dominee Barnard, alias Guillaume van der Graft) zijn eigen gang
te laten gaan. Echt dichter naar mijn smaak zou hij pas zijn, indien hij dit
spel souverein in eigen kring zijn gang liet gaan en zich eens even kon
bevrijden van het altijd willen moraliseren, ontdekken en uitleggen. Een
lid van het Newyorks orkest noemde Mengelberg 'de beste kleine roodharige uitlegger ter wereld': in zijn vak geleek Mengelberg soms op een
dominee.
Die onbedwingbare zucht pikante dingen te zeggen en de dingen
pikant te zeggen, waardoor met ieder woord en elke uitdrukking een
spelletje gespeeld wordt, lijkt mij het gevaar voor Jager. Het gevaar van
jagerlatijn. Hier dreigt het schrijven doel in zichzelf en op deze wijze
goedkoop en oppervlakkig te worden. Het publiek, respectievelijk kerkvolk, gewend aan veel schablonen en weinig esprit, vergaapt zich aan dit
gegoochel. Maar, al is het een traag denkende massa, het krijgt het
kunstje door, tot straks vriend A. op de jongelingsvereniging te Enumatil
in dezelfde stijl een nummertje kan weggeven. Dan is de jacht algemeen
en iedereen een jager. Dan blaast er menig jager op een hoorn, maai
alles wat men blaast is dan verloor'n. Dan gaan — let op! — zelfs de
christelijke bladen jageren, zoals ze vroeger gekuyperd hebben.
De vierde Jager heb ik voor het laatst bewaard. Dat is de Jager waarvoor we God danken. Niet de enige gelukkig. Er zijn Godlof méér jonge
predikanten (niet alleen in de Gereformeerde Kerken), die een taal van
onze tijd spreken en ons ouderen doen zien dat Gods Geest nog niet van
*) Uitg. J. H. Kok N.V., Kampen, 1956.
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de kerk is weggenomen. Het is tussen haakjes niet mogelijk hier absoluut
te zijn en te spreken van 'de' taal van onze tijd, want die bestaat niet.
Zolang de kerktaal vernieuwd wordt, spréékt de kerk nog. Anders degradeert ze tot echoput. En wat de frisse jonge dominees betreft: dat aan
een plant de nieuwe loten een lichtere kleur hebben dan de oudere, acht
ik vanzelfsprekend.
Bij de eerste Jager denk ik vaak: schei nou maar es uit. Zien spelen is
leuk, maar het is toch dikwijls wel echt kinderspel. Het moet niet te
lang duren.
Voor de tweede heb ik waardering en erkenning. Geboren en geroepen
dominees te ontmoeten is een bemoediging en verfrissing en het verhoogt
bij je het aanzien van het ambt, dat tenslotte geen uitvinding is van
mensen.
Affectie gevoel ik voor de derde Jager, al zie ik heel duidelijk, dat hij
ondergeschikte van de dominee is en blijft. Knècht, zoals zwarte Piet
de knecht is van Sinterklaas. Pastoraal en psychologisch is dit een goed
ding. De dominee en de dichter in hem mogen een beetje kibbelen of
stuivertje wisselen, een echt gevecht op leven en dood wordt het niet.
De uitkomst staat van te voren vast: de dominee wint en ik vind het
prachtig zo. Er is al gespletenheid genoeg en gaafheid te weinig. Misschien kan men beter zeggen: Jager II is voorzitter en Jager III secretaris.
We kunnen niet anders dan ons om deze bestuurlijke harmonie verheugen.
Over de vierde Jager sprak ik nog niet. Die is de belangrijkste en voor
hem heb ik respect, naar hem luister ik en zijn woorden en vermaningen
trek ik mij aan. Dit is de analist van de tijdgeest en de vertolker van
schriftuurlijke gedachten ten aanzien van het volle, lees: gewone, leven.
Men zou nog van een vijfde Jager kunnen spreken, nl. de popularisator,
zoals die op z'n best uitkomt in het titelopstel, waarmee het boek opent.
Maar dan zou die opsomming van aspecten een spelletje dreigen te worden en daarvoor is het met te veel menens. Voor de onderhavige summiere analyse van de vier (neem maar weg vijf) Okkes, die tezamen de
ene Jager vormen, is het bovenstaande naar ik hoop wel genoeg.
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Vervieer

Het schrijven van verzen moet in onze tijd voor jonge dichters wel een
eenvoudig werkje zijn. Wanneer je er eenmaal de slag van te pakken hebt,
draai je er de hand niet meer voor om. Maat en rijm, versvoeten en al wat
vroeger voor de poëtiek van zoveel belang was dat er uitvoerig over werd
gesproken, zijn van geen betekenis meer. Een eenmaal gekozen beeld hoeft
niet meer volgehouden en tot een schone ontwikkeling gebracht te worden.
Het kan niet alleen vrij en buiten alle verband om in het vers binnendringen en er even willekeurig weer uit verdwijnen, het lijkt zelfs voorwaarde te zijn voor een modern vers. Zelfs lijkt de techniek van de huidige poezie te bestaan in het aaneenkoppelen van tegenstellingen. Als
je een hand bedoelt, spreek je van een voet, een boom noem je een vis
en een vogel noem je een schip of een boom. En eenmaal dit kunstje
gewend, heb je niet anders te doen dan je invallen te noteren als weergave van het onderbewuste, de regels op de meest onlogische plaatsen
af te breken, en leestekens als taboe te behandelen omdat zij de poging
zijn een verstandelijke zin te geven aan wat slechts als onderbewust
levend woord bestaan wil. Het resultaat is dan dat je vers precies een
raadseltje is geworden, dat de lezer mag oplossen.
Dit klinkt alles nogal denigrerend ten opzichte van de huidige toonaangevende poëzie en velen die daarmee nog op een wat kwade voet
staan, zullen me van harte bijvallen. Die poëzie is in hun ogen een wat
kinderlijk spelletje, want raadsels opgeven doe je elkaar alleen als kind.
Misschien erkennen zij wel dat bij primitief levende volken deze raadsels
allerminst kinderspelletjes zijn, omdat men daar meent dat er magische
krachten in schuilen waar slechts met de uiterste voorzichtigheid en pas
na veel rituele voorbereiding mee omgegaan mag worden, maar zij
zullen er op wijzen dat wij in een geciviliseerde maatschappij als de
onze dergelijke benauwende invloeden niet meer ondergaan. Zij zullen
toegeven dat in de bijbel woordspelingen en raadsels voorkomen die
pas hun wezenlijke zin voor ons krijgen wanneer zij van een andere,
primitiever geestesgesteldheid uit dan de onze verstaan worden, maar
zij zullen er dan onmiddellijk op wijzen dat diezelfde bijbel alle magische
praktijken in toverij en waarzeggerij radicaal veroordeelt. En wie in het
moderne vers eveneens magische betekenis wil leggen, gesteld dat hij
dat als twintigste-eeuws West-Europeaan kan, moet volgens hen eveneens op een bijbelse veroordeling rekenen.
Zij hebben ten dele gelijk. Want wel veroordeelt de bijbel de magische
praktijk, maar met name in het profetisine gaat hij van een de werkelijkheid dwingende kracht van het woord uit. Dat woord is dan evenwel ten
nauwste verbonden aan Gods woord, dat scheppend is; het vloeit daaruit
voort en ontvangt daar zijn kracht uit.
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De gedachte van de magische werking van het woord in de poezie is
niet nieuw. Ze is zelfs overoud. In de literatuur van het oude oosten treft
men het woordrealisme herhaaldelijk aan. Bij de Romeinen was carmen,
het lied, de toverzang en waren de camenae de zingenden, voorspellenden.
In de IJslandse sagen heeft de wisa een bezwerende kracht. En de volkenkunde heeft het bewijs geleverd dat het woordrealisme nog bij verscheidene volken heerst. Ook in onze samenleving is het nog niet verdwenen.
Integendeel, het bloeit weer op en het stelt zich in meer dan één kerkelijke gemeente door al wat rondom het vraagstuk der gebedsgenezing om
antwoord vraagt, tot een dwingend probleem. In dit licht bezien, valt
het ons op, dat ook de huidige poëzie in het tijdsbeeld niet alleen past,
maar er een belangrijk aspect van vormt. Maar wij beseffen tegelijkertijd
dat wij als mensen van onze eigen tijd verbonden zijn aan vele anderen
die in vroeger eeuwen in allerlei culturen zich voor dit vraagstuk geplaatst
zagen.
In onze Westeuropese cultuur is dit woordrealisme verbonden met de
romantiek. Vital Celen wijst in zijn boekje 'Moderne poëzie' een aantal
dichters aan die in hun verzen streven naar een doel dat eigenlijk buiten
het gebied van de poezie ligt, maar dat in het algemeen omschreven kan
worden als de overschrijding van het menselijke naar het goddelijke.
Celen zegt: 'Door romantische poezie wordt zij niet voldoende aangeduid. Eigenlijk niet eens. Zij kwam wel op in de tijd van de praeromantiek, maar ze is anders dan die der gewone romantiek. Daarvan is het
voornaamste kenmerk, dat ze de werkelijkheid ontvlucht in de droom.
De poëzie die hier bedoeld wordt, ontvlucht de werkelijkheid niet, zij
overschrijdt haar, — zij meent dit althans te doen, — of ze streeft haar
voorbij, in de betekenis van het Franse 'dépasser'. En doorgaans heeft
zij een doel, dat door de poèzie moet worden bereikt, doch buiten haar
ligt.'
Wij willen niet om een naam strijden. Het is waar, dat wat gewoonlijk
romantiek wordt genoemd wel ongeveer aan de door Celen gegeven omschrijving daarvan beantwoordt. Maar dan zullen wij toch in de als praeromantiek aangeduide periode gedachten zien opleven die zich in de
'gewone' romantiek onder de oppervlakte zijn blijven ontwikkelen en die
later wel eens zullen kunnen blijken meer wezenlijk romantiek te zijn dan
wat wij er nu nog onder verstaan. De romantiek krijgt er althans toch
een ander beeld door. Die gedachten zijn diepere peilingen van de werkelijkheid dan elk realisme.
Bij de figuren die Celen bespreekt, zoals Holderlin, Novalis, Poe, Rimbaud, Mallarmé, Valery, om enkelen te noemen, wijst hij een telkens
onderbroken maar toch voortgaande ontwikkeling aan die tot de experimentelen van onze dagen doorloopt en daar dan in velerlei vorm zich
uitspreekt, zonder evenwel naar zijn overtuiging iets feitelijk nieuws aan
de geschetste ontwikkeling toe te voegen. Het lijkt me echter wel een
tekortkoming in Celens studie, de poezie van Achterberg niet bij zijn
overzicht gevoegd te hebben; deze zou m.i. wèl een nieuw gezichtspunt
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op dit, belangrijke dichters steeds weer obsederende probleem kunnen
openen. En als hij ook aandacht aan Bilderdijk gegeven had, zou hij in
Gezelle, die zich zelf uitdrukkelijk diens leerling genoemd heeft, wel iets
meer dan een naar de zuiverste vormgeving zoekende dichter gevonden
hebben. In het algemeen kan gezegd worden, dat hij geen oog heeft gehad voor het christelijk element dat van de oorsprong af in deze ontwikkeling aanwezig was.
Celen noemt als beginpunt van deze moderne poëzie de praeromantiek.
Er is omstreeks het laatste kwart van de achttiende eeuw door cultuurfilosofen veel gedisputeerd over het ontstaan van de menselijke taal.
Herder schreef in 1772 in antwoord op een prijsvraag zijn 'Abhandlung
uber den Ursprung der Sprache', die een zeer grote invloed op het achttiende eeuwse geestesleven uitgeoefend heeft. 'Der Mensch in den Zustand von Besonnenheit gesetzt, der ihm eigen ist, und diese Besonnen
-heit
(Reflexion) zum erstenmal frei wirkend, hat Sprache erfunden.'
Herders leermeester, J. G. Hamann, verzette zich fel tegen deze bewering. Hij stelt in een recensie van Herders geschrift vast, 'dat Herder
de menselijke geest scheppend in plaats van ontvangend voorstelt'. En
ik geloof inderdaad dat wij de gehele ontwikkeling van de moderne poëzie
aan deze beide opvattingen kunnen toetsen. Of liever: we zullen ontdekken dat Herders idee vrijwel steeds terugkeert (de dichter als scheppende
geest) terwijl wij van Hamanns invloed zo goed als niets bespeuren. Te
verwonderen valt dat niet. Want afgezien van het feit dat Herders voorstelling aan de menselijke behoefte om het goddelijke te grijpen en tot
zich te trekken, tegemoet komt, ligt er het feit dat Hamann lange tijd
vrijwel vergeten is.
Hamann heeft het getij niet mee gehad. Men heeft hem in later tijd
een verwarde geest genoemd. Maar het is nu wel duidelijk, dat hij de man
geweest is die zich het scherpst tegen de Aufklárung verzet heeft en
daarbij argumenten gebruikte en waarschuwingen gaf, die nu als juist
erkend moeten worden. Hij was tijdgenoot en stadgenoot van Kant en
heeft diens in de sfeer van de Aufklarung liggende publicaties bestreden;
tegenover diens rationalistisch wereldbeeld heeft hij dat van de door
Gods woord geschapen en beheerste werkelijkheid gesteld. Hij deed dat
echter in een taal vol flitsende invallen en woordspelingen, die het uiterst
moeilijk maken hem te begrijpen. Vaak lijkt hij duister, maar diepere
studie van deze plaatsen kan plotseling grootse vergezichten openen.
Opmerkelijk bij dit alles is evenwel, dat deze twee eeuwen geleden
levende man in zijn werk — en ook wel in zijn levensstijl — een experimenteel kunstenaar van onze dagen lijkt. Met dien verstande dan daarbij,
dat hij een zijn geloof diep doorlevend christen is.
Er is sinds Kant wel het een en ander veranderd in ons wereldbeeld.
De begrippen ruimte en tijd, door hem reeds van hun absoluutheid ontdaan, hebben ook in natuurwetenschappelijk opzicht een geheel ander
karakter gekregen. Paranormale verschijnselen vinden eveneens een wetenschappelijke erkenning. Kant noemde in zijn 'Träume eines Geistersehers'
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Swedenborgs 'Arcana coelestia' nog 'acht Quartbande voll Unsinn'.
Wanneer wij nu mogen stellen dat het begin van de moderne poezie,
in de zin waaronder Celen deze verstaat, ligt in het conflict met de Auf
dan zal het duidelijk zijn, dat deze soort poëzie in onze tijd,-klárung,
waarin wij bezig zijn aan het wereldbeeld van de Aufklarung te ontgroeien, haar kans krijgt. En zij neemt die kans inderdaad.
Karel Jonckheere en Erik van Ruysbeek hebben een briefwisseling gepubliceerd waarin de laatst genoemde de experimentele poëzie verdedigt
en de ander haar aanvalt en de traditionele verdedigt. Beiden doen dat
met klem van argumenten. Maar liefde en voorkeur zijn moeilijk voor
argumentatie vatbaar en aan het eind van de briefwisseling zijn de schrijvers geen stap dichter bij elkaar gekomen. Nu en dan is er iets geprikkelds in hun toon, omdat de tegenstander zich maar niet laat overtuigen,
hoe duidelijk en onweerlegbaar de argumenten voor de ander zijn, maar
de vriendschap blijft. Ik denk dat ook bij de lezer van hun boekje de
liefde en voorkeur zullen beslissen aan wiens zijde hij aan het einde van
de lectuur zal staan. Toch heeft een uitgave als deze haar waarde, want
het is prettig nieuwe argumenten voor je liefde te ontdekken; en lezers
van beiderlei standpunt zullen dit kunnen.
Kenmerkend voor wat ik over ons veranderd wereldbeeld schreef, is
wat Van Ruysbeek ten opzichte daarvan opmerkt: 'Doch, wat de kunstenaar aangaat, die een der gevoeligste seismografen van het leven is, in
hem vooral misschien is er iets merkbaar gewijzigd. Hij vooral heeft een
nieuwe dimensie gekregen. Juist de inzichten, die hem zoveel overboord
hebben doen werpen, hebben hem verrijkt met een vroeger nooit vermoede sensibiliteit. Niet alleen de fysica, met haar inzichten in de samenstelling en werking der stof, der kernenwereld, niet alleen de relativiteit,
niet alleen de uit dit alles voortvloeiende gevolgen op gebied van filosofie
en levensinzicht hebben zijn beeld van zichzelf en de wereld, d.w.z. het
fantastisch bewustzijn van zijn minuscuul bestaan in het heelal grondig
gewijzigd, reeler, concreter gemaakt, doch ook de werelden van de
droom, het innerlijk experiment, het onderbewuste, de oeroude archetypale
affecten, de werelden van het paramentale, paralogische, parapsychologische, waarin de surrealisten de sleutel tot onze algehele bevrijding meenden te zien, hebben die nieuwe dimensie geschapen.' En wat verder zegt
hij: 'Nog zeggen zoals Kloos: 'Ik denk altoos aan u, als aan die rozen'?
Neen, dat behoort voor mij, d.w.z. in mijn geval, onherroepelijk tot het
verleden. Dat is geen uitdrukking van ons gevoel meer. Indien ik in die
stijl nog moest schrijven zou ik mijn diepste sensibiliteit, zoals die thans
geworden is, verraden. Ik voel complexer, met trillender antennes, nerveuzer, kortom anders, met een hele boel andere harmonieken.'
Het derde uit Vlaanderen afkomstige geschrift dat zich met de jongste
ontwikkeling der poëzie bezighoudt, is dat van Pieter G. Buckinx. Zelf
behoort hij tot de generatie van vlak voor de tweede wereldoorlog en
daar draagt zijn boekje (de uitgave van een gehouden lezing) duidelijk
de kentekens van. Want hij mag dan sympathiek tegenover de jongeren
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van vandaag staan, één met hen voelt hij zich niet. Zeggen dat hij van een
voorbijgegaan tijdperk uit spreekt, is niet juist, want poezie als hij die vertegenwoordigt, wordt nog geschreven. Buckinx geeft een boeiend beeld
van de ontwikkeling der Vlaamse poezie sinds 1910. Ten opzichte van
de jongsten behoudt hij evenwel een reserve, een aarzeling, en men
krijgt het gevoel dat Karel Jonekheere met zijn afwijzing eerlijker is.
Laten wij ons in het jaar van de Rembrandt-herdenking nog maar eens
weer voor ogen houden, dat een kunstenaar die niet de laatste ontwikkeling van zijn kunst volgt, evengoed een groot kunstenaar kan zijn of
worden; misschien zelfs gemakkelijker, omdat zijn kunst de rust en de
zekerheid van een verworven bezit in zich heeft, terwijl het nieuwe nog
om zulk een bezit moet strijden.
Wanneer Buckinx over Hugo Claus schrijft dat zijn poezie wat de
inhoud betreft 'sommige typische aspecten van deze tijd' weerspiegelt,
ziet hij diens werk m.i. toch te beperkt en teveel als een tijdsverschijnsel.
'Zij is uitdrukking geworden' zegt hij verder, 'van de tragische beheksing
van een door de oorlog verwilderde en ontwortelde jeugd, die alle geloof
in de bovenwereldse machten verloren heeft en die tevergeefs zoekt naar
nieuwe waarden.' Ook dit is m.i. een te beperkte beschouwing van
Claus' poëzie. Oorlog en na-oorlog kunnen het proces verhaast hebben,
zij hebben het niet doen ontstaan.
Karel Jonckheere spreekt van foetus-poëzie. Maar Van Ruysbeek zegt
naar aanleiding van een gedicht van Claus: 'Het geheimzinnigste in de
mens is woord geworden: woordmysterie. En het blijft mysterie, ook na
honderd lezingen, omdat niemand het laatste waarom noch de bodem
van de taalelementen kan doorgronden. Verbonden met ons bewustzijn
wortelen ze met haar in de oergronden van het onderbewuste.'
Claus' 'Oostakkerse gedichten' kunnen als een hoogtepunt in zijn werk
beschouwd worden. Tevens mogen we ze wel zien als een top van de
Vlaamse experimentele poezie. Reeds voor hun bundeling hadden deze
gedichten roem geoogst. Nu ze als bundel verschenen zijn, handhaaft zich
die roem. Deze poëzie beantwoordt aan wat wij in het diepst van ons
wezen als poëzie ervaren kunnen. Claus' verzen hebben iets stormend
vervoerends en deze storm voltrekt zich in de onderste lagen van het
bewustzijn. Evenwel niet minder in het logische denken; de gedachten
worden in richtingen gestuwd die ze niet uit zichzelf gaan en achteraf
blijkt dat ze juist daar hun juiste weg gevonden hebben. Het eerste gedicht van de groep 'Het klemwoord: huis' schrijf ik over.
Het klemwoord: huis of schelp
Verraadt de zoon van Los (de zoon van los, wolvin en leeuw)
Want in geen kamer is een karavaan,
In geen wereld is een gewelf
Of een vooronder; in geen koren
Staat de zomer van zijn stappen.
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Alleen is licht en lichter de tent van lucht
Over het zwellend land, de groeiende zee,
Is onontkoombaar de duikende meeuw op de
Schalen van haar borst,
Op de roestberg van haar buik,
Op de roodvonk van haar lippen
Die in het donkere, scherp donkere blaakt.
Deze poezie is verwant aan de paradox; ze verwijlt ook vaak in de
sfeer van het religieuze. Dat valt bij de verzen van Lucebert nog duidelijker op. De titel van diens laatste bundel 'Alfabel' is een woordvondst
die de techniek waarmee het menselijk woord wordt uitgedrukt, het alfabet, verbindt en samenvat met het dierverhaal, de fabel. Zoals in het
bovenstaande vers van Claus, vervloeien in het overgrote deel van de
experimentele poezie de grenzen tussen dier en mens. Wie zal ontkennen
dat de gebeurtenissen van de oorlog en van de na-oorlogse tijd ook niet
zo'n vervloeiing lieten zien? Daarin heeft Buckinx gelijk. Maar vooral
komt deze vervloeiing toch voort uit een visie op het menselijk bestaan
als van een uit de natuur voortkomend wezen. In Luceberts poëzie komen sacrale woorden voor, waarvan het doel kennelijk is, ze ook in dat
dier -menselijk verband te trekken. Straks zal ik nog wijzen op het Prometheïsche in zijn vers. In de oren van de gelovigen klinken zijn woorden
dan als een ontluistering, een ontwijding; en dat is hun doel.
Wanneer Lucebert dus in het eerste vers van zijn bundel spreekt over
de lijdenskelk die aan het raam te huilen staat en niet wil slapen, is dat
een slag in het gezicht van hem die bij het noemen van die kelk aan
Getsémané moet denken en bij het huilen en het niet slapen de nood
van Jezus op een zo brute wijze geparodieerd vindt, dat het woord
'satanisch' zich aan hem opdringt. En hoe te meer doet het hem pijn
wanneer het vers vervolgt, dat deze lijdenskelk niet `wil dromen dat het
gesteente onder zijn leden wellustig de vleugels afveegt aan de stuiptrekkende zweetdoek. Dit is een bespotting van het heiligste dat de
Christen kent. En het heidense breekt zich voluit baan in de ene, afzonderlijk geplaatste regel: 'Eén zon is schoon genoeg', waarbij de laatste
woorden nogmaals een trap geven in de richting van het afvegen aan
de zweetdoek. Ook klinkt daarin door een zweem van de uitdrukking
'er schoon genoeg van hebben'.
Het is of men Nietzsche en Multatuli hoort. Ik noem deze namen met
opzet. Hun verachting en hoon hebben bij hun tijdgenoten onder de
Christenen heel veel verontwaardiging gewekt. Nu zijn wij echter al
aardig op weg — ze zijn immers zo schadelijk niet meer — om hen in deze
zin te aanvaarden, dat wij het goed recht van hun beschimping erkennen
als reactie op het slappe geloof van de voor de tijdsontwikkeling blinde
gelovigen uit die dagen. Wij zien dan in Nietzsche en Multatuli een felle,
schrijnende, maar niet onverdiende aanklacht.
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Maar dan moeten wij dit vers van Lucebert ook als een mogelijke aanklacht zien, een aanklacht die dan tot ons, zijn tijdgenoten, is gericht.
Laten wij daarom dit vers eens lezen.

argument ter aanmoediging
daarbij behoort zijn fakkel niet te zuigen op zijn lijdenskelk
die aan het raam te huilen staat en niet wil slapen
die niet wil dromen dat het gesteente onder zijn leden
wellustig de vleugels afveegt aan het stuiptrekkende zweetdoek
één zon is schoon genoeg
en als het dan niet anders kan, laat dan zijn vlam
een bliksem uitzweten over heel de huilende ogen
en de trapsgewijze iris slopen tot op de springende tichel
In de fakkel mogen wij, geloof ik, wel het diermenselijk leven zien dat
zich in de poëzie uitspreekt, Prometheisch vergoddelijkt als het de goden
ontroofde vuur. Deze laaiende poezie behoort niet gevoed te worden
door het christelijk geloof, door de lijdenskelk gesymboliseerd en vervolgens als het huilebalkige gekarakteriseerd, dat niet wil erkennen dat
in zijn innerlijk de wellust niet alleen nog woont (zoals we als gelovigen
nog wel willen toegeven), maar dat dat versteende zelfs 'wellustig de
vleugels afveegt aan het stuiptrekkende zweetdoek'. Hier is in een onmiskenbaar prachtig gebouwde zin, vol visionair beeldende kracht, het falen
van de Christen getekend om zijn hartstochten, hoe diep verborgen, te
beheersen. Hij is innerlijk versteend, maar heimelijk wellustig. En dat
niet alleen, want het is hem zelfs een wellust de vleugels die hij machteloos uitslaat, om het diermenselijke in heimelijkheid te kunnen beleven,
af te vegen aan de lijdende Christus. Dit verwijt schroeit te feller omdat
de zondevergeving inderdaad bij de lijdende Christus gevonden kan
worden, hier getekend als 'het stuiptrekkende zweetdoek', de doek van
Veronica met het gelaat van Christus. Zondigen is een weerzinwekkend
bedrijf. Ik moet erkennen nog nooit zo schrijnend geplaatst te zijn voor
wat met een bij ons gebruikelijke term (maar hoe leeg hierbij vergeleken)
Christus' verlossingswerk genoemd wordt.
Ofschoon in de eerste regel van dit gedicht gezegd wordt dat de fakkel
niet gevoed behoort te worden door het christelijk geloof, in het laatste
gedeelte wordt de mogelijkheid open gehouden dat het toch niet anders
zal kunnen. In dat geval hoopt de dichter evenwel dat uit de fakkel, d.i.
het uit het diermenselijk leven oplaaiend woord, een bliksem schiet over
de huilerige gelovigen. Woordelijk spreekt hij van een bliksem 'uitzweten'.
De vlam wil Christus' werk doen, wil bliksem worden, die 'de trapsgewijze
iris' slopen zal 'tot op de springende tichel'.
Wie of wat is die 'trapsgewijze iris'? Zullen wij er de regenboog in
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moeten zien, in de Griekse mythologie gepersonifieerd in de godin Iris,
de maagdelijke godin en bode van de goden, vooral van Hera, die als de
koningin des hemels vereerd werd en als de patrones gold van de vrouwen, het huwelijk, de baring en van het huiselijke leven? Dan verschijnt
in dit beeld de Moedermaagd, in de Roomse kerk als de hemelkoningin
vereerd. Het trapsgewijze van de iris duidt dan op de verbinding die
Iris tussen het hemelse en aardse onderhouden moest, evenwel dan niet
gesymboliseerd in de prachtig, gaaf gespannen boog, die als een stralende
opgang is te zien van aarde naar hemel,maar als een trap, waarvan men
moeizaam trede na trede beklimt. De uit de woordvlam voortschietende
bliksem moet die trap slopen tot op de tichel, de vloersteen, die dan
door de verzengende hitte zal springen.
Ik kan in dit beeld niet anders zien dan de wens van de dichter om
zijn vers van het Christendom vrij te houden en althans het braafburgerlijke daarvan met de bliksem van zijn woord te slopen, te verteren.
Maar is dat anders dan wat de Forum-groep vóór de oorlog reeds wilde?
Wanneer de experimentelen zoeken in hun kunst tot de diepste lagen
van hun mens-zijn, dat is voor hen daar waar het het dierlijke raakt en er
mee verbonden is, door te dringen, is dat m.i. een fase (misschien de
laatste, de slotfase?) in het verloop van de romantische natuurverheerlijking, die wij gedurende de hele romantiek zien optreden en die bij ons
de poëzie der Tachtigers en na-tachtigers beheerste. Zij willen opgenomen
zijn in het natuurproces, er deel van zijn.
Het laatste vers in Claus' bundel luidt:
Toen viel mijn stem aan stukken
Alsof ik te hoog te spreken zocht,
Alsof ik dorst werd en begaf in dorst, woede, deernis
En ik in de wereld stolde, dit hard water.
Vergeving is mannelijk en vrouwelijk is vergif,
Daar leef ik binnen in
Als tussen vrucht en schil. En bedrijf
De geheime nering van de mens in zijn keerkring.
De mens in zijn keerkring, dat is op zijn aardse vlak en in zijn kringloop. De natuur en het natuurlijke leven is uitzichtloos. Het menselijk
woord bezweert deze uitzichtloosheid niet; de stem breekt aan stukken.
Luceberts bundel eindigt:
heel het grote klagen dat de late mensen toekomt
omdat zij eeuwig willen zien hoe er genoten en gebouwd wordt
moet gereinigd worden met een strenge stem
wie niet van sterven weet heeft in geen toekomst
zijn zaad of dromend evenbeeld gestrooid
de steeds lachend werkende gewassen
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beschermen hen met het uiterste licht
dat zwaar zwoegend overal hun schaduw overtroeft
val geen vrucht lastig
alleen tussen stenen wees bedroefd
en elders
lach en verval
Het zal na de bespreking van deze experimentele verzen duidelijk zijn,
dat het ondanks het ontbreken van feitelijk al wat het vroegere gedicht
tot gedicht moest maken, jonge dichters toch niet gemakkelijk gemaakt
wordt. Natuurlijk, zij kunnen deze verzen imiteren, en dat wordt reeds
vlijtig gedaan; zij kunnen ook dit techniekloze vers tot hun techniek
maken en dan hebben zij het inderdaad gemakkelijk. Maar wie dieper
dan hun oppervlak kijkt, ziet onmiddellijk hun leegte. Deze kunst vergt
een uiterste aan subtiliteit in het woordgebruik, dat pas aan de inhoud
van het vers zijn kracht kan meten. Lezers klagen dat het zo moeilijk is
het goede van het slechte, het ware van het valse te onderscheiden bij
experimentele poezie. Wie niet door lezen en herlezen, door combineren
en vergelijken door de oppervlakte van het vers heendringt, kan die
onderscheiding niet maken. Het goede experimentele vers vraagt om
diepere doordringing.
Experimentele verzen hebben de lezer nodig. Het is waar, wat Karel
Jonckheere schamper opmerkte, dat het foetus-poëzie is. Ze worden pas
gedichten wanneer ze bij de lezer geboren worden. De lezer wordt ingeschakeld bij het wordingsproces. Het zijn raadsels, die de lezer moet oplossen, maar dan raadsels in de betekenis van het woord wanneer wij het
voor grote, onbegrijpelijke gebeurtenissen gebruiken. Die oplossing zal
anders kunnen zijn dan die welke de dichter zelf er aan geeft, want deze
poëzie is meer dan de vroegere poly-interpretabel. Er voltrekt zich iets
dat Leopold ook reeds kende:
En nu, wat in mij is, deze gedachten,
dat stille zich verbinden
deze denkenspolsslag,
naar welke verten mag hij zijn getogen
en tot in welke streken loopt hij uit
zich zelf vervolgende?
Dit eenzelvig denken
zwelt naar waar overal een zielsbestaan
zich openbaart
door hen allen heen
vloeit deze vloedgolf, allen overstelpend,
en schokt hun donkerte en wordt vernomen
in wat hun stilst bezit en meest verholen
en wat hun diepst oorspronkelijke is.
........

........

........

........

........

........
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Maar wanneer hij van Sappho's laatste appel zegt:
met den val
schokt zij den stand van afgewogenheid,
waarin de aarde hing in hare polen,
en stoort het evenwicht en als er dan
in wankelingen naar de nu verschoven
gelijkheid schommelende werd gezocht,
bewogen alle sterren en de band,
die allen vasthield in de hemelzalen,
werd voelbaar overal en het weervaren
van één, vermenigvuldigd, deinde over
het sidderend firmament
......

dan is het niet Sappho's lied, haar woord dat in de hemelzalen voelbaar
werd, zoals het magisch lied dit toch zou moeten doen.
Men heeft de magische werking van het woord in de richting van de
psychische beinvloeding bevestigd willen zien. Het woord wil vernomen
worden, gehoord worden; het magisch woord wil verhoord worden zoals
een gebed verhoord wordt; het wil die verhoring afdwingen, het grijpt
zijn ant-woord en daardoor legt het een klem op de lezer, houdt het hem
in zijn ban.
Ik kan deze oplossing niet bewonderen. Er zit in Luceberts geciteerde
'argument ter aanmoediging' in het beeld van de fakkel iets Prometheisch,
maar het vers gaat toch al te gemakkelijk over tot het 'als het dan niet
anders kan' en vervalt dan tot de zielige en steriele haat tegen de burger en
het burgerfatsoen, dat de Forum-periode in onze literatuur vaak zelf zo
kleinburgerlijk maakt. Het magische woord richt zich niet tot de medemens, maar tot de bovenmenselijke machten, machten die het leven beheersen; dié wil het dwingen tot het doen van bepaalde daden of bezwerend weerhouden ze te doen. Er zijn mensen die zeggen dat een gebed
zo bevrijdend kan werken omdat het uitspreken van de nood op zichzelf
al verlichting geeft. Dat is ook een redenering langs psychologische weg.
Maar wie zo spreekt heeft toch zeker nooit zelf in nood verkeerd, heeft
zelf wellicht nooit geworsteld om verhoring en er niet naar gehunkerd
met zijn woord de hemel te scheuren.
In deze sfeer ligt het probleem van het woordrealisme dat zich nu
reeds een paar eeuwen lang aan onze westeuropese cultuur opdringt. Het
is voor de dichters die naar een oplossing er van zochten, voor Holderlin,
voor Novalis, voor Poe, voor Rimbaud ook, geen academisch vraagstuk
geweest, maar nood-zaak. Door de sur-realisten is het m.i. in het psychologische vlak getrokken en tot een schijnoplossing gebracht, een schijn
waarin ook Achterberg telkens dreigt te vallen en ook valt,-oplsing
maar waarvan hij zich toch ook herhaaldelijk weer weet vrij te maken.
Of het probleem voor de experimentelen ook een klemmende noodzaak
is, weet ik niet. Soms gaan zij er, heb ik het vermoeden, rakelings langs.
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Maar al te veel dringt zich de gedachte bij mij op, dat de eigenaard van
hun kunst in een woordenspel verloren gaat en dat zij niet wezenlijk
zoeken naar de oplossing van de problemen die hun kunst hen stelt.
En waar ligt dan nu de oplossing van het probleem? De weg die Herder
insloeg, de weg van de scheppende menselijke geest, is in het psychologische slop geraakt. De enige uitweg daaruit is de viering van het leven zelf,
het zich laten drijven door de driftige jacht van de woorddaemonie. Dat
laten ons naar mijn mening de experimentelen van nu zien. Zij schrijven
hun verzen in wat ongebreidelder vorm dan de Tachtigers deden, maar
de aard daarvan is dezelfde. Daardoor brengen zij buiten de zich tot het
onderbewuste richtende vorm geen wezenlijk nieuws in onze poezie, de
tekening van het huidige wereldbeeld door Erik van Ruysbeek ten spijt.
Zij doorbreken de romantiek niet, maar gaan de romantische weg van de
natuurverrukking tot zijn consequente einde. Alleen tussen stenen, het
leven-loze, voelen zij zich niet thuis; overal elders zullen zij het leven
vieren en ondertussen (aan de dood) vervallen. Zij willen uitsluitend
existeren, niet filosoferen en nog minder theologiseren. De fakkel van hun
poezie is het vuur van het natuurlijke leven dat in hen brandt. Met die
fakkel willen zij de bovenzinnelijke elementen, en als de laatste resten
daarvan de christelijke denkbeelden, uit hun vers wegbranden, 'de trapsgewijze iris slopen tot op de springende tichel'. Weliswaar willen zij hun
'zaad' of hun 'dromend evenbeeld' in de toekomst zaaien, maar zij willen
zich om het opschieten daarvan niet bekommeren, en niet voorbarig de
vrucht lastig vallen.
Voor mij, als lezer, in wie hun vers gestalte aanneemt, bestaat die vrucht
echter in de vlijmscherpe tekening van de lijdende Christus. Zoals Kajafas
en Pilatus buns ondanks de Christus tot de gestalte dreven die Hij wilde
en moest aannemen, daarmee het profetisch woord realiserend, zo neemt
Hij ook in het vers dat Hem bespot, gestalte aan, neemt Hij het in bezit.
Het huiveringwekkende wonder van zijn lijden, dat uit haat en bespotting
oprijst, demonstreert zich hier. Van psychische beinvloeding is hier geen
sprake meer. Hier is slechts sprake van het magische woord dat zich vergrijpt aan Hem die door geen daemonische macht overwonnen kan worden en dat daarom tot zijn dienst geknecht wordt.

Besproken werden:
Vital Celen, Moderne poezie; Colibrant, N.V. Standaard Boekhandel, Amsterdam, z.j.
Karel Jonckheere en Erik van Ruysbeek, Poezie en experiment; Nieuw-Vlaams
Tijdschrift Reeks; Uitgeverij Ontwikkeling S.M., Antwerpen; J. M. Meulenhoff,
Amsterdam, 1956.
Pieter C. Buckinx, De moderne Vlaamse poezie; Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding, jaargang '50 nr. 1, verhandeling 444; Uitgeversmaatschappij
N.V. Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1956.
Hugo Claus, De oostakkers gedichten; De Bezige Bij, Amsterdam, z. j.
Lucebert, Alfabel; De Bezige Bid, Amsterdam, z. j.
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ELEKTRONISCHE MUZIEK EN
MUSIQUE CONCRETE

.&. W p_Ve5e+1s
De experimenten met de zogenaamde elektronische muziek staan de laatste
tijd in het middelpunt der belangstelling. Via de radio heeft het publiek
er al enige malen in bepaalde vorm kennis mee kunnen maken. In de
radiofonische werken van Henk Badings (Orestes) en Ton de Leeuw (Job)
die beide met de Prix d'Italia werden bekroond, worden deze nieuwe
methoden van muzikale geluidsvoortbrenging toegepast, en wie de balletmuziek Kain en Abel van Badings heeft gehoord, heeft eveneens met
enkele interessante toepassingen van de elektronische muziekproductie
kennis gemaakt.
Populair gezegd begon de elektronische muziek bij het temmen van de
Mexicaanse hond door de Russische fysicus Theremin. Hij bouwde een
apparaat waarmee men het hinderlijke gillen en janken dat het plezier
van het luisteren naar de oudere radiotoestellen zo grondig kon bederven,
naar believen kon opwekken met regeling van toonhoogte en toonsterkte.
Dat gebeurde omstreeks 1927. Tal van instrumenten met enige wijziging
volgens de principes van Theremin gebouwd volgden dit apparaat op. Een
van de meest bruikbare was de Ondes Martenot dat 25 oktober j.l. nog
bespeeld werd in het Amsterdamse Concertgebouw tijdens een uitvoering
van het Concert voor Ondes Martenot van de Franse componist André
Jolivet.
Men dient echter wel te onderscheiden tussen elektronische instrumenten
(o.a. de Ondes Martenot) en elektronische muziek. Een Prelude van Bach
gespeeld op een Hammond orgel is bepaald geen elektronische muziek;
het is normaal gecomponeerde muziek op een elektronisch instrument ten
gehore gebracht. Ten gehore gebracht door een vertolker, en musicus die
de reproductie van deze muziek al spelende met zijn inzichten en zijn
gevoel beinvloedt. Een van de typische kenmerken van elektronische muziek is, dat de
mens als handelend medium bij de uitvoering volkomen overbodig is.
Het gevaar dat daardoor een ontmenselijkte, steriele kunst ontstaat is
allerminst denkbeeldig. Wij komen er nog op terug. Laten we eerst een
beknopte omschrijving trachten te geven van wat elektronische muziek
nu eigenlijk wel is.
Elektronische muziek wordt in zekere zin evenals de traditionele muziek
gecomponeerd'. De orthodoxe elektronische componist heeft echter radikaal alle traditionele instrumenen afgezworen. Zijn instrumentarium bestaat uit een aantal elektro-akoestische apparaten die als klankverwekkers
dienen, en een magnetofoonband waarop de opgewekte klanken gemonteerd worden. De klanken die door de elektro-akoestische apparaten worden geproduceerd lijken in niets op de ons bekende muzikale klanken
zoals de traditionele instrumenten die laten horen. U zult mij wel willen
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ontslaan van de taak een beschrijving in woorden te geven van klanken
die met geen ander geluid vergelijkbaar zijn. Het karakter ervan kan echter
in het algemeen wel met luguber, onwezenlijk en onaards omschreven
worden.
Eén voorbeeld dat wellicht tot de verbeelding spreekt vinden we in
de zogenaamde sinustoon, die wordt opgewekt door een sinusgenerator.
Wat wij in de muziek onder 'toon' verstaan is een samenstelsel van grondtoon met harmonische boventonen die het timbre, het klankkarakter bepalen. (Een A op een piano klinkt totaal anders dan een A op een
klokkenspel of een gitaar. Materiaal en vorm van de instrumenten bepalen
sterkte en aantal van de boventonen die de klank zijn timbre, het timbre
van het instrument dus, geven).
De sinustoon nu is de naakte grondtoon zonder boventonen, zonder
timbre, zonder karakter. Men kan nu aan deze sinustoon weer een aantal
boventonen naar verkiezing toevoegen en daarmee tevoren het timbre
bepalen dat men wenst te laten horen. Dat is een van de vele mogelijkheden die het elektro- akoestische klankenmateriaal biedt.
Een belangrijk hulpmiddel, dat de snelle ontwikkeling van de elektronische muziek mogelijk heeft gemaakt, is de magnetofoonband. Daarop
worden alle geluiden die de elektronische componist voor zijn muziek
nodig heeft vastgelegd. Door middel van versnelling en vertraging van de
bandloop, het dubbel opnemen en door omkering van de opgenomen geluiden wordt het uit de elektronische klankverwekkers verkregen geluidsmateriaal verwerkt. De magnetofoonband is te vergelijken met de partituur
bij het traditionele componeren. In het laatste geval echter worden de genoteerde tekens later door tussenkomst van de uitvoerende musicus in
klanken omgezet terwijl ze bij de elektronische compositie via een versterker en luidsprekers ten gehore worden gebracht zonder de mogelijkheid van beïnvloeding door de mens. Wie een elektronische compositie
hoort, wordt allereerst getroffen door de indruk van ruimte en helderheid
die deze ondefinieerbare klanken geven. Spoedig echter ondergaat men
de geestdodende werking van de mechanische herhaling, ondanks de
schijnbaar onuitputtelijke variatiemogelijkheden in ritme en klankkleur.
Het is als met een wals van Chopin die men via een pianola hoort: dat
blijft een aantal tonen in de juiste volgorde en in het juiste tempo. En de
meest ingenieuze speeldoos wordt muzikaal onuitstaanbaar wanneer men
hetzelfde wijsje een paar maal achtereen hoort. Want muziek als mededeling van schoonheidservaringen van mens tot mens verliest haar bekoring wanneer men de levenwekkende menselijke bemiddeling daarbij uitschakelt.
Alle traditionele muziekinstrumenten, tot en met de in 1846 door
Adolphe Sax ontworpen Saxophone als laatste aanwinst, worden door de
mens bespeeld, en daarin ligt het principiële onderscheid met het elektronische muziekmaken.
Een muziek die zich los van de menselijke beïnvloedingssfeer afspeelt
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wordt niet als muziek in de traditionele zin ervaren. Dat verklaart de
tegenstand die de elektronische muziek nog in brede kring ondervindt.
Het verklaart ook het enthousiasme waarmee tal van jonge componisten
zich van dit nieuwe medium bedienen. Want zij zijn zich ervan bewust dat
men met de langs elektro- akoestische weg opgewekte en gecombineerde
klanken tot een nieuwe geluidsesthetiek zou kunnen komen die haar eigen
schoonheidsvormen heeft en die aan het schoonheidsbeleven van de mens
een volkomen nieuwe ervaring zou kunnen toevoegen.
Waar de elektronische muziek alleen gebruik maakt van geluiden die
langs elektro- akoestische weg zijn opgewekt, werkt de componist van de
zogenaamde musique concrète, of concrete muziek, met geluiden die reeds
in de natuur waarneembaar voorhanden zijn. Hij vermijdt daarbij liefst de
specifiek muzikale geluiden en gebruikt het geluid van brekend glas, van de
branding van de zee, van voetstappen in grint, motorgeronk e.d. Voorzover
toch van bestaande muziekinstrumenten gebruik gemaakt wordt deformeert
men het geluid daarvan zoveel mogelijk. Een van de meest toegepaste
handgrepen is daarbij dat men de klank van bijvoorbeeld een viool onwaarschijnlijk verhoogt of verlaagt door versnelling resp. vertraging van
de bandsnelheid. Ook het van achteren naar voren ten gehore brengen
van de klank van een bekkenslag waarvan men eerst de aanslag heeft
afgeknipt is een veel toegepast effectief trucje
De Fransman Pierre Schaeffer, geestelijk vader van de concrete muziek,
en zijn vele volgelingen menen dat het samenvoegen en bewerken van in
de natuur aanwezig klankenmateriaal per se niet minderwaardig behoeft
te zijn aan het traditionele componeren waarbij de gebruikte tekens (het
muziekschrift) eerst bij de uitvoering in de daarmee gesymboliseerde klanken worden omgezet.
Evenals de elektronische componisten zijn zij zoekers naar nieuwe
expressiemogelijkheden in klanken en beider experimenten kan men zien
als de consekwentie van de zucht naar originaliteit die het traditionele
componeren sinds het begin van de twintigste eeuw via talloze -ismen
vaak tot over de grenzen van het verstaanbare heeft gedreven.
Hoewel de elektronische muziek en de concrete muziek nog geheel in
een experimenteel stadium verkeren, zijn enkele uitkomsten van het
zoeken naar nieuwe klankgebieden reeds met succes toegepast in eeri
overkoepelende kunstvorm die men radiofonische kunst noemt. Daarbij
wordt zowel van de traditionele vormen van muziekmaken als van elektronische muziek en concrete muziek gebruik gemaakt. Recente voorbeelden daarvan zijn zoals reeds gezegd de Orestes van Henk Badings
en Job van Ton de Leeuw. Beide werken zijn uiteraard slechts geschikt
voor uitvoeringen via de radio of de grammofoonplaat.
Want een typisch kenmerk van deze kunstvorm is dat zij ook bij de
uitvoering gebonden blijft aan de techniek bij de gratie waarvan zij bestaat. Een vraag die zich daarbij naar voren dringt is, of de ontwikkeling
van de elektronische en concrete muziek en haar mengvormen in de toe44

komst ingrijpende veranderingen zal teweegbrengen in het openbare
concertwezen zoals wij dat thans kennen. Zal de mens in de maatschappij
der toekomst zozeer aan de toenemende mechanisering en automatisering
gewend worden, dat hij ook zijn muzikale behoeften los van de menselijke
interpretatie zal gaan bevredigen? Hoewel deze vraag logisch uit het
voorafgaande voortvloeit is het niet onze bedoeling een poging te doen
daarop een antwoord te vinden. Wij hebben slechts de aandacht willen
vestigen op enkele aspecten van het nieuwste verschijnsel in het domein
der muzikale klanken, een verschijnsel waarmee ook de gewone muziek
naaste toekomst zeker veelvuldig geconfronteerd zal-liefhbrnd
worden.

45

BILDERDIJK (1756-1831)*

C .^íj»Schorr
.

Het is bijzonder jammer, dames en heren, dat wij het openingswoord
van de heer Hendrik de Vries moeten missen. Met Geerten Gossaert is hij
een van de zeer weinige hedendaagse dichters, die tot Bilderdijk in een
persoonlijke betrekking staan. Het pikante bij De Vries is nu, dat hij —
anders dan Gerretson, — zich niet tot de geestverwanten van Bilderdijk
rekent. De Vries schreef onlangs nog: '.... wat mij beinvloedde, was niet
wat Bilderdijk zelf nadrukkelijk vooruitschoof: de Christelijkheid en zedelijkheid van zijn dichterschap. Het was veeleer, doch lang niet uitsluitend,
zijn demonie: de vulkanische bodem, waarop zijn half echt, half ingebeeld
Christendom woekerde.' Een boeiend geval dus, dames en heren: een
leerling, die de denkbeelden van zijn meester afwijst, maar onder de
beslissende invloed komt van — en ik gebruik weer Hendrik de Vries'
eigen woorden — 'de gefolterde stijl, het vermetel, soms moedwillig averechts woordgebruik van Bilderdijk', en die ook op gevorderde leeftijd
het gevoel behoudt zijns meesters werk voort te zetten.
Nogmaals dus: jammer, dat de heer De Vries er niet is. De tentoonstelling is er echter wel en die moet geopend worden. Dit is een stijlvol
gebruik. Uit dit even talmen spreekt niet alleen reverentie jegens de nationale figuur die deze tentoonstelling beheerst, maar ook erkentelijkheid
jegens hen die het materiaal hebben bijeengebracht, gerangschikt en opgesteld. Erkentelijkheid ook jegens de Haagse Kunstkring, die zich deze
gelegenheid niet heeft willen laten ontgaan. Het zou barbaars zijn ons
gedachteloos te storten op wat hier is geexposeerd. Aan de andere kant
is een uitvoerige uiteenzetting hier misplaatst. Natuurlijk al om de praktische redenen van tijd en mogelijke voortijdige vermoeienis door het lange
staan. Maar het diepere, eigenlijke motief is, dat men op het punt staat
zich persoonlijk te begeven in de sfeer van een belangrijk mens, die niet
meer leeft, maar van wie nog relieken aanwezig zijn, bijna zou men
zeggen magisch geladen met de uitstraling van des dichters persoonlijk-

heid.
Iets dergelijks is immers al het geval met het echte antiek, waarvan
hier in Den Haag zoveel in winkels is te zien. Men kan dit nog zo bedriegelijk namaken — de stoelen en tafels, spiegels, secretaires enz. die
menselijke levensgeschiedenissen hebben meegemaakt, hebben iets aan
en over zich gekregen, dat iemand, die daarvoor gevoelig is, op een
bizondere manier toespreekt. Hoe veel te meer is dit het geval, nu het
hier een figuur betreft, wiens levenshistorie wij kennen en wiens werk
literair geschiedenis heeft gemaakt. En dan Bilderdijk, van wie Gossaert
in zijn uitstekend essay van meer dan veertig jaar geleden heeft gezegd:
'Al het grote, zowel als het kleine, dat historisch gesproken der ziel van
ons volk eigen is, vindt men in hem tot een vaak gedrochtelijk, doch
immer belangwekkend geheel verbonden.' En voorts: 'De belangrijkste
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tegenstellingen toch, die in ons huidig volksbewustzijn leven, zijn op
Bilderdijk, als op haar eerste openbaring in onze geschiedenis, terug te
voeren.' Inderdaad: deze man vol tegenstrijdigheden is van een dergelijk
formaat geweest, dat de natie, die hem voortbracht, hem eenvoudig niet
vergeten kan. Niemand ontkomt aan de indruk van zijn extra-ordinaire
persoonlijkheid en het is dan ook daardoor, dat hij, twee eeuwen na zijn
geboorte, algemeen als een nationale figuur wordt gezien.
Maar, dames en heren, persoonlijkheid, genialiteit, formaat ... is het
met die termen niet zó gelegen dat wij weten wat er mee bedoeld wordt,
zolang wij het maar niet precies behoeven uit te leggen? Bilderdijk is op
verschillende gebieden tegelijk een levende probleemstelling geweest en
zijn formaat blijkt o.a. hieruit, dat wij nog heden ten dage door die probleemstelling hevig worden geboeid.
Mag ik, min of meer in telegramstijl, drie dingen noemen die mij persoonlijk bizonder interesseren?
Dan is daar in de eerste plaats de verhouding tussen romantiek en
virtuositeit, zoals die in de muziek zo duidelijk is gesteld door Liszt,
Paganini en Chopin. Deze verhouding is een studie waard, die ongetwijfeld ook op Bilderdijk nieuw licht zou kunnen werpen. Want bij de romantiek staat de literatuur centraal. Het zou ons echter te ver voeren hierop
nu dieper in te gaan.
In de tweede plaats is het bij Bilderdijk merkwaardig, dat hij de logische
klaarheid en de consequentie van het calvinisme heeft weten te verenigen
met zijn romantisch levensgevoel, zodat Bilderdijk de eerste calvinist van
formaat is geweest, die door de romantiek is heengegaan en daarbij als
calvinist gewonnen heeft. Bilderdijk, staande nog dicht bij de oorsprong
en eerste bloei van de romantiek in Europa, heeft de schok daarvan al volledig opgevangen en doorstaan, zonder zichzelf aan en in haar te verliezen,
wat al enigszins een idee geeft van zijn geestelijk formaat.
Het derde punt is van literair-esthetische aard. Ik denk aan een strofe
uit het minder bekende gedicht 'Hiskia's Gebed', welke strofe aldus luidt:
Ik bouwde een praalpaleis op marm'ren grondpilaren
En burchten, om wier trans de wolken zich vergaren:
Ik stapelde mij goud
En schatten, de aarde ontrukt en 't aardomzwalpend zout.'
Men moet zich zulk een strofe voorstellen, uitgesproken door een krachtig
gebouwd man met een sonore stem, zonder declamatorische kunstmiddelen en met een zuivere tong-r, want die letter heeft een voorname functie
in dit vers. Waarom denkt men hier onwillekeurig aan een ets van Rembrandt, aan een bazuin in het lagere register en aan nog allerlei dingen
door elkaar, waarvoor het moeilijk is woorden te vinden? Dit praalpaleis,
een barok geval, lijkt me nauwelijks bewoonbaar en de militaire waarde
van een burcht, die bijna doorlopend slecht of geen zicht heeft, is twijfelachtig. Maar het gaat immers niet om de schoolmeesterlijke betekenis van
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de woorden, doch om die geheimzinnige vermenging van plastiek en
muziek, die tot het wezen van de poezie behoort, in casu om de zware
accenten op praal, marmer, goud, burchten, trans en wolken. Het is
die vage nadrukkelijkheid, of liever die nadrukkelijke toon bij een vage
voorstelling, die aan de strofe een visionaire en profetische allure verleent. De muziek overweegt en men ziet de werkelijkheid door de ogen
van een sombere extaticus.
In die toon vangt men echo's op van de oudtestamentische profeten,
maar men is kennelijk in een andere tijd en in een andere hemelstreek,
want men ziet het in de verte, als een plaat, een illustratie in het grote
boek des levens, tot lering en stichting in de handen gegeven. En zo
wordt men op de achtergrond Cats gewaar, door wie te lezen voor Bilderdijk immers alles tot zinnebeeld was geworden. Dit fragment uit Hiskia's
gebed is doorbeefd van ontzag voor de Heer van dood en leven; hij ziet
paleis, burchten en wolken tegelijkertijd als groots en als vergankelijk,
met een dubbele blik dus. Deze toon, die Bilderdijk in zijn beste momenten weet te treffen, is zo bizonder, dat men hem elders tevergeefs
zoekt.
Dames en heren: bijna liet ik me verleiden toch een soort lezing te
gaan houden. Ik hoop dat we in ieder geval reeds enigszins in de vereiste
Bilderdijksfeer zijn gekomen. En hiermede verklaar ik deze tentoonstelling
voor geopend.
* Toespraak, gehouden ter opening van de Bilderdijk-tentoonstelling onder
auspicien van de Haagse Kunstkring te 's-Gravenhage, op 5 oktober j.l.
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niet langer slaafs onder de zon
ik ben geboren als stem
van nu af beweeg ik mij vrij
in de tegenwoordige tijd
ben ik gelukkig
een eenling
in het vijandelijk kamp
der miljoenen

V Vora

Lath
niet meer verven
in een windstil gedicht
statig walsen
in driekwartsmaat
voortaan
rauw van de tongriem
blijvend onderweg
jong en
vertederend raak
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ONTMOETING
Ik zag een man, vuur slaande uit een rots
Ik zag een vlammend gedicht in de wind
Tegen waaiers van zonlicht en water
Daarna heb ik snel ellendige armen
Egaal grijs geluk van mij afgeschud
Kusten zelfgenoegzaamheid verlatend
Langs zeldzame zeewegen ben ik gegaan
Een heldere zwerfvogel in de wind
Tussen schuimende wolken en golven.
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GEDICHT
Het woord opent de stilte
als ogen het landschap
Ik stel mijn taalvizier in
En spel de woorden
Met warme lippen
In dit innerlijk vergezicht
Ontstijg ik mijn eigen ik
En zie het wonder verschijnen:
Donkere wortelgeheimen
Komen tijdelijk bloot te liggen
Ik voel mij zeer gelukkig want
Ik registreer het taalgebeuren
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ROTTERDAM
Licht
Was niet meer in te houden
De dag woei open als een vlag
De wind geeft het water
Lichtende wenkbrauwen

Hoog in de metalen dag staat
Een schip ontstellend groot voor de zon
Bruinrood oprijzend uit het water
Hangend met touwen in de ruimte
Eenzaam schilderij
Uit ijzeren bouwwerken braken
Zwijgzame verwilderde kranen
In de lucht spraken sneeuwwitte -heksen
Er waren sleepboten jagend
Als kleine koortsachtige vissen

Door kolkend water
In de witte middag
Rijst en daalt het licht
In flitsende seconden
De wind rumoerig en dronken
Draagt de zilte geur van het water
Rustige bruggen dragen geraas
Als verzadigde vleermuizen
Boven mistige spiegels
Langzaam en donker ademt de Maas
Voor mijn oog stroomt de dag voorbij
In lichte motordromen verzonken
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STANDBEELD
Het bleke marmer vloeide uit over het veld en rond de bomen en struiken.
De koe, die heel goed begreep dat hier de kans lag uit te munten boven
andere koeien, werkte zich omhoog, los van de aarde, vrij van alles dat
haar omringde en zo stond ze daar op het witte onbeperkte voetstuk zoals
zich dat maar enkele malen in het leven voordoet.
Onbeweeglijk stond ze, de kop omhoog, het lijf gespannen, uitermate
trots op deze unieke positie; een levend standbeeld in de mist.
De voorbijgangers bewonderden haar ongetwijfeld.
STERVEN
Aangetrokken door de toeschouwers kwam ik naderbij.
Op het grachtwater dreef een gewonde meeuw, haar rechtervleugel lag
wijd uitgespreid en ze draaide maar rond, al maar rond zonder hier iets
mee te bereiken.
Haar soortgenoten golfden met grote halen door de lucht, mateloos vrij;
wat zal dat beest zich eenzaam gevoeld hebben.
Geen van de omstanders deed iets en niemand zei wat, we keken alleen
naar dat uitzichtloze gecirkel.
Af en toe trok er een rilling door het kleine lijf, de bek ging open en
dicht.
Tenslotte heeft iemand met een steen een eind aan het gemartel
gemaakt, toen werd het dier stil, de kop omlaag gezakt en kapot, die ene
vleugel overbodig op het water, het geheel een witte vlek.
De mensen gingen langzaam uiteen.

GOD
staat als een donker dreigement in de deuropening van mijn bestaan.
Toch heeft Hij me lief, zegt Hij, ik vind dat maar ongerijmd.
Wel buig ik deemoedig mijn hoofd, maar ik begrijp er geen barst van.
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KRITIEKEN
LEVEN ONDER TYRANNIE
Christine Arnothy
Gods molens
Rotterdam 1956 — Ad. Donker.
Deze jonge Hongaarse schrijfster die in '48 haar land ontvluchtte, ontving in
1954 Le Grand Prix vérité voor het 'meest waarheidsgetrouwe' literaire werk. Het
was een relaas van haar ontvluchting — een sober en aangrijpend getuigenis.
'Gods Molens' is haar eerste roman, die handelt over het leven achter het ijzeren
gordijn.
Ik las dit boek juist in de dagen, waarin het Hongaarse verzet tegen de tyrannie losbarstte, waarbij alle lust mij ontging om het verhaal op zijn literaire
waarde te onderzoeken.
Men zou kunnen zeggen dat de jonge schrijfster nog wat onhandig is en dat
zij haar kunstenaarschap nog zal moeten bewijzen, maar ook door dit boek
heeft zij op overtuigende wijze een beeld geschetst van het ondraaglijke juk
waaronder haar volk heeft geleefd. Het diepst schrijnt hier het leed dat de
Partij, de Partijpolitie, aan het eigen volk heeft berokkend.
De schrijfster heeft zich de moeilijke taak gesteld, de ondergang van een gezin
te tekenen waarvan de man, die dirigent is, uit opportunistische oogmerken lid
van de Partij is geworden. Zijn oppervlakkig en egoistisch vrouwtje wordt al
spoedig misbruikt door een Politieman van de Partij.
Het is de angst om alles te verliezen, die het leven van deze mensen doorziekt. Zeer goed is de figuur van het (uit lijfsbehoud) gedoopte joodje, de goedige
Arpad, die aan de — tenslotte toch gedeporteerde — pseudo-communistische
dirigent de kwellende vraag stelt: Kan men waarlijk christen zijn?
Behalve de tekening van het 'geleide' kunstleven in de hoofdstad, is er de
navrante geschiedenis van het notarisgezin in de plattelandsgemeente, dat door
het régime te gronde gaat.
De dochter Klári is de enige die de liefde heeft leren kennen, de enige in
wier hart de hoop nog niet gestorven is.
'Gods molens malen langzaam', zegt zig. 'Schijnbaar heeft Hij ons tijdelijk aan
ons lot overgelaten, maar misschien zal Hij zich over ons ontfermen.'
Wie wil weten hoe het leven in Hongarije werd geleefd gedurende de laatste
jaren zal na lezing van dit boek eens te meer begrijpen dat dit volk, met de
rug tegen de muur, bereid was zich in de historische herfstdagen van 1956
dood te vechten voor zijn vrijheid. P. J. R.
Traud Gravenhorst

Geliebtes Tal
Munchen — Bergstadtverlag Wilh.
Gottl. Korn.
Wie belangstelling heeft voor een
boeiend boek en geen hogere eisen
stelt, moet 'Geliebtes Tal' lezen. Een
meisje groeit op in een dorpje in het
Reuzengebergte in de welbehoede
kring van een ideale dorpsgemeenschap. Haar moeder, jonge weduwe,
trouwt met een postbode uit Berlijn,
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en komt daardoor in de moeilijkste
omstandigheden. Het kind wordt door
de slechte behandeling van de stiefvader en diens monstrueuze familie
geassisteerd door een sadisti--ledn,
sche onderwijzeres, zwaar zenuwziek,
maar komt langs een reeks van romantische onwaarschijnlijkheden terug
in het paradijs van haar jeugd.
Als ze daar voor het eerst weer het
Kerstfeest viert en 'Vom Himmel
hoch' zingt, is haar hart vol van dank

aan God, die alles zo heerlijk heeft
bestuurd (d.w.z. overeenkomstig de
wensen van Regina Hofer, die zo'n
beetje als Voorzienigheid heeft gefungeerd).
De zwart-wit-techniek van vele
streekromans: de dorpsmensen pasgewassen engelen, de meeste stedelingen
kwaadaardige individuen; verder een
lief onschuldig plattelandskind, dat
bijna ten onder gaat, maar door uiterst
toevallige omstandigheden nog op 't
nippertje gered wordt, en, hoewel
haar moeder plichtsgetrouw de slavin
van haar nietswaardige echtgenoot
blijft, nu een zonnige toekomst in haar
'geliefde dal' tegemoet gaat: nee, n'en
déplaise de geestdriftige en liefdevolle
natuurbeschrijvingen sla ik dit boek
niet hoger aan dan middelmatige ontspanningslectuur. Zo voor de vacantie.
Wel lief. J. H. S.
Friedrich Seebass
Johann Christoph Blumhardt
Leben und Schriften
Hamburg — Friedrich Wittig Verlag.
In het midden van de vorige eeuw
was 'Vater Blumhardt', predikant in
Bad Boll, een van de bekendste ziel
buiten Duitsland. Ve--zorgesin
len, die door boze geesten gekweld
werden, vonden op zijn voorbede genezing. Hij gevoelde bijzonder sterk
de vreselijke realiteit van daemonische machten en bestreed die in de
naam van Christus.
Friedrich Seebass heeft in 70 bladzijden een levensschets van Blumhardt
gegeven, en verder een keus uit diens
werken, o.m. een verklaring van het
Onze Vader, raadgevingen bij de opvoeding van kinderen, enz. J. H. S.
Marie Luise Kaschnitz
Engelsbrücke
Römische Betrachtungen
Kdln — Kiepenheuer und Witsch.
Onder de r.k. schrijfsters van de laatste decennia neemt Marie Luise
Kaschnitz (geb. 1901) een bescheiden.
maar eervolle plaats in. Ze is blijkbaar

een jaar in Rome geweest en legt ons
nu 'Romasche Betrachtungen' voor,
dagboeknotities, die voor een relatief
klein deel geinspireerd zijn door wat
ze in Rome heeft gezien (de Piazza
Barberini, Piazza Navona, het graf
van Petrus, de eed van de Zwitsers,
die de pauselijke lijfwacht vormen,
enz.), maar voornamelijk door dingen,
die ze in die tijd gehoord, gelezen of
gezien heeft (de prêtres ouvriers,
beeldromans, over de moeder van Verlaine). Het is een eerlijke poging, de
indrukken van elke dag, ook de onbelangrijke, vast te leggen (b.v. 'vlinder
op mijn hand'), alles in een zeer verzorgd proza. Of het bundelen van
deze impressies echter gerechtvaardigd
is, blijft een kwestie van persoonlijke
waardering; hierin verschilt de recensent met de schrijfster. J. H. S.
Peter Bamm
Die Unsichtbare Flagge
Fruhe Stätten der Christenheit.
Munchen und Kempten — Kösel Ver
-lag.

Deze prachtige boeken van Peter
Bamm (pseudoniem van Dr. Emmrich)
wilde ik beide met grote nadruk
aanbevelen. De auteur heeft als chirurg vijf jaar aan het oostfront gestaan.
De onzichtbare vlag is de vlag van de
humanitas, van de menselijkheid,
waaronder Duitsers en Russen, waaronder mensen in alle landen dienden.
Zij woei boven de operatietent in de
Ukraine even goed als in Siberië of
Egypte. Bamm kon natuurlijk geen
Nazi zijn. Hij spreekt over hen voortdurend als over 'de anderen', mensen
die onder de hakenkruisvlag, dus
onder het symbool van het antisemitisme dienden. 'Maar', zegt hij,
'de oorlogsgod ontketent niet alleen
demonen. Hij mobiliseert ook de
engelen. De demonen maken lawaai.
De engelen verrichten stil hun werk.
Niemand van ons is geheel schuldig
aan het losbarsten van het barbarisme.
Niemand van ons is echter geheel onschuldig. Wij zouden niet moeten ver55

geten, dat zij, die hun leven voor hun
naaste gegeven hebben, ons helpen,
onze schuld wat minder zwaar te dragen. De onzichtbare vlag, waaronder
zij gevallen zijn, is geen verloren vlag
geweest'.
Dr. Emmrich heeft nu zijn praktijk
opgegeven en maakt thans grote reizen
door het Oosten. Op het voetspoor
van zijn grote collega -arts Lukas is hij
de omgekeerde weg gegaan van Paulus' zendingsreizen, van Athene over
Efeze en Antiochié naar Jeruzalem.
De manier, waarop hij daarvan vertelt, is zó sprankelend, is zozeer het
woord van een gelovig, geheel modern mens, dat het is, alsof al deze
oude geschiedenissen (Groot is de
Diana der Efeziers! Aan de wateren
van Babylon!) nieuw voor ons worden.
Ik hoop, dat speciaal het laatste boek
door een Hollandse vertaling spoedig
in ons land ook voor een breder
kring toegankelijk wordt gemaakt.
J. H. S.
A. Oosterbroek-Dutschun

Dageraad
Kampen — J. Ti. Kok.
In dit vervolg op 'Het leven begon
opnieuw', zit Jan Vervoort met zijn
Riek op de kapitale boerderij van Jans
vader. Riek, gewezen dienstbode, voelt
er zich niet dadelijk thuis. Nog zou
alles goed gekomen zijn als Hilda, de
weduwe van Jans oudste broer, niet
onder hetzelfde dak gewoond had.
Van meet af aan heeft Hilda het plan,
het jonge paar weg te werken door
Riek het leven ondraaglijk te maken.
Ze wil daarbij geen enkel risico lopen; op fluwelen manier neemt ze
haar schoonzuster in de tang. Resultaat: een uit het lood geslagen Riek
en een zonder het eerste boek niet te
begrijpen verwijdering tussen het echtpaar. Tenslotte, als Riek zeven maanden in verwachting is, laat Hilda haar
een val maken door op het juiste moment een trapje weg te halen. Achteraf blijkt het precies onjuist, want het
onberekenbare buurjongetje, dat voor
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de dader had moeten doorgaan, ligt
ziek in bed.
Nog afgedacht van Hilda's geslepenheid gelooft de lezer van deze
aanslag niets: Hilda is geen kampbeul.
Ze wordt hier veel te zwart gemaakt.
De karaktertekening is in Dageraad
minder geslaagd dan in het eerste
deel. Zo wordt van Riek verteld, dat
ze moediger en wilskrachtiger is dan
Jan, dat ze vastberaden kan zijn, maar
de lezer merkt er niets van; haar lijdzaamheid is futloosheid geworden. Het
medelijden, door de schrijfster voor
Riek gevraagd, hebben we eerder met
Jan.
Dat mevrouw Oosterbroek wel degelijk een goede karaktertekening
geven kan, bewijst de figuur van vader Egbert. Hij is een echt levend
mens van het begin tot het eind, een
Christen die tot het laatst toe tegen
zijn fouten moet strijden en dat ook
doet (de open bijbel met tekst bij zijn
dood is net iets te mooi). In deze
stoere oude boer ligt de waarde van
Dageraad. Fr. v. F.
Johan Christian Gunther
Entdeckung des Herzens
(Lieder und Gesänge)
München — R. Piper.
In het begin van de 18de eeuw bestond er in de Duitse poëzie principieel een scheiding tussen leven en
dichten. Sommige „Anakreontiker",
die het rijkgevarieerde thema.
„Von Mädchen und von Küssen,
von Kussen und von Madchen' bezongen, en zich het liefst uitbeeldden met
een krans van rozen om de slapen en
door de muze of een andere lieftallige
schone gekust, vonden het noodzakelijk, hun eigen burgerlijke braafheid,
waaraan door hun lascieve poezie getwijfeld werd, uitdrukkelijk te accentueren.
'Wir schliefen ein in Rosenlauben,
Und wurden an dem Schreibtisch
wach.'
Een geheel ander geluid liet Gunther (1695-1723) horen, een van de

'poètes maudits'. Hij verbindt leven en
poezie, hij ontdekt het menselijk hart.
Maar hid had niet de wijsheid van de
oude Goethe, die had leren inzien. 'die
Muse kann wohl begleiten, aber nicht
leiten' (hoe kan dat ook als je 25
bent!) en aan dit conflict is hid ten
onder gegaan.
Paul Huhnerfeld heeft een aantal
van Gunthers beste gedichten uitgekozen en van een zeer goede inleiding
voorzien; de fa. Piper heeft het geheel
in een smaakvol bandje gestoken.
J. H. S.
A. M. Hammacher
Stromingen en persoonlijkheden
Amsterdam 1956 — J. M. Meulenhoff.
Reeds lang ligt dit boek van Prof.
Prof. Hammacher te wachten op een
bespreking. Het zou kunnen schijnen
of een onaangename taak zo lang mogelijk werd verschoven, maar dit is beslist niet het geval. De schets van een
halve eeuw schilderkunst in Nederland van 1900-1950, die Prof Hammacher hier schrijft, is zulk een welkom boek en voorziet zo in een behoefte dat men schrijver en uitgever
slechts dankbaar kan zijn dit werk
de wereld ingezonden te hebben.
Immers, ieder die zijn eigen tijd wil
begrijpen en de tentoonstellingen van
eigentijdse kunst geregeld volgt, heeft
behoefte aan dergelijke voorlichting.
Welnu, hier wordt die in ruime mate
geboden. De schrijver tracht een beeld
te geven van het wezenlijke in de
Nederlandse schilderkunst in deze periode en stelt de vragen: Wat was de
nawerking van de 19e eeuw en wat is
voor de twintigste het typerende? Nagegaan wordt de verhouding tot de
buitenlandse voorbeelden en hoe de
Nederlanders die invloeden verwerkten, waarbij de schrijver constateert
dat zij telkens weer een eigen karakter
blijken te bezitten.
Prof. Hammacher ziet vier machtige
figuren aan het begin van de nieuwe
beeldende kunst in deze eeuw: Van

Gogh, Cézanne, Gauguin en Seurat.
Wat hebben de Nederlanders met
hun nalatenschap gedaan? De schrijver ziet twee groepen: die der ver
daarnaast de bezielde-meuwrsn
kleinere meesters, die dichtbij en met
de vernieuwers leefden, zonder echter
epigonen te worden. Een keuze wordt
gedaan uit het groot aantal schilders,
die ons land heeft voortgebracht en
getracht wordt na te gaan wie het
Nederlandse aandeel hebben geleverd
in de grote Europese bewegingen.
Het is onmogelijk u even een indruk te geven van de rijkdom aan
gegevens in dit boek verwerkt. Alle
belangrijke schilders — en hoevele liet
er wel zijn toont het zeer verhelderende synchronistisch overzicht der
Europese schilderkunst sedert 1860 op
blz. 40/41 aan — worden min of meer
uitvoerig besproken en het valt op dat
Prof. Hammacher zeer gelukkig is in
zijn karakteristieken. Een rijke woordk us staat hem hierbij ten dienste. Eén
enkel voorbeeld uit vele: De schilde
Toon Kelder ziet hij 'in een-rijenva
damp van zachte tinten gehuld'. Voor
ieder die het werk van Kelder kent
geeft deze zin prachtig het wonderlijk-tere karakter van diens werk weer.
Een bijzonder woord van waardering verdient de uitgever, die het boek
zeer royaal illustreerde met meer dan
130 afbeeldingen, waaronder vele zelfportretten. De vier kleurenreproducties
mogen met ere genoemd worden.
Wie een duidelijk inzicht wenst te
verwerven in onze hedendaagse schilderkunst schaffe zich dit boek aan.
J. C. S.
Dr. L. van Egeraat
Ravenna, stad van verborgen

schoonheid
Den Haag 1956 — Servire.
Niet als reisgids is dit met veertig
afbeeldingen verluchte boek bedoeld,
maar als een inleiding tot de schoonheden van deze wonderlijke stad, hetzij als voorbereiding tot een reis erheen, hetzij als herinnering daaraan.
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Of misschien vindt iemand er genoegen in er slechts over te dromen. In
een algemeen deel roept de schrijver
een totaalbeeld op om in het volgende
deel aan de hand van de foto's op de
verschillende bezienswaardigheden gedetailleerder in te gaan.
Door zijn opzet vervalt de schrijver
nog al eens in herhalingen, maar de
lezer vergeeft hem dit, omdat hij op
een populaire wijze veel wetenswaardigs leest en op vele bijzonderheden
gewezen wordt, die anders door hem
onopgemerkt zouden zijn gebleven.
Dr. Egeraat blijkt zeer goed thuis te
zijn in de stof die hij behandelt. Zijn
enthousiasme sleept hem een enkele
maal mee en dan wordt hij al te lyrisch, b.v. 'bespoeld door pittoreske
stranden' (blz. 82). J. C. S.
Irving Stone
Het leven van Vincent van Gogh
Baarn 1956 — Hollandia N.V.
Over deze boeiend geschreven roman
van Stone, waarvan zo juist de derde
druk in Nederlandse vertaling verscheen, behoef ik waarlijk niet al te
uitvoerig te zijn. Stone heeft een diepgaande studie gemaakt over het leven
van Vincent en daarvan legt dit boek
op bijna iedere bladzijde getuigenis
af. Of hij altijd de juiste visie op Van
Gogh heeft, daarover zou ernstig te
discussieren zijn.
De uitgever gaf deze druk in tegenste ng met de eerste van 1951, toen
een vijftien reproducties van Vincents
werken het boek verfraaiden, uit met
— horribile dictu — 16 foto's uit de
gelijknamige film (In het Engels heten
boek en film beide 'Lust for life',
misleidende titel!) Dat de gewoonte,
zogenaamde film-edities van bepaalde
verfilmde romans te doen verschijnen,
steeds meer veld wint acht ik op zich
zelf een verlaging van het culturele
peil van onze uitgeversstand. Het moge
van zakelijk standpunt handig bekeken zijn, toch vraag ik mij af of men
nu werkelijk meent een boek over
Vincent aantrekkelijker te maken met
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foto's uit een film. Tegenover bladzijde
32 een foto van 'Van Gogh temidden
van zijn schilderijen'. Dat dacht u
maar! Het is Kirk Douglas voor een
muur vol reproducties naar schilderijen uit alle perioden (Nuenen, Arles,
Remy enz.). Het gehele geval gereconstrueerd. De foto t.o. blz. 48 laat een
landschap zien, zogenaamd in Brabant, in werkelijkheid ergens in een
studio in Hollywood. Het interieur van
de pastorie te Etten heeft veel weg
van een stijlkamer uit een museum.
Ik acht een dergelijke illustratie onsmakelijk en een uitgever die zich
zelf respecteert, moet m.i. kieskeuriger
zijn.
J. C. S.
Tony van Eyck
De man genaamd Miller
Amsterdam 1956 — J. M. Meulenhoff.
De Duitse actrice met de Hollands
klinkende naam Tony van Eyck debuteert op zes en veertig jarige leeftijd
met deze roman. Zij ging reeds op
haar vijftiende jaar naar het toneel en
speelde ook in vele films.
'Na vele persoonlijke beproevingen',
zo verklaarde zij, 'is het mij thans toegestaan in rust en concentratie in een
klein huis met een grote tuin ook
schrijvend vorm te geven aan wat mij
ontroert, wat ik gezien en beleefd heb.'
Met het onderwerp van haar eerste
roman heeft zij wel hoog gegrepen.
Het gaat hier om een confrontatie met
Christus in de moderne wereld. Niet
via de kerk, doch door het optreden
van een man, genaamd Miller uit
Texas. Door de eenvoudige bijbelse
woorden die hij spreekt trekt deze
Jezus Miller grote scharen tot zich en
velen worden door hem beheerd. In
het begin van het verhaal sterven,
ongeveer gelijktijdig, twee mensen uit
dezelfde parochie; Pastoor Bellman
(een in wezen ongelovige) en de jonge,
gelukkig getrouwde vrouw Evelyn.
Hun geesten ontmoeten elkaar; zij
maken hun eigen begrafenis mee en

zijn voorts getuige van de vele gewetensconflicten, veroorzaakt door het
optreden van Jezus Miller in de meest
uiteenlopende kringen. Er is grote ontvankelijkheid bid de schare, doch de
schrijfster heeft niettemin willen duidelijk maken dat ook in deze tijd
Christus opnieuw zou worden gedood.
Dit is helemaal niet wat j e zou kunnen noemen een 'Christelijke' roman.
Er zijn duizend theologische bedenkingen aan te voeren tegen het boek.
Maar laten we een ding niet over het
hoofd zien, dat de boodschap van de
christelijke liefde hier centraal is. In
de stroom van vreugdeloze romans
waarmee het laatste sprankje hoop in
de moderne mens wordt vernield is
dit boek een opmerkelijke verschijning.
Laat niemand het voor een halfzacht
mystiek getint geval houden. Het is
vrij nuchter en vaak zeer boeiend geschreven. Het uitstekende Nederlands
is van Maurits Mok. P. J. R
Dignate Robbertz
Man te roer
Nijkerk — Callepbach.
Deze roman beschrijft het leven van
Frans Naerebout, een Zeeuwse loods
uit de tweede helft van de 18e eeuw.
Men zou hier van een historische roman kunnen spreken, ware het niet,
dat de historische achtergrond, de
couleur locale zo men wil, uitermate
vaag is aangebracht. Voorts wordt er
te weinig en te vaag in beschreven.
AIs er bijvoorbeeld staat: 'het schip
wordt overvallen en de bemanning in
boeien geslagen', dan is dat ongetwijfeld een interessante mededeling voor
de lezer die wil weten hoe het met
zijn held afloopt. Maar hoè dat in zijn
werk gaat en vooral: wat voor indruk
dat op de persoon in questie maakt,
wordt niet vermeld. En deze gebeur
worden toch eerst dan functio--tenis
neel, wanneer men ze ziet door de
ogen van de man die het betreft, die
meespeelt, en niet wanneer ze door
een buiten het verhaal staande macht,
c.q. de schrijver, worden geponeerd.

Misschien heeft de schrijfster (want
ik meen dat het een vrouw is, die dit
op haar geweten heeft) gepoogd door
de stijl de 18e eeuw te suggereren,
of misschien kan ze alleen maar niet
goed schrijven. Het resultaat doet mij
in ieder geval denken aan een opstel
uit de hoogste klas van de lagere
school: 'Het leven is draaglijk geworden. Maar Frans verlangt naar huis en
bovenal naar zijn vrijheid. Hier is hij
vleugellam. Als een gekortwiekte loopt
hij heen en weer tussen de tralies.
Van de havens naar de dokken.
's Avonds in de gevangenis, waar hid
in de cel moet slapen' (pag. 197). En
een 18de eeuws scheldwoord is 'lehjkerd' (pag. 77).
Ik meen dat alle gebreken van dit
boek hieruit voortkomen, dat de
schrijfster zich niet ingeleefd heeft in
de te verbeelden personen: ze is er
niet in geslaagd Frans Naerebout te
worden, laat staan hem voor ons uit
te beelden. H. R.
H. Roch
Een eenzame in Montparnasse. Een
roman over de schilder Modigliani.
Amsterdam — Scheltens & Giltay.
Wie de portretten van Modigliani beziet met de gerekte en lijdende gezichten ervaart ogenblikkelijk, dat deze
schilder niet coquetteert, doch eigen
leed vorm en gestalte geeft op een
zeer persoonlijke en toch ook weer
zeer direct aansprekende wijze. Zo
zeer, dat wij tegenover zijn figuren
werkelijk van mens tot mens staan, in
elk herkennend de hartstocht, de vertwijfeling, de liefde en het leed, die
ons bestaan luister geven en teisteren.
Daarom slaan wij met belangstelling
dit boek open om de mens Modigliani
nog beter te leren kennen of misschien
ook wel om een menselijke nieuws
naar diverse details te be--gierhd
vredigen. En dan geeft het boek ons
heel wat, gelukkig zonder sensationeel
te worden, afgezien van een enkele
scène. Zo gezwollen als de tekst op
de omslag is het zeker niet. Bovendien
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krijgen we een prachtig tijdsbeeld van
Parijs en Montparnasse omstreeks de
eerste wereldoorlog.
Zeer sympathiek is de figuur van
Jeanne Hebuterne getekend, het eenvoudige meisje, dat zich volledig opgeofferd heeft voor Modigliani. En
met een zekere afkeer die van Beatrice Hastings, de Engelse dichteres,
die een tijdlang de schilder geheel beheerste, maar alleen zichzelf bevredigde op de meest normloze manier.
Dit is dan ook het enige begrip voor
morele of geestelijke waarden, dat we
in dit boek vinden. En ook in Modi
leven was het er eigenlijk niet,-glian's
afgezien van enkele eigenschappen.
Het gaat hier niet om een oordeel,
maar alleen om het ook hier te constateren feit, dat een groot hartstochtelijk en diep menselijk leven, doch zonder God, in vertwijfeling verloopt.
Daarom is Modigliani's korte, felle,
zichzelf verwoestende leven zo dubbel
tragisch.
Of het boek de schilder als schilder goed beschrijft en volledig recht
doet zou ik willen betwijfelen. We
krijgen meer een verhaal van zijn leven dan van zijn kunst, al waren die
dan ook dikwijls onlosmakelijk verbonden.
K. K.
Herman van Dijk
De Tweede man.
Baarn — Bosch & Keuning.
De tweede man uit de titel is procuratiehouder bij de firma Holland-Import
en houdt daar, achter de facade van
de onbekwame directeur, de zaken
drijvende. Zijn ontslag om bezuinigingsredenen op voorstel van die
directeur, de daaruit voortvloeiende
problemen en zijn uiteindelijke comeback vormen het verhaal in dit boek.
De auteur geeft in tal van détails
een levendige beschrijving, maar de
intrige is deels te onduidelijk, deels te
doorzichtig en opzettelijk, terwijl de
menselijke problemen en conflicten,
zoals de persoonlijke verhouding directeur-procuratiehouder, ondoorgewerkt
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blijven liggen of al te vlotweg tot oplossing worden gebracht. Daardoor
blijft het boek, hoewel niet onsympathiek van toon, wat ongevormd. De
schrijver kan nog alle kanten uit, zowel naar de kleine knussigheid als
naar het prettig leesbare. Om het
laatste te bereiken zou hij zijn beschrijvingslust wat moeten inperken en tot
een scherper karaktertekening van zijn
figuren moeten komen. Hij kan daarnaast veel winnen door zijn dialogen
werkelijk tot dialogen te maken, zonder woord en wederwoord telkens
door een breed uitgesponnen innerlijk
overleg te laten voorafgaan en tenslotte kan hij beter afzien van het
doorlopend gebruik van het perfectum praesens, dat een tekort aan dis
-tanie
verraadt en veroorzaakt.
J.W.V.
Jacques Gans
Van ganser harte
Amsterdam — Strengholt's
Uitgeverij
De inkt waarmee deze Nonchalante
Notities in een bekend rose weekblad
gedrukt werden is nauwelijks droog, of
ze zijn alweer gebundeld, en dat zonder zelfs maar schoongewassen te zijn
van de journalistieke slordigheden die
ze bij hun geboorte meekregen. Deze
haastige spoed maakt een wat veile indruk en staat in tragische tegenspraak
met het bekende Gansiaanse onafhankehjkheids- exhibitionisme, dat ook in
deze bundel druk beoefend wordt. Ten
opzichte van vroeger werk is er in veel
van de hier verzamelde stukjes een
duidelijke accent-verschuiving te constateren van het welbehagen in het
onbezorgd zijn naar het welbehagen
in Jacques Gans, die zich hier echter
helaas als uitgesproken herkauwerig
laat kennen en al te vaak de Pyreneeen
en Londen ten tonele voert.
Natuurlijk zijn er ook wel aardige
dingen in te vinden, maar als u me
vraagt 'Van ganser harte ?', dan moet
ik zeggen 'Nee, zeker niet'. En wat
een idee om zo'n slappe cursieve

letter te gebruiken voor deze schrijver
wiens stijl in zijn beste ogenblikken
door rasperige directheid gekenmerkt
wordt J. W. V.
Jo van Dorp -Ypma

Geliefde zoon
Nijkerk — C. F. Callenbach.
Keurig uitgevoerd door de firma Callenbach, fraai geillustreerd door Anton
Pieck, verscheen deze nieuwe romanin briefvorm van mevrouw Jo van
Dorp. Ditmaal heeft de schrijfster geen
genoegen genomen met het schema,
dat welhaast traditie bid haar geworden
is, een min of meer triviale liefdesaffaire uit het christelijke plattelandsmilieu, maar ze heeft een belangwekkend en zelfs actueel onderwerp gevonden in de paranormale geneeswijze.
Daarvoor koos zij de figuur Gretus
Leeuwenhoek, beter bekend als het
'boertje van Hoenkoop', die in brieven
aan zijn zoon een biografische beschrijving en verantwoording van zijn
handelingen als genezer geeft. Hid
doet dit juist aan hem, Teunis, omdat
de zoon zich immer tegen de dokters
zijn vader verzet heeft en-practijkvn
naar Amerika gegaan is.
Uiteraard zijn deze brieven niet
authentiek, maar de schrijfster heeft
deze vorm van directe mededeling gekozen om aldus het levensverhaal en
de ervaringen van de begaafde genezer, als ware het 'uit de mond van
de man zelf' te noteren en commentarieren'. Daartoe moest zij zich bedienen van een andere woordkeus,
stijl en 'spraak' dan de hare, en dit
geeft aan het geheel van het ik-boek
iets opzettelijks. Kan men over die bezwaren heenstappen, dan zal de inhoud de lezer, die belangstelling voor
het verschijnsel der paranormale geneeswijze heeft, zeker vasthouden. Het
'boertje' vertelt wat wijdlopig — het
moest nu eenmaal een boek worden —
maar al lezend komt men tot de er
kenning, dat dit werkstuk van de
schrijfster voorstudie gekost heeft en
dat men er niet mee klaar is alle

kruidendokters en genezers buiten de
academische artsen kwakzalvers te
noemen De feiten — ook de feiten
uit dit boek — weerspreken dit overtuigend. Joh. v. H.
P. Terpstra

De einder is ver.
Baarn, Bosch & Keuning
Behalve de einder is de zin van deze
roman, althans voor ons, ver. Een
Noorse vrouw, gehuwd met een Nederlander, woont op Vheland, schildert zee-gezichten, maar vindt hierin
al even weinig bevrediging als in haar
huwelijk. Bij de stranding van een
Noors schip, de Hammerfest, gaat zig
met de reddingboot mee, maakt aan
boord kennis met de Noorse kapitein,
een stuurs en eenzelvig man, die niettemin zoveel indruk op haar maakt,
dat zij in hem een verwante ziel ontdekt, voor wie zij meer dan sympathie
koestert. Zig wordt zich nog meer dan
voorheen bewust, dat haar huwelijk
niet 'het ware' is. Terwijl de Hammerfest
est met zijn kapitein op de Vliehors vastzit en op assistentie van
slepers wacht, reist de schilderes naar
het stadje Hammerfest om aan de aldaar wonende moeder van de kapitein
de groeten van haar zoon over te
brengen. Bij haar, de moeder, komt
zij meer van de kapitein te weten, en
anderzijds ontdekt de moeder, dat de
bijzondere gevoelens der schilderes,
Estrid Romijn, voor haar zoon gevaren bergen.
Hoe het zij, Estrid keert terug naar
Vlieland, maakt een levensgevaarlijke
tocht naar het wrak Hammerfest,
brengt 'de groeten van moeder' aan
de kapitein over en na een uiterst
vage dialoog volgt de letterlijk stormachtige 'ontknoping': nauwelijks heeft
zij het schip en zijn kapitein verlaten,
of het wrak breekt, de schipper komt
om, zij redt ternauwernood het vege
lijf, en wordt door haar goede man
thuisgebracht. Maar spits alle krampachtige pogingen om met reeksen uitroepen en korte zinnetjes van één,
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twee, drie woorden de spanning van
een drama te suggereren, blijft de zin
van al dit hevige gebeuren en ten
slotte van dit hele Vlielandse verhaal
te ver om enige aandoening te wekken, ja verder dan de einder.
Joh. v. H.

dieper lijdt onder haar schuld. Dit
bijna tastbaar aanwezig zijn van de
hoofdpersoon, maakt dat wij zelf met
haar in gesprek komen en de zegenende invloed ondergaan van een
hart waarin ondanks alles de hefde
ongerept mocht blijven. N. P. V.

Wilma
Een vader voor mijn kind
De nieuwe weg
Den Haag — J. N. Voorhoeve.
Een boek van Wilma houdt altijd een
boodschap in en draagt daarmee tegelijkertijd een boodschap uit. Na haar
novelle 'Advent' schonk Wilma ons
beide bovengenoemde tot in de details
toe goed verzorgde boekjes. Ze vertellen ons de geschiedenis van Lenie
van Dalen, het eerste van haar moe
buiten het huwelijk, het-derschap
tweede van haar huwelijk en hernieuwd moederschap. Lenie van Dalen
heeft een misstap begaan, maar de
vader van het kind, dat geboren zal
worden kan zij niet als echtgenoot
aanvaarden. Hid zal er immers nooit
een echte vader voor zijn!
Een paar jaar later trouwt zij echter
met de vriend uit haar kinderjaren,
nu dominee loop van Doorn. Maar
ook over haar huwelijk blijft het ver
zijn schaduwen werpen, het dorp-ledn
zorgt er wel voor dat ze weer opgeroepen worden. 'En dat is goed', zegt
Wilma, 'want al heeft Christus de
schuld gedragen voor ons, de gevolgen
moeten we toch zelf dragen. Hoe zou
er anders groei in ons mensenleven
kunnen zijn ?'
Deze groei komt voor Lenie en Joop
door de crisis heen. In de nieuwe weg
naar het geluk die zij hen doet vinden
geeft Wilma ons haar boodschap
door: alleen waar de natuurlijke
liefde in Christus geheiligd wordt is
zij veilig voor de haar van binnen uit
bedreigende gevaren.
Hoe fijnzinnig ook geschreven, er
gaat kracht uit van deze boekjes, omdat er het hart van een vrouw in
klopt die juist door haar zuiverheid te

Albert Verwey
Keuze uit het proza van mijn
hoogleraarstijd (1925-1935).
Verzameld en verzorgd door Dr. M.
Nijland-Verwey, Zwolse reeks van
taal- en letterkundige studies nr. 4.
Zwolle 1956 — W. E. J. Tjeenk
Wilhnk.
'Eerst de inleiding, daarna de karakteristiek, en aan de kritiek kom je dan
misschien niet eens meer toe'. Deze
uitspraak van Verwey — in de inleiding vermeld door Prof. Dr. W. A. P.
Smit — is in hoge mate typerend voor
de hier aangekondigde bundel.
Wanneer men leest hoe Verwey het
boeiende van Henne van Veldekes
Sint Servatiuslegende weet aan te tonen, hoe hij het eenzijdig Vondelbeeld van Gerard Brom corrigeert, hoe
hij doordringt in het wezen van Busken Huets persoonlijkheid, dan bewondert men de aandacht die hid steeds
aan zijn onderwerp besteedt, een aan
tweezijdig is, liefdevol voor-dacht,ie
wat besproken wordt, streng voor de
man die bespreekt. Was de ruimheid
van zijn geest, waardoor hij zo velerlei
kon waarderen, alleen mogelijk doordat
zijn overtuiging zo weinig dogmatisch
en absoluut was? Is het op zijn beurt
geen teken van eenzijdigheid, wanneer
hid over Vondel schrijft: 'Hoe belang
boeiend het ook is, de ont--rijken
wikkeling van zijn denkbeelden na te
gaan, belangrijker en boeiender is de
groei van zijn dichterlijke vorm'?
We mogen hier met geen volmondig
ja antwoorden. Voor Verwey gaat het
dichterlijk scheppen dieper dan het
werk van de godgeleerde, bij hem
is poézie wat voor de gelovige godsdienst is. Verwey's inzichten zijn de
onze niet, maar toch voelen wij met
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hem, die de poëzie omschreef als 'ems
gevoel van het leven, zoals dat is, ontdaan van tijdelijkheid en toevalligheid'
(Inleiding tot de nieuwe Nederlanosche
Dichtkunst), een verwantschap, die

wij, zoals van Duinkerken eens
schreef in een herdenkingsartikel, niet
kunnen verloochenen. Zo kan men dit
critisch proza terecht voorbeeldig
noemen. M. B.

HET REMBRANDTBOEK VAN HET REMBRANDTJAAR.
I)r. G. Knuttel Wzn.
Rembrandt, De Meester en zijn werk

Amsterdam 1956 — Ploegsma.
Het boek van dit Rembrandtjaar is zonder enige twijfel dit voornaam uitgegeven
werk van de oud-directeur van het Gemeente Museum te 's-Gravenhage. Allere rst om de uiterlijke kwaliteiten van de door Johan H. van Eikeren prachtig
verzorgde uitgave, waarvoor een extra woord van lof hier zeker op zijn plaats
is. In een zwarte band met in rode letters de naam van deze grootste aller
schilders, verbergt liet boek een zeven en zestig zeer verzorgde afbeeldingen.
Natuurlijk is dit aantal veel te gering voor een schilder, die ongeveer 650
schilderijen naliet, 275 etsen, waarvan ± 1000 staten bekend zijn en wel 1700
tekeningen. Maar het was voor de uitgever niet mogelijk een ruimer geïllustreerd
werk het licht te doen zien, niet het oog op de kostprijs. Tenslotte is dit een
boek voor ons hele volk en dus moest ieder, die belangstelt in Rembrandt en
zijn werk, zich deze uitgave kunnen aanschaffen. Welnu, dit kan! De prijs
is zo gesteld, dat dit met wat goede wil niet tot de onmogelijkheden behoort.
En eenmaal aangeschaft geeft dit boek ongelooflijk veel vreugde. Het is zo
rijk van inhoud — en dit is de tweede reden, of eigenlijk de voornaamste waarom dit het boek geworden is — dat een zeer beknopte aankondiging u slechts
een onvoldoende indruk kan geven.
De schrijver heeft zijn hele leven met Rembrandt geleefd. Op iedere blad
springen de bewijzen daarvan in het oog.
-zijde
In een uitvoerige proloog schetst Dr Knuttel de ontwikkelingsgang door de
eeuwen heen van het weergeven van de mens. Hij toont bij een reeks van
kunstenaars van Van Eijck tot Velasquez aan hoe het probleem — het schilde
mens — op steeds andere wijze benaderd werd. Rembrandts grote-renvad
verdienste is, dat hij, zoals vóór hem in de literatuur door Shakespeare was
gedaan, de mens en diens zielsconflict als tragische figuur in de schilderkunst
uitbeeldt. Er is echter één groot verschil. Bij Shakespeare die het eigen gezicht nooit onthult en bij wie het noodlot zijn loop neemt, is van Christus
geen sprake. Bij Rembrandt, die de medemens slechts kan zien als projectie
van zichzelf, is echter Christus de allesbeheersende macht in leven en scheppen.
Rembrandt voegt nog iets toe aan de onverbiddelijke tragedie, die Shakespeare
tekent. Dat is het element van erbarmen, van genade.
In chronologische volgorde beschrijft Dr Knuttel daarna in een aantal hoofd
Rembrandts leven en bespreekt telkens uitvoerig de werken uit de-stuken
betreffende perioden. Door een zeer overzichtelijke typografische indeling van
de bladspiegel is met één oogopslag op elke bladzijde te zien welke periode
behandeld wordt en welke werken aan de orde zijn. Dit is van zeer veel
belang voor het gebruik als 'naslagwerk'.
Omdat de opzet zo was, dat dit boek in dc eerste plaats voor de belang
moet dienen, zijn een aantal kunst-historische beschouwingen in-stelndk
korte zelfstandige opstellen als bijlagen achter in het werk bijeengebracht.
Voordat men hier echter aan toe is behandelt de schrijver in de epiloog de
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kunstopvattingen over Rembrandt in de latere eeuwen: zeer lezenswaard.
Ik moet mij bedwingen om met hele stukken voor u over te schrijven.
Telkens maakte ik een aantekening, b.v. op blz. 90 bij de beschouwingen over
het zelfportret bij de kruisoprichting; op blz. 106 v.v. waar de schrijver Rembrandt en Rubens vergelijkt of op blz. 170 v.v. bij de beschrijving van de portretten van Titus en Hendrickje. Enzovoort.
De schrijver wist in dit boek op Rembrandts ongehoorde geestkracht, zelf
morele moed, waarmede hij dwars tegen de geest van zijn tijd-standighe
in ging en het allerhoogste wist te bereiken. Verder breekt Dr. Knuttel met
allerlei fabeltjes en toont duidelijk aan dat Rembrandt ook in zijn laatste levensjaren nog waardering heeft gevonden.
Men leze dit boek met rondom zich het volledig illustratiemateriaal over de
schilderijen, etsen en tekeningen. Men leest dan langzaam, want men dient alles
na te zoeken, maar dit betekent winst, want iedere zin gaat nu leven en elk
voorbeeld dat de schrijver aanhaalt wordt duidelijk. Zo doende zal de lezer een
inzicht in Rembrands kunst verwerven, dat nimmer meer te loor gaat en dat
een verrijking betekent voor zijn geestelijk leven. J. C. S.

AFSCHEID
Mevrouw Lidy van Eysselsteyn en de heer Arjen Miedema achtten, bij
het begin van deze nieuwe jaargang, de tijd aangebroken om zich uit
de redactie van Ontmoeting terug te trekken. Lidy maakte er deel van
uit sinds 1 oktober 1952, Arjen sinds 1 oktober 1953. Beiden — maar
toch wel zeer speciaal Lidy — hebben zij er, in alle onbaatzuchtigheid,
veel ondankbaar werk voor verzet. Zij deden het met vreugde, maar zij
vinden toch dat dit werk nu maar eens door jongeren moet worden overgenomen. Er zijn meer leden van de redactie van Ontmoeting die er zo
over denken. Het is dus zeer wel mogelijk, dat gedurende de loop van de
jaargang nog meer mutaties in de redactie zullen optreden. Wij zullen
u op de hoogte houden.
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Vermeer
BIDDEND
Woorden puur en naakt;
rillingen van ongeborenheid,
sidderende vonkeling van geloofsedelgesteente
op het zwart fluweel van de nacht.
Zilverlingen van het verraad
zwermend in sterrenvloed
verstild tot filigraanglanzingen
van een mathematische som.

In gebogen handen
een verbergend gelaat;
de judaskus brandt op mijn lippen.

65

C
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Fiere leeuw der gedachten,
brullend buigt hij de kop,
de grond dreunt onder zijn macht;
zijn klauwen grijpen de aarde.
Sidder, gewesten van de nacht,
huiver in uw schuilplaatsen,
hazewinden van het geloof.
Brult de leeuw, wie zou niet vrezen?
De aarde wankelt en valt;
de manen waaien ten hemel.

Als de leeuw op roof uitgaat,
langzaam en lenig bewegend
in het steppegras eenzaamheid,
lekken de bloedende sterren
uit het zieltogend hart van mijn gebed.
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GRAFMONUMENT
Het woord dat verklonk
leeft in de hallen
zijn eenzame pronk
van aan de dood vervallen
geboorte.
Op de tombe gestrekt
vouwt het de versteende handen
tot een klankloos gebed,
een machteloze offerande
op het altaar van zijn roem,
vastgeklemd aan de dood.
God, zie zijn nood,
red het uit zijn doem;
laat uw bliksem het vuur
in zijn verstening ontsteken,
laat het puur
worden tot uw teken
en boven klank en duur
eindelijk spreken.
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Vcrvneer

Het hondje verdriet
kerft zijn gejank
in het bergmassief van mijn hals,
waar onder de verstening
aders van verre tijden
hun tijdeloosheid kloppen
in het ritme van een voorwereldse cadans.
Het bloed roept uit de aarde.
De ontzaglijke gestalten van een voortijd
dwalen rondom mijn lippen.
Vergeef, vergeef.
Het geloof staat onaantastbaar
op wacht voor het paradijs
dat zich in de kloven der verstening
een nest heeft gebouwd
waar de vier rivieren openlijk stromen.
Maar de bliksem van een goddelijk onweer
flitst zijn zwaardhouwen door de verschrikking
van een wolkendonker nee.
In mijn keel woekert de hertschreeuw
naar het water van het leven
en het hondje schuimt onder de tafel
naar verloren kruimels
en blijft maar janken.
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SYMBOOL EN THRILLER
iv. ÇJre1Ie

Zij, die lang genoeg op Godot gewacht hebben, hebben nu hun 'Berenvel' gekregen. Dat zal de bedoeling wel niet geweest zijn, maar het is in
ieder geval toch iets. Zelfs een heel vrolijk iets, want wat men ook van
Berenvel mag zeggen, — niet dat men er niet bij lachen kan. Zoals men
weet, werd dit stuk van de Belgische auteur Paul Willems door de
Haagsche Comedie gespeeld in het kader van tien jaar Nederlands Belgisch cultureel akkoord. Eigenlijk was dit nu eens een uitgezochte
gelegenheid om de in opdracht van de Nederlandse en de Belgische
regering samengestelde woordenlijst van de Nederlandse Taal toe te
passen, maar men heeft dit nagelaten. Of dit in gemeen overleg geschied
is, weet ik niet, maar 'Berenvel' moest het met een 'n' teveel doen,
hoewel de woordenlijst nadrukkelijk voorschrijft, dat het Berevel is,
zonder n. Daar gaat nu de duurgekochte samenwerking en niemand, die
er een zier om geeft; althans Belg en Hollander lieten het niet blijken
en amuseerden zich opperbest om Berenvel met een n teveel.
Joris Diels, die het stuk regisseerde, vroeg zich in de toelichting af, hoe
men het zou karakteriseren. Hij had er niets op tegen, als men het zou
rangschikken onder de 'hoofding' poëtisch toneel.
Inderdaad, daar lijkt het wel wat op. Het gegeven mag men in ieder
geval wel zo noemen, want het gaat om de beide ongetrouwde dochters
van de goede meneer Boule. En waar twee ongetrouwde jongedames in
het geding zijn, is de poëzie (der liefde) gemeenlijk niet ver af. Dat heeft
Paul Willems ook goed begrepen en daarom heeft hij het geheel in een
sprookjesachtig pakje gestopt. Proloog en toelichting laat hij spreken
door zon of maan; al naar gelang de muts staat. En het publiek in de
zaal noemt hij vissen en dit zijn heel poëtische dieren, tenminste als men
achter aquariumglas toeziet. Goed dan, wij zijn met deze inleidende
woorden reeds ver in het poëtische gevorderd en zo kan verklapt worden,
dat er enige heren zijn, die naar de hand van Boules dochters dingen.
Daar is b.v. de wat onnozele Jules (niet rijk) en de onnozele Léon (zeer
rijk) en de gewiekste zakenman Pacottin (ook rijk). Meneer Boule is in
zijn sas, als hij deze pretendenten zijn woning ziet naderen.
Maar wat is er nu met dochter Minou? Weigert zij de rijke Pacottin?
Wis en waarachtig, dat doet zij, want zij heeft een zielige soldaat ontmoet
en Minou heeft een goed hart. En die soldaat? 0, vreselijk lot: hij is in
handen gevallen van het echtpaar Specht. De spotvogels van het woud
nemen hem in hun hoede en in het ootje. De heer Specht haalt zowaar de
Berenstreek uit. Hij weet op het medelijdend hart van de soldaat te
werken en hem over te halen de lelijke dikke beer te schieten, die in het
spechtennest net zo is gaan zitten, dat mevrouw Specht niet meer uit haar
keuken kan en haar kinderen in de kamer schreeuwen van de honger.
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Dwaze scène uit 'Berenvel' bij de Haagsche Comedie.
(Foto Nico íNaeff)
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Het schot valt en de heer Specht lacht zich een kriek, want nu haalt hij
de soldaat over het berevel aan te trekken en Berenvel te worden:
afzichtelijk monster; vreselijk zeven jaar lang in zo'n vermomming te
maar, Berenvel is tegelijkertijd schatrijk geworden
moeten rondlopen
en na zeven jaar zal hij zijn vermomming mogen verliezen en zijn geld
behouden.
Boule bezwijkt natuurlijk voor het geld van Berenvel en huwelijkt Minou
aan het monster uit. Deze is dadelijk in diep meelij voor de lelijkerd
bevangen, doch moet eenzaam achterblijven, als Berenvel in wroeging
over zijn lelijkheid wegtrekt.
Opnieuw een spechtenstreek: Berenvel komt terug, onvermomd. Zal
ja... nee, gelukkig
Minou nu voor de verleiding bezwijken? Ja... nee
niet: zij blijft de lelijke Berenvel trouw en wil de mooie man onverrichter
zake wegsturen, als het blijkt, dat deze de andere helft van de doorgebroken
trouwring bezit, die zij als kleinood der liefde trouw heeft bewaard. Laat
het nu toch Berenvel zijn! Muziek barst los en fiedel een vrolijk uiteinde.
0, nee, nog even wachten, hoe het met de andere dochter van de heer
Boule is gegaan. Ja, dit is gelukkig ook goed gekomen. Zij wordt na veel
geharrewar het Ievend eigendom van heer Léon, onnozel, maar rijk. Heeft
die Boule een goede avond gehad .. .
Men begrijpt, dat men een en ander symbolisch moet duiden. Dat moest
men Godot ook en allen, die symbolen kunnen duiden, hebben weer stof
genoeg om honderd uit te snappen.
Toch komt het mij voor, dat de symbolisten liever op Godot aanvallen,
dan op Berenvel; want bij Godot kan men ernstig blijven kijken, maar bij
Berenvel is dit volstrekt onmogelijk en grinnikend filosoferen is lang niet
zo echt als ernstig betogen. Dit laatste, meent men, is veel diepzinniger.
Zo is het tienjarig Nederlands-Belgisch cultureel akkoord geestrijk gevierd
met Minou en Berenvel; wie roept daar: 'La Belle et la bête? Dat is niet
aardig voor Paul Willems, die oprecht gepoogd heeft de kaaskoppen van
boven de Moerdijk experimenteel te amuseren. Heus, hij is daarin geslaagd,
want, hoe men zijn Berenvel ook uit mag maken: als 'los zand' of:
'flauw verhaal' of 'pronken met andermans experimentele veren' of hoe
een feit is, dat de auteur twee rasechte acteurs als Ida Wasserdan ook
man en Johan Valk gelegenheid heeft gegeven om een avond lang als
echtpaar Specht zo meesterlijk voor gek te spelen, als ik bij mijn weten
nog niet eerder op een Nederlands toneel heb gezien.
...

...

...

In de thriller 'Het huis aan het meer' heeft onze Haagsche Comedie een
Engels toegiftje gegeven. De auteur Hugh Mills heeft hierin gestreefd
naar een thriller van het betere genre. De inleider tot het programma is
ook deze mening toegedaan, want hij citeert een wijze uitspraak van
W. H. van Eemland, — de Nederlandse producent van dit betere genre.
Regisseur Jan Retèl heeft ook al gestreefd naar deze hoogstaande kwaliteit
en het stuk een nadrukkelijke regie meegegeven, met de traagheid als
psychologisch hulpmiddel om uiterste spanning te wekken en de ernst goed
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te laten gevoelen. Maar vergeefs: het stuk was zo doorzichtig, dat alle
spanning achterwege bleef en bood zo'n zwart-wit-tekening van de boefgentleman, dat men eerder 'hoera' riep, toen hij zijn kopje koffie met
wat erin op had dan: 'o, wee'.
Daar kwam nog bij, dat de edele psychiater, die zijn schurk van een
stiefbroer uit de weg ruimde op het laatste moment zelf ook niet zo'n
beste bleek, toen hij trachtte zijn lieftallige vrouw, die teveel wist, door
hypnotisering te bewegen een eind aan haar leven te maken. De dokter
gaat de kamer uit, zijn vrouw in trance met de revolver aan de slaap
achterlatende. Als zij tot 60 heeft geteld, moest zij de trekker overhalen.
Nu dat moet nog gebeuren, want iedereen weet, dat men nooit tot 60
tellen kan op het toneel. Dan is de hele zaal al leeggelopen. Waarom
bedenkt een auteur zoiets onmogelijks? Neen, zo'n stuk kan men niet
ernstig nemen en ook niet spannend vinden, ondanks de ernst, waarmee
het werd gespeeld en geregisseerd.
Toch is het jammer, want terwijl ik dit schrijf, rijdt Sinterklaas al door de
straten en met uitzondering van „Iwanow" door de Nederlandse Comedic
heeft het seizoen nog niets gebracht, dat de moeite waard is. Het wachten
is nu op het „Dagboek van Anne Frank". Dat zal ongetwijfeld diep
ontroeren, omdat het helaas uit de ware werkelijkheid van onze demonische
tijd is gegrepen.
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Er is steeds meer vraag naar boeken, die warm, persoonlijk, bewogen
en practisch zijn, van hart tot hart. Zo schrijft Billy Graham. Hij laat in
'Het geheim van het geluk' het geluk geen geheim blijven. Met het probleem van het lijden is hij wel wat vlot klaar, in 't voetspoor van Judson:
'Leed en succes behoren bij elkaar'. Deze uitspraak rijmt niet op de
puinhopen van Europa. Hij zegt, dat de lijders gelukkig kunnen zijn, als
zij weten, dat God als een grote Kunstenaar zowel licht als schaduw gebruikt om een meesterwerk voort te brengen. Het is de vraag, of Job bij
deze beeldspraak al de hand op de mond zou leggen. Overigens schrijft
hij, zoals hij spreekt: met heilige Geest-drift. Wij kunnen in onze hollandse
stijveboordenmentaliteit zijn Amerikaanse openhemdtheologie wel ge
-bruiken.
Ook 'Het geloof en zijn moeilijkheden' van Prof. Bavinck e.a. is warm,
persoonlijk, bewogen en practisch. De moeilijkheden komen hier beter
tot hun recht, al hebben zij geen recht van bestaan. Het iaadselachtige en
mysterieuze, het grillige en verwarde van het leven, al deze plooien worden niet zo meteen gladgestreken. 'Wie gelooft, mag zich geen oogkleppen laten voorbinden. Ook met ons verstand willen wij God liefhebben'.
De zesde druk was al nodig.
In 'Het lijden overwonnen' spreken de lijdenden zelf over de doorn
in hun vlees en de bloesems die zo'n doorn gaat dragen, als de Heer haar
aanraakt. Prof. Goulooze, zelf ernstig ziek geweest, stelde vragen aan
talloze zieken en verzamelde hun antwoorden. In sommige brieven spreekt
meer een berusten in het lot dan een rusten in God, maar men kan niet
een critiek schrijven over wat zo regelrecht uit gewonde harten kwam.
Merkwaardig, dat bijna niemand reageert als job en de psalmdichters.
De meesten zijn in tegenspoed niet alleen geduldig, maar zelfs dankbaar.
De Heilige Geest doet meer dan wij denken, al geeft ook dit boek niet een
statistisch overzicht over Zijn werk.
In het voetspoor van Billy Graham schieef ook Jan van Gijs, medewerker van 'Kracht van Omhoog' over het ware geluk, het 'waarachtig
geluk' — om precies te zijn.
Hij laat zien, dat het niet voldoende is om 'christelijk' te heten, zonder
dat hij zich vastbijt in critiek op de Kerk. Hij weet, dat wij aan onze
nederlagen al zó zijn gewoon geraakt, dat de ware leer ons als een nieuwe
leer in de oren klinkt. Hij wil ons niet tevreden laten zijn met minder dan
een leven met God, zó, dat Hij ons vervult van uur tot uur. Hij ziet in
de gebedskringen, die overal ontstaan, de herauten van een komende
opwekking. Treffend is zijn waarschuwing tegen hoogmoed en zijn opwekking tot onmiddellijk schuldbelijden van alle zonden stuk voor stuk.
Wij kunnen ons van zijn boodschap niet afmaken door hem 'amerikaans',
'methodistisch' of 'overgeestelijk' te noemen.
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Er wordt in Amerika niet alleen gewandeld, maar ook wel geworsteld
met God. De gebeden van Peter Marshall zijn een worsteling, en dan
niet slechts met de taal en de overvloed van zijn gedachten. Hij weet, dat
de beste gebeden, die in de vorm van woorden over onze lippen komen,
meteen in die woorden dreigen te verzanden. Maar hij laat zich helpen
door de menselijkheid van Jezus, zonder oneerbiedig te worden. Hij bidt
om te worden als de kinderen, die met dikke vingertjes over de platen
van Jezus strijken. Zijn gebeden bewijzen, dat dit gebed is verhoord.
Dr. Paul Tournier blijft steeds doorschrijven over de betekenis van
gebed en stille tijd voor de genezing van zieken. In 'Bijbel en geneeskunde'
toont hij aan, dat elke ziekte twee diagnoses vraagt: een wetenschappelijke,
nosologische, causale diagnose, èn een geestelijke, zin-duidende, teleologische diagnose. Hij is getroffen door het woord van een patiënt: 'Men
belet ons te sterven, maar men helpt ons niet om te leven.' Hij toont aan,
dat wij ons meer bewust moeten worden van de zin der dingen, dat daardoor onze verhouding tot de natuur een grondige verandering ondergaat,
en dat ook de ziekte een 'zin' heeft. Ziekte en dood ziet hij als symbolen
van de ontreddering, die door de zonde in de wereld kwam, de genezing
ziet hij als het symbool van de genade, maar dan iedere genezing, zodat
hij het eenzijdige verband tussen zonde en ziekte én tussen vergeving en
genezing, dat momenteel opgeld doet, ontwijkt.
In 'Ons Masker en wij' schrijft hij, dat de stille tijd psychologische resultaten heeft, 'geheel gelijk' aan de resultaten van een psycho- analytische
kuur, terwijl hij na bespreking van de psycho- analytische methode rustig
neerschrijft: 'dit is ook de weg van het christelijk geloof'. Gezien dit 'ook'
en 'geheel gelijk' komt het unieke van het christelijk geloof hier niet steeds
tot zijn recht. Hij vergelijkt wel al te vlot het leven, de liefde en het
huwelijksleven met het 'geestelijk leven'. Evenals Sartre laat hij zien, hoe
wij slaven worden van het personage, dat wij zelf gemaakt hebben of
waarmee men ons heeft opgesierd. Het zelfonderzoek verschaft ons geen
juiste inlichtingen over onszelf, maar wij worden zelfs door dat zelfonderzoek zelf nog weer gewijzigd. De kunstenaar, die absoluut persoon
wil zijn, kan geen kunstenaar blijven, omdat hij absoluut eenzaam-Iijk
wordt. Tournier doet mee aan de theologische mode om de wegzwervende
en thuiskomende verloren zoon te prijzen boven de mogelijkheid, die de
Vader opent met: 'Kind, gij zijt altijd bij Mij', maar hij ziet wel, dat
Christus het definitieve antwoord geeft op Gods twee eerste grote vragen:
'Adam, waar zijt gij?' en 'waar is Abel, uw broeder?'
Uit de nood rondom die laatste vraag ontstond een verklaring van de
Generale Synode van de Ned. Hervormde Kerk: 'Hoe dienen wij de vrede?'
(met bijlagen). Deze verklaring handelt over vragen, die nog steeds niet
voldoende zijn doordacht in de kerk. Intussen wordt het atoomwapen
steeds meer als conventioneel wapen aanvaard. Wij moeten ons afvragen,
of de ongerechtigheid waarmee gestreden wordt, niet even erg is als de
ongerechtigheid, waartegen de strijd gaat. Niet slechts het doel van de
verdediging, maar ook het middel van de oorlog moet aan het Evangelie
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getoetst worden. En dan zegt 'Kerk en Vrede' terecht: 'Vergelding is geen
bescherming, totale vernietiging is geen overwinning, een constante toestand van vrees, haat en achterdocht is geen veiligheid'. Wij verkeren in
een paradoxale situatie: de macht, die voor de handhaving van de vrede
en het recht onontbeerlijk is, maar tevens de orde steeds dreigt te verstoren, is thans zelf in potentie zó gestegen, dat zij niet alleen de orde, doch
tevens het leven als zodanig kan vernietigen. Het boekje, dat deze toestand
tekent, maakt ons zó onrustig, dat de Heilige Geest er wel aan meegewerkt
zal hebben.
De Geest haat de dood. Dat blijkt wel uit de gesprekken, die Ds. van
Dijk met de Dood gevoerd heeft. Deze dichterlijke dominee begint met
een vers in de trant van W. A. P. Smits Mascheroen. Het is wat moeilijk
om de Dood te zien als een gezellige ronde meneer ('De Dood hield zijn
buik vast van 't lachen). Men kan zich geirriteerd voelen over de Dood,
die zichzelf zo leuk vindt, maar men mag dat niet Ds. van Dijk in de
schoenen schuiven. Er is meestal te weinig heelal in onze preken, maar
hij laat zijn stem klinken door alle verten heen. Hij is een dominee, die
zichzelf durft laten gaan, maar die ook de stem van jezus hoort. 'Het
was je fout, dat je op je gedachten wou teren. Mijn bloed is voor niets
in te ruilen, ook niet voor jouw geschrijf.' Zo leeft hij als dichter en
schriftgeleerde tussen bloed en inkt. Hij heeft de moed om op een bepaald moment te zeggen: 'Nu is Jezus er niet om een antwoord te geven
op mijn vragen.' Hij ziet romantiek op Golgotha en donkere cypressen
boven het graf van Christus, maar laat zich tot de orde roepen en ontdekt
dan plotseling telefoondraden boven het kruis.
Het boek van Werner Keller deed al bijna evenveel stof opwaaien als
de opgravingen, waarover hij schrijft. De critiek op dit boek is, samengevat, deze: 'De Bijbel heeft toch gelijk, maar Werner Keller niet'. Hij
overschat het gewicht van de opgravingen en hij onderschat het gewicht
van de Bijbel. Typerend is zijn citaat op pg. 402: 'Wetenschappelijk is
bewezen, dat de schepping in de tijd plaats vond, dus moet er een Schepper zijn, dus een God.' Het woordje 'dus' is al even huiveringwekkend als
een'. Maar het enthousiasme, waarmee hij schreef, werkt aanstekelijk en
men heeft hier allerlei gegevens bijeen, die men anders alleen overal verspreid kan aantreffen, over Ur, Mari, zondvloed, ark, Dode zee, enz., met
duidelijke tekeningen en foto's.
Anton Bóhm laat de triomfen van 'de mensenmoordenaar van den beginne' zien in de moord op de ongeborenen (het hoogste dodencijfer van
deze eeuw), de terugval in de barbaarsheid (maar dan met ijskoud wetenschappelijk overleg), de door de Staat voorgeschreven haat, die een abstracte haat wordt tegen het menselijke zonder meer (uitgebeeld in de
moderne kunst), de indiscretie-manie, de bezetenheid van het niets en
de chaos, — en hij durft 'naief' en 'idealistisch' de uitweg uit al deze
nood te wijzen in de liefde. Wij, die zo graag met onze tijd meegaan,
moeten ons laten waarschuwen, dat de moderne kunst dikwijls niet maar
'eerlijk' is, maar de mens wil vernederen, omdat de moderne mens aan
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zich zelf zijn evenbeeld Gods haat. De cultus van het irrationele kan
voortvloeien uit een redelijk niet meer te deduceren haat tegen de rede.
Onze rechtssystemen verschillen slechts gradueel van die van de Sovjets.
Böhm ontmaskert de grote noodleugen, dat men door cultuurhistorische
jubilea en literatuurprijzen een algemene belangsteling voor dit bedrlijf
suggereert, die niet bestaat. Hij ziet de revolutionaire bewegingen van de
laatste tijd voortkomen uit de chiliastische hartstocht, en het is de vraag,
of hij het radicale neerslaan van de tegenwoordige orde bij de komst
van Christus niet verzwakt.
Dr. Hoenderdaal geeft in 'De Mens in tweestrijd' allerlei meningen
weer van oude en nieuwe wijsgeren, zonder zelf positie te kiezen. Hij
tekent de mens tussen cultuur en natuur, natuur en genade, vrijheid en
onvrijheid, individu en gemeenschap, ratio en existentie. Al die tegenstellingen houden ons leven in spanning. Deze spanning moeten wij niet
vroegtijdig oplossen door de vlucht in een kerk of staatkundig systeem of
door de verabsolutering van onze levenskring. Telkens waarschuwt hij
tegen de reductie van het menszijn en tegen een eenzijdige visie op de
mens. Elke definitie zou al een reductie betekenen, zodat hij alleen in
paradoxen over de mens wil spreken. Als hij zegt: 'De Calvinisten verwerpen de goede werken niet, maar achten ze niet van betekenis, als het
gaat om de laatste vragen, nl. om het uiteindelijk heil van de mensenziel',
dan is in dit verband dat 'niet van betekenis' te sterk uitgedrukt. Als hij na
een bespreking van de Stoa zegt: 'Ook in het christendom is het een
deugd, wanneer de mens zich leert schikken naar het raadsbesluit van
God', laat dat 'ook' te wensen over.
Dr. Gilhuis heeft een bestaand manco ontdekt aan de bezinning op de
pastorale zorg aan bejaarden en de positieve waarde van het christelijk
geloof voor de ouderdom. In zijn dissertatie beschrijft hij biologische en
psychologische aspecten van het climacterium en senium, bijbelse gegevens (de boom des levens, de hoge waardering van de hoge leeftijd) en
het pastoraat onder de bejaarden, met een pleidooi voor een bejaarden
een bejaarden - ouderling en een O. en E. naast J. en E. (jeugd en-prek,
Evangelie). Zoals het kind niet meer beschouwd wordt als een volwassene
klein, maar als een menselijk wezen met eigen aard en structuur, zo-inhet
is de bejaarde niet een volwassene -'in-het -oud', maar een mens met een
eigen karakterstructuur en speciale problemen, die dus om een bijzondere
benadering vraagt. Dr. Gilhuis moet wel, omdat hij een dissertatie schrijft,
een systematische indeling geven van de ouden van dagen in soorten,
waar het léven • wel eens om lachen zal, — maar zijn proefschrift heeft
grote waarde voor elke zielzorger. Als hij zegt, dat men zich volgens
Pred. 7 : 10 niet geergerd mag afvragen, waarom de vorige tijden slechter
waren dan de tegenwoordige, zal hij waarschijnlijk 'beter' bedoelen.
In het boek van Prof. Berkouwer over de 'Verkiezing Gods' valt op, dat
hij alle nadruk legt op de zielzorg en op de tróóst van de verkiezing. Het
speculatieve schrijven van Barth en Miskotte is meer boeiend, meer flitsend, maar dat ligt aan ons, die nauwelijks door God geboeid kunnen
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worden. Berkouwer luistert steeds naar de Schrift en is voortdurend op
zijn hoede voor dogmatische exegese. Hij brengt niet alles in systeem,
heeft oog voor de dynamiek van Israels geschiedenis en durft tastend en
stamelend te spreken. Typerend is een uitspraak als deze: 'De oneffenheid in het causa-begrip die we bij Calvijn en in de canones waarnemen,
is op het vlak van ons menselijk inzicht een bewijs van de onverklaarbaarheid van zonde en ongeloof. Deze oneffenheid is ons liever dan elke
synthese'. Was iets dergelijks ook maar gezegd op de Synoden, die allerlei
oneffenheden wilden gladstrijken in formules! Berkouwer waagt het om
dankbaar te zijn voor het feit, dat Calvijn er ook niet 'uit kwam'. Hij neemt
niet alles klakkeloos van Calvijn over. Soms sprak Calvijn zó, dat andere
woorden volgens Prof. B. als een verademing klinken. B.'s eerlijke eer
voor de mensen, wier meningen hij weergeeft of bestrijdt, blijkt-bied
duidelijk uit het feit, dat B. bij het lezen van Calvijn zijn hart vasthoudt
— en we hören hem zomaar ineens opgelucht adem halen, als Calvijn
weer zuiver calvinistisch wordt.
Zo vindt hij een uitspraak van Hoeksema zó ontstellend, dat hij in een
voetnoot zegt: 'Ik heb geaarzeld deze woorden te citeren.' Een theoloog
met aarzelingen kan zelfs over de Verkiezing een boek schrijven.
Het woord dat het meest voorkomt in de brieven, die Bonhoeffer
schreef in de gevangenis, is: dankbaarheid. Dat woord leert men in cellen
weer spellen. Hij wist vroeger niet, dat een lijster zo mooi zingen kon,
dat dromen een heerlijke gave is, dat dankbaarheid het leven pas rijk
maakt en wat het is om voor anderen iets te zijn. Overigens wist hij
vroeger ook niet, wat Luther bedoelde met 'aanvechtingen'. Hij ontdekt
dat vrijheidsberoving in elk opzicht demoraliserend werkt, zodat er een
ander strafsysteem uitgedacht moet worden. Hij geeft oorspronkelijke
(daardoor hier en daar aanvechtbare) gedachten over het O.T., waar wij
meestal te vlot over heen leven naar het N.T., het onchristelijke van de
gelatenheid en de noodzaak om de nood werkelijk geheel te doorleven,
en onze gewoonte om de Kerk te bouwen aan de grens, waar het menselijk kunnen ophoudt, en om de mondigheid van de wereld aan te
vallen. Door de kleine gedachten die hem ergeren, vindt hij de weg naar
de grote gedachten die hem kracht geven. 'Echt lijden moet een geheel
andere dimensie bezitten dan wat ik tot hiertoe heb ondervonden'.
Wanneer wij een vraagteken willen zetten bij:
'Gott stirbt für Christen und Heiden den Kreuzestod und
vergibt ihnen beiden,'
komen we wel tot zwijgen bij:
'Vergangenes kehrt dir zurück
als deines Lebens lebendigstes Stück
durch Dank und durch Reue.'
In deze Kroniek werden besproken:
1. Billy Graham, Het geheim van het Geluk, La Rivière & Voorhoeve, Zwolle.
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Prof. Dr. J. H. Bavinck, Prof. Dr. Joh. de Groot, Prof. Dr. M. J. A. de Vrijer:
Het geloof en zijn moeilijkheden, Zomer & Keuning, Wageningen.
Prof. W. Goulooze, Het Lijden overwonnen, id.
Jan van Gijs, Op zoek naar waarachtig geluk, Kracht v. Omhoog, Bloemendaal.
Catherine Marshall, De gebeden van Peter Marshall, Bosch & Keuning, Baarn
Dr, P. Tournier, Bijbel en Geneeskunde, W. ten Have, A'dam.
id., Ons masker en wil, id.
Synode Herv. Kerk: Hoe dienen wij de vrede? Boekencentrum, Den Haag.
Ds. M. P. v. Dijk, Gesprekken met de Dood, Kok, Kampen.
Werner Keller, De Bibel heeft toch gelijk, Paris, A'dam.
Anton Bohm, De eeuw van de duivel, Pax, 's-Gravenhage.
Dr. G. J. Hoenderdaal, De mens in tweestrijd, Van Loghum Slaterus, Arnhem.
Dr. C. Gilhuis, Pastorale zorg aan bejaarden, Kok, Kampen.
Dr. G. C. Berkouwer, De Verkiezing Gods, id.
Dietrich Bonhoeffer, Verzet en Overgave, Paris, A'dam.
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NEVEL
een witte nacht de dingen
zijn spaarzaam in hun vrede
als vogels stemmen uitschuivend
over de stilte
langzaam lopen op wegen
van geluk dat in tranen
neersijpelt van donkere bomen
o een stem te vinden
om te zwijgen
schepen varen spoorloos door
het heelal ergens praten
dieren in hun slaap een
vogel een telegram
vliegt van hier naar daar
rustig zijn
en rustig zijn droomwebben weven
ver van alle vrezen, alle hopen
en denken alles is maar even
en zonder haast voetstappen lopen
over de lanen van dit stille Ieven.
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De eerste film, waaraan ik terug denk, draagt twee namen. Zijn doopnaam
is: „Wortels". Bedoeld zijn de wortels van een beschaving, en die beschaving is de Mexicaanse. Degenen, die deze film in Nederland zijn gaan
vertonen, hebben blijkbaar gevreesd, dat deze naam niet veelbelovend
genoeg was. Ze hebben daarom iets aanlokkelijkers bedacht. En het is in
die gekruide vorm dat ik het eerst met hem kennis maakte. Gekomen om
een andere film te zien, werd mij eerst een zgn. trailer, een voorproefje
geserveerd van „Het naakte leven". Aangevuurd door opwindende muziek
was ik er getuige van hoe een Mexicaanse vrouw op primitief barbaarse
wijze in haar bevalling wordt bijgestaan; hoe een heel Mexicaans dorp
geëxalteerd jacht maakt op een angstige blanke jongevrouw; hoe een zielig
kind door een onwaarschijnlijk ongeluk wordt verminkt; hoe een oude
blanke kerel midden in zee een aanslag pleegt op het leven van een
Mexicaanse schone, wier hoofd hij onder water duwt. Al voor ik uit die
pathetiek was opgedoken had ik, terwijl genoemde kerel de jonge Mexicaanse achtervolgde over de halsbrekende ruines van een Inka-monument,
mijn vrouw toegeroepen: Daar gaan we in elk geval niet naar toe!
Echter — gelukkig is er voorlichting. In een te goeder naam en faam bekend staand filmblad las ik, met klem van argumenten, dat deze Mexicaanse film zeer de moeite waard was. Daardoor opmerkzaam geworden las
ik links en rechts nog meer goed van het ding. En tenslotte ben ik dan toch
eens gaan zien, hoe dat mogelijk is. Ach, ik hoef het u niet eens te
vertellen: de ons als lokaas voorgehouden scènes kwamen in de film
inderdaad voor, maar men moet wel een bijzonder soort neus gehad
hebben om juist deze eruit te lichten. Want het waren in de film helemaal
geen cardinale punten. Het waren ondergeschikte tonelen, die men in de
gang van het verhaal zo terloops passeert en die — in hun verband gelaten
— precies de omgekeerde uitwerking hadden. U kent die manier van
reclame maken wel. Het is die van de Amerikaanse pocket books: opwindende taferelen op de omslag, die men in de inhoud vaak tevergeefs
zoekt.
De film over de wortels van de Mexicaanse beschaving is ook werkelijk
een Mexicaanse film. Dus niet een film, waarvoor een dure Amerikaanse
expeditie is uitgerust, maar door Mexicanen in Mexico gemaakt. Zoals wel
vaker in dergelijke producten van een nog-eenvoudige nationale industrie
wordt niet van alles-nabootsende décors gebruik gemaakt, maar van de
ter plaatse aanwezige natuur, en niet van voor-heel-veel-bruikbare acteurs,
maar van de ter plaatse aanwezige mensen. Deze gewone mensen spelen
natuurlijk wel voor de gelegenheid een rol, maar het is niet een hun betrekkelijk vreemde rol uit het toevallig aan de orde zijnde scenario — het
is hun gewone rol uit het leven van vele dagen. De regisseur kan wel een
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film maken, maar hij is niet de geroutineerde handigerd, die van elke
inhoud, hoe onbenullig ook, nog wel gebruik kan maken om eens een paar

mooie stukjes filmtechniek te laten zien; hij gebruikt zijn techniek alleen
(en heeft er haar ook helemaal voor nodig) om de beoogde inhoud
tot haar recht te laten komen. Het is inderdaad die inhoud, die hij beoogt.
Hij is er niet op uit weer eens een pittig stukje filmkunst te laten zien, dat
er in zal gaan en dat z'n geld dus waard is — hij is er op uit ons het wezen
van de oorspronkelijke bevolking van Mexico te laten zien, de wortels van
hun beschaving. De regisseur (ik spaar u in dit geval namen, die ik zelf
niet kan onthouden noch uitspreken) kon daarbij uitgaan van vier korte
verhalen van een Mexicaanse schrijver. Deze verhalen dienden niet als
rekstok om de handstandjes van de filmtaal op te vertonen, maar de filmtaal diende om te vertellen, wat deze verhalen te zeggen hebben — wat
dunkt mij normaal is.
Hoewel het geen schande is als een onbeduidend motief gebruikt wordt
om het in de boeiende arabesken van de kunst om te toveren, is het toch
zeker geen schande als in een sober verhaal een boeiende werkelijkheid
wordt vertoond. Daarom wil ik u die vier verhalen vertellen. In het onbarmhartige licht onder de Mexicaanse hemel, in het halfdonker van
Mexicaanse krotten, zien we een leven, dat achterlijk en armelijk is naar
zgn. Westerse maatstaven, maar sterk en onbuigzaam; onderdrukt en in
zijn armoede uiterlijk onbewogen, maar diep voelend en zuiver in zijn
nauwelijks bewuste waardigheid. Het zijn de waardevolle eigenschappen
van de Mexicanen, niet verstervend onder druk, die de film in het licht
wil stellen als de wortels van hun beschaving. Daar is dan eerst het
verhaal 'De koeien'. Er heerst honger. Een jonge Mexicaanse voedt haar
kindje. De koemelk, die de baby zou behoeven, is peperduur bij de enige
bezitter -van- koeien in het dorp. De vader is niet in staat, zoveel geld te
verdienen. Daar trekt de jonge moeder de aandacht van een blank echtpaar, van wie de vrouw te duur gebouwd is om zelf haar kind te voeden.
Zij wenst de Mexicaanse als min — maar zonder haar eigen kind. 'Al je
melk voor mijn kind', dat is de voorwaarde. Met een versteend gezicht
aanvaardt de jonge vrouw het offer van de enige uitweg: ze wordt als het
ware de koe van de blanken om het geld te verdienen, dat nodig is om
de honger van haar kind te stillen. De van honger blatende baby, nu
eens in het donker van de hut, dan weer in de zon op de stoffige weg,
is moeilijk te vergeten.
Dan is er het verhaal 'De madonna'. Een Amerikaanse meisjesstudente
doet ethnologische onderzoekingen. Zij test de inboorlingen op hun kunst
behulp van reproducties van beroemde kunstwerken. Daar--zinghedmt
onder is ook de Mona Lisa van Da Vinci. Het resultaat lijkt teleurstellend.
Maar als de studente later terugkeert, wordt ze uit het dorp gejaagd. Het
blijkt, dat de bevolking, voor wie mysterie en schoonheid alleen in de
religie een plaats hebben, in de Mona Lisa de Moeder Gods gezien heeft.
De plaat staat daar op het altaar in de kerk, en de vromen vrezen dat
het wereldse wezen haar hun komt ontstelen. Aesthetisch gesproken kon81

Opname uit het verhaal 'De koeien'.

den ze haar niet waarderen, maar ze hadden heel wat diepere behoeften.
In beschaafde ogen zijn ze onontwikkeld, dom — maar in hun hart leeft
een alles beheersend geloof. Zie het derde verhaal. Een jongen met één
uitgezworen oog wordt door alle kinderen van het dorp vervolgd en gesard
als een mismaakte. Zijn moeder neemt hem in wanhoop mee naar wonderdoende beelden van de drie Koningen. De drie Koningen doen een heel
onverwacht wonder: bij een vuurwerk te hunner ere verliest de ongehoorzame jongen ook zijn andere oog. En van nu aan wordt hij — een blinde —
door iedereen als een heilige met liefde omringd. De sfeer van nood, verwachting en ongedachte vervulling is aangrijpend in al de bizarheid van
de primitieve afgoderij.
Het laatste verhaal is dat, waaraan de trailer zo'n plezier beleefde. Het
geeft een indruk van de magische aantrekkingskracht van het andere,
donkere ras op een blanke archaeoloog, die daardoor zijn eigen jonge
vrouw haast vergeet. Maar hoe duidelijk ons ook het groeien van deze
obsessie tot bezetenheid getekend wordt — het gaat om de hardnekkige
weerstand zonder verblikken of verblozen van het Mexicaanse meisje in
82

haar ondergeschikte positie; en de zaak wordt prachtig scherp gesteld als
de archaeoloog het meisje van haar vader kopen wil, en deze antwoordt:
goed, als u mij uw vrouw verkoopt.
Stel u voor, dat ik op die trailer was afgegaan! Dan had ik een film
gemist, waarvan ik achteraf zei: de beste, die ik in lang gezien heb. De
beste, omdat hij eerlijk, menselijk, warm is — eenvoudig is, en niet met
veel omslag probeert te zien. Maar ik ben nog lichtelijk beledigd, dat men
meende hem zó te moeten aanbevelen.
Een goede maatstaf om het gehalte te bepalen van de bedoeling, waarmee
een film gemaakt is, vindt men in de vergelijking van een film, die een
bewerking is van een bestaand werk (een roman bijvoorbeeld), met dit
oorspronkelijke voorbeeld. Als iemand een onnozele film maakt naar wat
dan genoemd wordt „een oorspronkelijk gegeven", dat wil zeggen uit
eigen inspiratie, dan kan men nog zeggen: nu ja, sommige mensen zijn
niet wijzer, of: ach, het leven lijkt soms banaal. Als hij echter uitgaat van
een bestaand werk — en meestal is dat dan niet het eerste het beste —
dan is in dat werk een zeker niveau gegeven. Het oorspronkelijke werk
heeft een bepaalde kwaliteit, een eigen geest, een eigen kijk; en nu komt
het er op aan, wat de bewerker daar naast weet te stellen. Ik wil niet
zeggen, dat goede bedoelingen in de positieve zin, dat wil zeggen de
eerlijke bedoeling iets waars of goeds of moois te maken, altijd tot een
acceptabel resultaat leiden. Ik denk aan het boek Spartacus van Howard
Fast. U neemt me niet kwalijk, dat ik met boeken kom aandragen in een
filmbespreking? Ik wil namelijk beslist de film zien en aanvaarden op de
hoogte van het boek in de litteratuur, en niet in de laagte van het
feuilleton in de amusante weekbladen. In het boek van Fast dan over de
slavenopstand in het oude Rome kan men zich van zijn eerlijke bedoelingen
overtuigen door te lezen, hoe aangrijpend hij schrijft over de slaven en
hun lot. Tegelijkertijd moet men — als men iets weet van de historische
waarheid — constateren dat hij een giftige mistekening heeft gegeven
van alle andere personen uit die geschiedenis. Aan de eerlijkheid van
zijn overtuiging valt niet te twijfelen, maar wat hij ons op grond van die
overtuiging wil doen geloven, staat op zo gespannen voet met de waarheid (met een kleine letter), dat men er zich werkelijk niet over kan
verbazen, dat de commissie tegen de on-Amerikaanse activiteit zich met
hem meende te moeten bezighouden. Men kan de opvattingen van Fast
verfoeien en bestrijden, maar hem toch het respect schenken, dat de
eerlijke tegenstander verdient. Het is mij evenwel onmogelijk, met respect
te denken aan degenen, die de Ilias en de Odyssee van Homerus in filmvorm hebben overgoten. Wie, met zulke werken voor ogen, zulke producten maakt, verdient minachting.
U zult zeggen: is dat nu zo erg? Toch zeker minder erg, althans niet
erger dan wat Howard Fast met een figuur als Cicero gedaan heeft.
Maar ik zeg: Howard Fast is een verblinde. Deze filmconfectiemakers
echter vervalsen met open ogen de waarheid omtrent Homerus, de waar83

heid omtrent zijn werken, de waarheid omtrent het mensenleven, dat erin
getekend werd. Zijn het dan schurken, die dachten: we zullen die sufferds
er eens in laten lopen? We doen net, of het Homerus is, maar we maken
stiekum het bazargoed, waar ze hun centen voor over hebben. Och nee,
maar ze kennen hun publiek, ze werken voor hun publiek, ze kunnen niet
anders meer zien dan met de ogen van hun publiek, ze zijn de krom
gegroeide slaven van hun publiek, en ze bedoelen het o zo goed — dat
wil zeggen, dat ze als een blind paard altijd op het gevoel af de goedkoopste weg inslaan naar de grootste recette van het publiek. Komt dat
zien! Helena is van de pseudo- klassieke schoonheid van een etalagepop. Ze
is — zoals van een van haar zusters in de kunst gezegd is — tot geen
enkele gelaatsuitdrukking in staat. Maar ze is de miskende echtgenote
van een bruut, dat's Menelaus, en vindt eindelijk de haar toekomende
troost bij een schat van een idealist, dat's Paris! Die Troianen zijn
brave knullen, voorstanders van vreedzame coexistentie en de derde weg,
maar de Grieken zijn Britten — bruten, bedoel ik, die al dit idealisme
smoren in bloed en tranen. ja, Paris vindt zijn einde in plassen echt rood
bloed, en het geluk van Helena in plassen echte tranen. Maar de toeschouwers zijn verkwikt door hopen schoonheid in de trant van de gipsen en
de kleurgravures van honderdvijftig jaar geleden. En daar heb je ook die
zielepoot Odysseus. De stakker heeft geheugenstoornis, anders zou hij
heus niet zo ondeugend zijn geweest om naar die schat van een Calypso te
gaan en zijn makkers op te offeren aan een kennismaking met de cycloop
en zo maar tien jaar weg te blijven. Maar gelukkig, in de laatste schipbreuk
stoot de held zijn hoofd — en zie, hij is de oude weer: cito cito terug naar
huis en naar de vrouw. Het zeewater is nog uit dezelfde zee als in de tijd
van Homerus.
Wie zich een voorstelling wil maken van wat de bijbel noemt een duivel
in de gedaante van een engel des lichts, kan dunkt mij denken aan de
Helena, die Homerus heeft getekend. Wie een mens wil leren kennen, die
deze wet in zijn leden vindt, dat het kwade hem bij ligt, kan terecht bij
de Odysseus van Homerus. Wie wil weten, hoe griezelig de Griekse en
Troiaanse helden er uitzagen, kan zijn licht opsteken bij de allerminst
classicistische schoonheid van de Griekse vazen. Stel u voor, dat ons deze
oermenselijkheid in die barbaarse wereld eens op de film getoond was met
de kennersogen van de blinde Homerus. Wat de film aan plasticiteit te
bieden heeft, is bij Homerus al aanwezig, en op de weg erheen moet het
directe beeld het altijd afleggen tegen de beeldende taal van de dichter.
Maar de geest, die had behouden kunnen blijven. Men had de wereld
van Homerus dichter kunnen brengen bij het publiek. Maar men wilde
het publiek brengen bij een film, en daar was Homerus goed voor. Ik hoop,
dat ti er te goed voor bent. De feiten, die zouden u bekend voorkomen.
Maar de gedachtengang, en de gevoelswereld, en de waarheid! Geef mij
dan maar een ongezouten satire.
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In het vergezicht angst ik spel
Hoogspanningswoorden
Tot een gedicht
Ik ben niet bang
Met prachtige armslag ik vel
Zwarte takken
Ik blaas tegen de mist
Vol muizenissen
Ik sta op en woon
In het juichend licht
Ik ben een vreemdeling
Een handvol wind
In een onbekende morgen
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LEZERSPELGRIMAGE

C. akij"sborp
Boven Jan
Soms moet men glimlachen om de contrastwerking tussen hiëratische
discipelfiguren met namen als Petrus, Johannes, Jacobus, Andreas, Philippus, Bartholomeus, Mattheus, Thomas en Simon de Zeloot, en hun Hollandse equivalenten Piet, Jan, Jaap, Dries, Flip, Bart, Thijs, Tom en
Sijmen. Vooral wij ouderen zien in onze herinnering de discipelen hun
Meester omstuwen in decoratieve kledij, stijlvol gebarend in een romantisch
landschap van golvende heuvels achter graanvelden of in hoven met
enorm uitgegroeide bomen. Ook de taal die zij spreken is ongewoon en
plechtig: gijlieden, dezulken, geenszins, een iegelijk. Maar als de school
uitgaat vliegt Jaap Sijmen in de haren; Jan, Flip, Thijs en Tom werken
hun vocabulaire van schuttingwoorden bij; Piet zet er een sukkeldrafje in,
terwijl Bart en Dries aan een wagen gaan hangen.
Ook de volwassen dragers van discipelnamen zijn 'zeer aards en ons
zeer verwant'. Bart gaat met Bep, Jan met Marie en tussen Thijs en
Martje raakt het af. In officiele stukken en bij plechtige gelegenheden
blijft het contact met Nieuw en Oud Testament bewaard, maar Abraham
wordt met een nadrukkelijk 'Bram!' gefeliciteerd. 'Bram, jongen, je weet
er alles van'. Bram ontkent het niet en zegt bovendien nog dank je wel.
Die roepnamen brengen ons precies aan de tegenpool van de barokke of
romantische verhevenheid van het Bijbelgebeuren, in de realiteit van het
kleine leven en van de individualiteit op laag niveau: schele Jaap, kouwelijke Dries, lange Thijs, dronken Tom.
Met Jan komt er nog iets bij. Petrus mag een hele Piet zijn, maar Jan
vertegenwoordigt alleman. Bovendien heb je Jan en je hebt Jèn. jen is
de Amsterdamse variëteit. „Maak geen jèn" betekent: maak nu geen Jan
Klaassen, geen (zelfs geen poppen-) theater. Alle aanstalten die Jèn maakt
om boven zichzelf uit te grijpen, zich als martelaar of wreker aan te
stellen, kortom om een soort Johannes te worden, decoratief te gaan gebaren en theaterdécor om zich heen te verlangen (waartoe het bestaande
huiskamerdécor eventueel hardhandig moet worden opgeruimd) worden
in de kiem gesmoord door een beroep op de afkorting van zijn naam.
Omgekeerd doet de zich beknot voelende Jan onbewust een beroep op
zijn volledige menselijkheid, die officieel met Johannes is aangeduid. Want
die zo gemoedelijk klinkende afkortingen zijn werkelijke machten van het
milieu om de individu binnen zijn begrenzingen te houden.
Lang vóór Nietzsche heeft de volksmond al de Uebermensch uitgevonden. Jan en Jèn moeten overwonnen worden. Hun doel ligt bóven jan.
Want ook deze 'werrelt, die zo dwerrelt' maakt jèn en geen klein beetje. De
internationale politiek is allesbehalve een poppentheater. De wereld is niet
te bedaren met een kalmerend en sussend beroep. Ze heeft geen roep-
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naam, ze is trouwens niet eens aanspreekbaar, want alle diplomaten en
machthebbers houden niet op tegen elkaar te zeggen dat ze geen jèn
mogen maken. Dit maakt de jèn des te groter. Nee, Jan voelt zich bedreigd. Alleen bóven Jan is het veilig. Hier wordt Jan een begrip uit de
volksfilosofie.
Met jèn is dat nog niet het geval; jèn ligt vrijwel in de sfeer van het
concrete. De houding tegenover jèn is afwijzend: men wordt verzocht
géén jèn te maken. Maar wie zegt „boven Jan" heeft iets positiefs gesteld.
Hij heeft 'Jan' uitgebreid tot een begrip en het meteen begrensd door
datgene wat Jan te boven gaat. Toch heeft er geen depersonificatie plaatsgevonden: jan is niet ontjand, integendeel, hij is een Bovenjan geworden.
Tevens is hij Jan gebleven en niet teruggekeerd tot de evangelische oorsprong van zijn naam.
Jan is de burgerlijke, vaak klein -burgerlijke mens. Zijn oorsprong, zeggen
de handboeken, ligt in de middeleeuwen. Het dagelijks brood is zijn
voornaamste zorg. Handel en bedrijf vormen zijn hoofdbezigheden. Jan
berekent alle dingen op hun nuttigheidswaarde. Hij lijdt aan dieptevrees
en doet tegenover de demonie van het leven liefst een oogje dicht. jan
is als de dood voor enthousiasme en dweperij, ook al is hij orthodox.
Kunst is raar of vervelend, overbodig en in ieder geval verdacht. De
bestaande orde mag niet worden aangetast. In moeilijke tijden klampt
hij zich vast aan zijn lijfblad of aan Eden, Eisenhower, Mollet of hoe de
mannen van de dag, die voor zijn veiligheid moeten zorgen, mogen heten.
Was hij maar boven jan, uitgetild boven zichzelf in beschutting en veiligheid, maar toch onveranderd Jan. Zat hij maar op een veilige plaats in
de wereld, met genoeg geld en goederen om de toekomst zonder vrees
onder de ogen te kunnen zien.
Boven Jan is: de rijke dwaas op de avond vóór diens dood. Jan is alle
dus behoor ik er ook bij. Dat ik niet rijk ben, stelt mij in de gelegen -man,
mijzelf een arme dwaas te noemen, op het voetspoor van Gezelle. Leer-heid
mij hoe dat ik bidden moet, leid mij terug tot de evangelische oorsprong
van de namen die onder ons gemeengoed zijn. Niet tot hieratisch verstijfde
figuren in barokke of romantische landschappen, maar tot het werkelijke
discipelschap. Zeg me: Johannes is je naam, Jan. Bij je evangelische naam
heb Ik je geroepen en je bent van Mij. Alleen Johannes is boven Jan.
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al geurt er soms een bloem
geloof toch niet
dat de woestijn
barmhartig is
hoor, in het rechthuis
van de nacht
houden hyena's
over mij gericht
en als de morgen komt
staar ik het oordeel aan
in 't helse vuur
van zand en licht
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Eindstand als begin
en niets vermoeden
doodtij tussen twee vloeden.
Peilschaal leegte verwijt
en niets geborgen

gisteren, morgen
verzand in de schuurstroom der tijd.
Maar de caissons, de caissons der hoop?
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KRITIEKEN
EEN BIJBELSE ROMAN
Peter Grove

Jacob de gezegende
Baarn — Bosch & Keuning N.V.
Peter Grove is een Deens leraar, die pas op middelbare leeftijd, uit liefhebberij, zich met de studie van de talen van het Oude Oosten ging
bezighouden; daardoor ging hij de verhalen uit de eerste bijbelboeken
zien tegen de achtergrond van een oude cultuur en vooral de geschiedenis van Jacob fascineerde hem. Met 'Jacob, de gezegende' debuteerde hij
als romanschrijver.
Een debuut dat zoveel moeite wáárd blijkt. In de roman Jacob de gezegende heeft Groves studie als het ware de natuurlijke literaire vorm
gekregen. Het boek is leerzaam als een wetenschappelijke verhandeling
over de aartsvadertijd, maar tegelijk roept het een beeld op van de derde
der patriarchen, dat levender en boeiender is dan vele moderne romancreaties.
Omdat Peter Grove het Bijbelverhaal bijna op de voet volgt heeft het
geen zin een samenvatting van zijn intrige te geven. Er zijn uitbreidingen,
inderdaad, maar men krijgt eigenlijk niet het gevoel dat de schrijver ze
verzonnen of geconstrueerd heeft, zo goed passsen ze in het Bijbelse
Jacob-beeld. Ze gaan, naar onze smaak, misschien wat veel de sexuele
kant op, maar zelfs daarin is de schrijver niet onbijbels, geloof ik.
Een van die uitbreidingen is Iz, de slavin die samen met een paar andere
bedienden door Jacob werd meegenomen toen hij naar Haran ging. (Dat
Jacob deze reis alleen gemaakt zou hebben, zoals wij ons meestal voor
blijkt onwaarschijnlijk te zijn.) Iz, Jacobs geliefde, sterft in Sichern,-steln,
waar de zoon van de koning haar begeert; de wraak over deze boze daad
wordt later door Jacobs zonen over de stad voltrokken. Maar in een
indrukwekkende rede tot zijn vrouwen, zijn zonen, zijn dienaars en de
gevangenen uit Sichern distantieert Jacob zich van deze misdaad; hij zegt
dat God haar niet gewild heeft; hij probeert aan de afgodendienaars om
hem heen duidelijk te maken wat dan wel de wil is van de God, die hem
zegende.
De inkleding van de roman is die van een biecht. Aan een priester uit
Ezau's leger vertelt Jacob zijn levensgeschiedenis, vanaf het bedrog met
Ezau's geboorterecht tot aan Rachels dood. En de priester of maleak, die
dezelfde is als de man met wie Jacob in Pniel heeft geworsteld, verklaart
aan Jacob wat er ontbrak aan zijn verhouding tot God.
De figuur van de maleak is literair een gelukkige vondst; theologisch kan
men er bezwaar tegen inbrengen; hier is in ieder geval een niet- onbelangrijke afwijking van het Bijbelverhaal. Die men echter weer vergeet om de
prachtige woorden door de maleak gesproken:
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'Wel hebt gij zijn stem gehoord als in uw binnenste hij sprak. Maar
niet altoos hebt gij uw oor daaraan geleend. Gij hebt met hem getwist om al uw tegenspoed, maar hebt uw leed niet in zijn hand
gelegd. Wel heeft uw wijsheid hem verstaan, maar aan zijn hart
hebt gij u niet gekoesterd. Zelfs hebt gij wel de klare taal der dagen
van der dromen beeldspraak onderscheiden. Maar gij vergat, dat
zieletaal naar beelden zoekt, en in uw ijver te bestrijden, dat God ook
vorm of kleur of lucht zou zijn, hebt gij uw eigen hart belet zich aan
hem vast te klampen, gelijk een kind dat aan zijn vader doet. Hoe
waar het is, dat God niet is gebonden aan lichaamsvorm, toch is het
zeker dat geen mens in veiligheid het leven door kan gaan, wanneer
hij zich niet als 'n kind gevoelt en als 'n vader hem bemint en vreest'.
Het merkwaardige is dat de religieuze opvattingen van de schrijver — die
waarschijnlijk niet de onze zijn — ongeveer wegvallen tegen de kracht
die van het Bijbelverhaal uitgaat. Peter Grove heeft zich intens met dat
Bijbelverhaal beziggehouden. Zijn roman brengt ons er toe hetzelfde te
doen. Waarschijnlijk doen we dat tegenwoordig veel te weinig: ons in
onze gedachten, onze gesprekken en onze boeken bezig houden met de
bijbelfiguren, ondanks de vele preken die we over hen horen. Dat is
vroeger wel eens anders geweest. Is niet een van onze voornaamste literatuurvormen in de Middeleeuwen uit het geestelijk drama ontstaan?
Juist door zijn Jacob-figuur nog sterker dan de Bijbel het doet tegen de
achtergrond van het grijs verleden te plaatsen bereikt Grove, dat Jacob
dichter bij ons komt, dat hij ons sympathieker wordt. Tenslotte is de
bedrieger Jacob een mens als wij.
Waar Grove, volkomen bijbels, sterk de nadruk op legt, dat is het pel
Hij was een eenzame, een vreemdeling onder de-grimschapvnJob.
mensen, het land waarin hij woonde was een land der vreemdelingschap;
zijn enige vastheid was de zegen der Godsopenbaring aan hemzelf en zijn
voorgeslacht. Om deze bijbelse gedachte in zijn eigen taal zo goed mogelijk
uit te drukken heeft Grove een Hebreeuws woord tot een nieuw Deens
woord moeten vormen: als vreemdeling verkeren. Johan Winkler heeft het
door 'toeven' vertaald. Als 'toevende' is Jacob nog steeds onzer een; ook wij
hebben hier geen blijvende stad. Een van de dingen die wij van Groves
roman leren is: moderne talen als het Deens en het Nederlands ontbreekt
het zelfs aan het woord, dat een van de grondbegrippen van de Bijbel
volkomen zou kunnen uitdrukken.
Wat overigens die vertaling van Johan Winkler aangaat — dit sterke
mannelijke Nederlands doet alle recht aan Peter Groves forse Deens.
J. M. Vr.
Bertien Buyl
Glanzend was mijn haarwrong
Antwerpen — Ontwikkeling,
Amsterdam — J. M. Meulenhoff.
Op magische wijze worden wij door
de schrijfster een wereld binnenge-

voerd, die achter de grenzen van de
onze ligt en die we herkennen door
een zekere overeenkomst met de luciede wezens, die ons zelf voorbij trekken
tussen slapen en wakkerzijn in.
Dit verhaal roept dezelfde gevoelens
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wakker als een avond in een vreemde

stad, met het maanlicht over de onbekende hoeken en stegen. Gevoelens van
een vreemde herkenning.
Een vrouw loopt zonder verleden
zonder toekomst door de straten van
een stad. Een vrouw zit tussen de
knieën van een dichter. Een vrouw beweegt zich over witte velden.
Op grootse wijze tekent Bertien Buyl
de wonderlijke gangen van een vrouw
zonder herinnering en de wereld die

ze oproept is zo boeiend, dat de ver
aan het eind van het boek een-klaring
ontnuchtering betekent. De vrouw had

tengevolge van een ongeval van haar
kind het geheugen verloren en identificeert zich in deze periode met een
ander, wier gangen wij gevolgd hebben.
De belevenissen zijn dus enkel gefineerd, terwijl de vrouw ondertussen

verpleegd werd door haar man, die ze
overigens niet herkende.
Trouwens, niet alleen voor de lezer is
dit slot een ontnuchtering, ook voor de
hoofdpersoon zelf, die na haar herstel
heimwee heeft naar de wereld waarin
ze gedoold heeft. Dit blijkt onder andere uit de titel 'Glanzend was mijn
haarwrong'. In die droomwereld was
haar haar glanzend, terwijl het dof
werd toen ze beter was. Wat een heimwee ligt er in deze titel!
Geniaal is de wijze waarop reele gebeurtenissen hun weerklank vinden in
de verbeelde wereld, zoals de hersenschudding van haar zoon. Psychologisch lijkt het verhaal mij ook erg

sterk.

tussen inwoners en toeristen, de sfeer
van de avonden, de hete dagen die een

mens tot onbeheerste daden brengen.
Het gaat over een jongen Ildebrando,
zijn benoeming tot koorknaap en het
verzet van zijn vader hiertegen. Deze
ruzie loopt uit op een gevecht, waarbij
Antonio zijn zoon kreupel slaat.
De geschiedenis is dus vrij naar
titel 'Van eeuwigheid-gesti.Ind
tot amen' drukt de schrijver ook uit de
miserabele eindeloosheid van het menseh^ke bestaan. Er is absoluut geen

sprankje licht.
In de bouw van het verhaal heeft de
schrijver helaas een storende fout gemaakt. De kreupel geworden Ildebrando wordt namelijk ook nog doodge-

reden, uitgesproken door dezelfde
wagen waarin hij rijles zou krijgen.
Dit is onwaarschijnlijk en het is in
ieder geval onjuist de uitzichtloosheid
van het menselijk bestaan vorm te
geven in een dergelijke cumulatie van

ongelukken over één persoon. Zonder
al te veel ongelukken en toch een uitzichtloos bestaan; zo stel je het probleem reeel.
Afgezien van deze fout is de novelle
van Verroen uitmuntend. Een opvallend knappe still; een gevoelig en toch
niet overdadig proza. Vooral het slot is,
gezien het thema, heel sterk.
Deze novelle, die van het begin tot
het eind boeit, verdient stellig onze
aandacht (evenals de schrijver), maar
ze biedt geen opwekkende lectuur.

au.

Deze novelle is een belangrijke aanwinst (al weer één) voor de Vlaamse
literatuur.
De illustraties van Monique Desprets
passen op suggestieve wijze bij de sfeer
van het boek. ajj.

Egon G. Schleinitz
Das Antlitz der Menschheit
Wien 1955 — Verlag von Anton
Schroll & Co.
De aan iedere kunstliefhebber bekende
uitgeverij Schroll te Wenen gaf in 1955
een boek uit dat een pendant zou kun-

Dolf Verroen

nen worden genoemd van de tentoon-

Van eeuwigheid tot einen

Den Haag — Leopold.
Deze novelle van 61 pagina's geeft het
leven op Corsica weer, de verhouding
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stelling 'Family of men', die in ons
land zo'n opgang gemaakt heeft.
In dit boek zijn honderd foto's bij -

eengebracht van fotografen van ver-

schillende nationaliteit, die alle dit
thema gemeen hebben: het gelaat van
de mens. Mannen en vrouwen, kinderen
en grijsaards van allerlei volken, mensen in actie of in rust, opgewonden of
gelaten, pratend, bezwerend, verdiept
in hun spel of coquetterend voor de
lens. De foto's zijn uit alle scala van
het menselijk bestaan zó gekozen dat
zij twee aan twee bijeen horen en toch
een tegenstelling vormen. Om enkele
voorbeelden te noemen: Uit het gebied
van de handel: een Bedoeinenvrouw
op de markt van Tiberias tegenover
één op de markt te Londen; als 'diep
worden getoond gevange--gezonk'
nen in Manchester tegenover opiumschuivers in Bangkok; onder het hoofd
'schoonheidsidealen' het profiel van
een meisje uit Bali naast de ebben
schoonheid van een Buduma--houten
vrouw van het Tschaadmeer. Ook uit
de wereld van de kunst komen er
prachtige portretten in voor: Hemmingway en Sartre, Picasso en Furtwángler,
terwijl figuren als Albert Schweitzer,
Einstein, Pandit Nehru, Louis Armstrong en Gina Lollobrigida niet ver
zijn. Het is een heerlijk boek.-getn
Wie belang stelt in zijn medemens —
en wie doet dit niet — kan uren in dit
album bladeren. Ik wens de uitgever
toe, dat hij evenveel exemplaren verkoopt als er in één maand bezoekers
aan de tentoonstelling 'Family of
men' kwamen. (April 1956: 114.000;
Sted. Museum, Amsterdam).
T. C. S.
W. A. Visser 't Hooft

Rembrandts Weg Zum Evangelium
Zwingli Verlag — Zurich 1955.
Francois Mauriac schreef in 1938 in
„Le visage du Christ" dat Rembrandt
naar zijn mening het getrouwst de
Bijbelverhalen uitgebeeld had en in
1956 noemde hij hem 'het enige diep
christelijke genie na de gothiek'. Waarmede ik maar zeggen wil, dat iemand
die eens in Rembrandts leven is ondergedoken er telkens weer toe terugkeert.

Zo heeft ook de algemeen-secretaris
van de Wereldraad der kerken reeds
in 1938 over Rembrandt geschreven
en in 1947 te Neuchatel een boek uit
'Rembrandt et la Bible', dat-gevn:
thans bijgewerkt in een Duitse ver
werd uitgegeven. Dit-talingZurch
geschrift lijkt mij tot het beste te behoren wat er dit jaar over Rembrandt
gepubliceerd werd.
De schrijver schetst Rembrandts leven in vogelvlucht; wijdt een hoofdstuk
aan zijn uitbeelding van Christus en
Maria; spreekt over het Wonder van
de Kerstnacht; beschouwt de Honderd
ziet zijn verhouding tot-guldensprt;
de kerk van zijn dagen en staat uitvoerig stil bij het geestelijke milieu van
de laatste tien jaren van zijn leven om
met een hoofdstuk over Rembrandts
boodschap te besluiten: Rembrandt
brak met de geest van zijn tijd, schiep
zijn eigen, persoonlijke stijl en verkondigt daarin dat God de Heer mens geworden is. Deze blijde boodschap predikt Rembrandt met grote terughoudendheid; zijn pathetische jeugdstijl
verstilt; eerder door leed dan door
heerlijkheid, eerder in rust dan in beweging wordt het goddelijk geheim
openbaar. Daarom tracht hij ook de
eenvoud van de Heilige Schrift zelf te
benaderen. Rembrandt heeft als Luther
verstaan, dat het niemand helpt of hij
God erkent in Zijn eer en majesteit, als
hij Hem niet tevens erkent in de
nederigheid en smaad van het kruis.
Daarom heeft Rembrandt, de ziener,
voor wien het zien zeker een verzoeking was, er van afgezien een verheerlijkte Christus als lust voor het oog te
schilderen. Zijn Christus had geen gedaante noch schoonheid voor het oog,
en is nooit zonder de schaduw van het
kruis te denken.
Dit duidelijk gemaakt te hebben is
de grote betekenis van het boek van
Visser 't Hooft. Ik ben bij het lezen
van dit boek telkens passages tegengekomen, die mij bijzonder troffen.
Plaatsruimte belet mij hele stukken
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voor u over te schrijven. Slechts dit
ene moge hier een plaats vinden:
'Met zekerheid kan geconstateerd
worden: Rembrandt heeft met zijn
Bijbel geleefd. Gedurende de eerste
helft van zijn leven is de Bijbel slechts
een onuitputtelijke bron voor zijn kunstenaarsfantasie. Langzamerhand echter openbaart dit boek zich voor hem
als de eeuwige waarheid!
32 goed gekozen illustraties onderstrepen het blijkens de uitvoerige annotaties zeer doorwrochte betoog van de
schrijver. J. C. S.
G. H. Van Maren

De dader ligt op 't kerkhof
Den Haag — J. N. Voorhoeve.
'Een meisje op een boerderij, met een
sul van een knecht die, als ie 't alleen
moest doen, van geen toeten of blazen
weet, en als dan het meisje jong is en
bovendien aantrekkelijk
Geraden!
Het manvolk kwam er op af als een
mot naar de lamp.'
Met deze samenvatting zet de schrijver ons midden in Pauliens moeilijkheden. Een van het manvolk is bovendien
een boosaardig mens; om Paulien gedwee te maken wil hij haar als boerin
nekken.Wanneer zijn opzet mislukt gaat
hij brand stichten. Een rivaal belet dit,
samen vinden ze bij het nachtelijk drama de dood. Vrij onmogelijk, maar een
sterk verteller had het mogelijk kunnen
maken. Aan Van Maren is het niet
gelukt, de zaak leeft niet, is te veel
uitstalling van belangrijke en vooral
van onbelangrijke dingen; de lezer blijft
dan ook onbewogen toeschouwer. Zo
ging het mij tenminste. Pas tegen het
eind werd mijn belangstelling gewekt:
de predikant bewerkt een verzoening
tussen buren juist op het ogenblik dat
dit buitengesloten lijkt. Jammer genoeg
achter gesloten deuren, die ook voor
de lezer niet opengaan.
Behalve over Paulien vertelt de schr.
breedvoerig over dorpsgebeurtenissen.
In zijn dorpstypen heeft hij kennelijk
plezier, hij is er dan ook niet zuinig
...
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mee. Als hij hun in dialect het woord
geeft, is hij op zijn best, ook wat stijl
betreft; minder wijdlopig, pittiger. Gevoel voor humor heeft hij stellig. Daar
redt een verteller het nog wel eens
mee. Maar een schrijver niet.
Fr. v. F.
Chr. W. J. Teeuwen

Klein Rembrandt -Palet
Den Haag 1956 — T. N. Voorhoeve.
Zelden heb ik in een boek van nog
geen negentig bladzijden zoveel vraagtekens in de marge geplaatst. Deze
predikant voelde zich geroepen zijn
visie op Rembrandt wereldkundig te
maken. Op zich zelf is daar niets tegen,
maar hij hoede zich voor kanseltaal of
wat erger is slecht Nederlands. (blz.
10: 'wat maalt hem de tijd?', blz. 11:
'het doek opent ons een glimp van de
wereld', blz. 13: 'Het is de eerste
zware tijd om zich zelf als schilder
door te zetten', blz. 19: ''n breedschoerde werker', blz. 21: 'Meestens
penseelt de schilder', blz. 33: 'wordt
het genie bevleugeld?', blz. 41: 'dochter van te lande', blz. 46: 'zijn altijd
wolkende geest', blz. 55: 'de boerenadel is nu eenmaal niet op de schilder',
blz. 55: 'een bolwang-peutertje' enz.
Dit boekje telt inderdaad een aantal
opmerkingen, die de moeite waard zijn;
ik denk b.v. aan de aardige regels over
de zelfportretten op blz. 24 of aan de
beschrijving van Hendrick'e (blz. 42/
43). Maar toch overwegen de bezwaren.
De schrijver heeft kennelijk M. Muller
'De pampiere waerelt' (De etsen van
Rembrandt) als voornaamste bron gebruikt. Dit boek, door de schrijver
'voortreffelijk' genoemd, wordt als zodanig niet hoog aangeslagen. Verder
kan hij van Vondel niet veel goeds
horen en is naar mijn mening te positief in zijn bewering dat aan de 'miskenning' ('t woord is van de schrijver)
van Rembrandt Vondel schuld had.
De uitspraak 'Rembrandts bekering
kent men aan zijn Staalmeesters' lijkt
mij geheel voor rekening van de schrij-

ver te komen; zijn parafrase van dit
schilderij eindigt met deze zotte regel:
'Is dit eigenlijk niet het summier van
een bekering ?'
Ik besluit met nog een citaat, dat mij
toepasselijk lijkt: 'Ach spaar ons deze
retoriek' (blz. 38). j. C. S.
Hans Hellmut Kirst

God slaapt in Masuren
Baarn — De Boekerij.
De schrijver van 0815 heeft weer een
nieuw boek geproduceerd. Het heeft
de kracht en de gebreken van zijn
andere werken.
Het is vlot leesbaar, af en toe geestig,
maar ook vaak flauw en goedkoop. De
schrijver werkt graag (nog net in het
fatsoenlijke natuurlijk) onder de rokken, ook waar dit allerminst noodzakelijk is. Het schoolhoofd Neuberich bijvoorbeeld, wordt altijd op dezelfde
wijze en haast met dezelfde woorden
als een viezerik getekend.
Het thema is aardig. De ontwikkeling
van een landstreek bij de opkomst van
Hitler in 1933, terwijl de schaduw van
het nazisme zich steeds verder uitbreidt over de mensen.
De titel 'God slaapt in Masuren'
heeft eigenlijk geen functie in het boek,
al herhaalt de hoofdpersoon deze zin
enkele malen. Ook bij het geven van
titels moest er eens wat eerbiediger
omgesprongen worden met de naam
van God.
Het grote bezwaar van deze roman
is, dat je geen mensen ontmoet, maar
typen, tot in het eenzijdige doorge-

voerd.
Al met al is dit niet een boek dat u
gelezen moet hebben. Maar als u het
wel leest zal het u waarschijnlijk niet
vervelen. ajj.
Arjen Miedema

Het Ooievaarsgericht
Baarn — Bosch & Kenning.
Een beeldhouwer verliest zijn vrouw
door de dood. Hij verwaarloost zijn
werk, vervalt tot armoede en leidt

daarna, samen met zijn zoon, het bestaan van een zwerver. In een herberg
ontmoet hij een eenvoudige vrouw met
wie hij vroeger verloofd is geweest,
maar hij kan er niet toe komen bij haar
zijn intrek te nemen. Hij zet zijn zwerf
voort en laat zelfs de opvoeding-toch
en verzorging van zijn zoon aan vreemden over. Na een lange tijd van grote
eenzaamheid en gebrek keert hij terug
naar de herberg, waar de vrouw hem
met liefde ontvangt.
Miedema heeft het gewaagd uit dit
één -tonige, schrale gegeven een roman
op te bouwen. Al lezende ontdekt men
bovendien dat hij de kansen om
boeiend te vertellen niet ten volle heeft
uitgebuit. Hij hanteert een heldere,
koele taal. Men kan zich niet onttrekken aan het gevoel, dat de auteur
zakelijk genoteerd heeft de dingen die
hij in de verte (soms zelfs in het
'nevelig verschiet') heeft waargenomen. Vandaar dat het boek een grijze
indruk achterlaat. Maar aan de andere
kant is het boek zo knap gestyleerd,
dat men met belangstelling afwacht
hoe de schrijver de andere kleurpijlen,
die hij ongetwijfeld on zijn boog heeft,
zal afschieten. Voor een schrijver moet
de boog altijd gespannen zijn.
L. H. S.
SIoan Wilson

De man in het donkergrijze pak
Amsterdam, 1956 — De Bezige Bij.
Vert. Han. C. Hoekstra.
Neem een man; laat hem aardig getrouwd zijn en een paar levendige kinderen hebben; geef hem kop- en geldzorgen, doe hem sympathiek voor zijn
gezin op de bres staan; laat hem een
riskante promotie maken, er op of er
onder, niet waar? en schenk hem tot
beloning een erfenis (mèt complicaties,
anders trekt het geacht publiek nog
zijn wenkbrauwen op). Kleur dit alles
tegen een sombere achtergrond van onvergeetbare oorlogsherinneringen, waar

een liefdesavontuur als een inktvis uit
te voorschijn tentakelt (pardon) — en je
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hebt een roman, die le met een zucht
van bevrediging uit je handen kunt
leggen: alles komt goed.
Toegegeven: ik heb geboeid gelezen.
Je leert er nog wat van ook. Het is
bovendien een Amerikaanse bestseller
geweest. En ten slotte nog voor de
wereldcirculatie verfilmd.
Maar het is een bestseller die type-

rend is voor de doorsneesmaak van het
onartistieke film- en televisiepubliek;
men vergeet het verhaal na een tijd.
De vertaling van Han G. Hoekstra is
wat stijfjes (de gemeenplaats 'of course not' b.v. wordt te nadrukkelijk
weergegeven met 'natuurlijk niet'),
maar levert vlot en goed Nederlands
op.
Bt.

EENZAAM KIND IN NORMLOZE TIJD.
Françoise Sagan

Als een verre glimlach
Brussel — U. M. Manteau N.V.
Alle critici zijn het er wel over eens dat ook dit tweede romannetje van het
meisje Sagan, dat door haar 'Bonjour Tristesse' opeens beroemd werd, weer
een klein meesterwerkje is. Ik haast mij, mee te knikken, hoewel ik voor mij
er niet voor zou generen het met alle critici oneens te zijn. Het boekje is inderdaad knap en zeer rijp, van welke kant je het ook benadert. Maar toch (waarom het verzwegen?) ontkwam ik, na de eerste dertig bladzijden, niet aan het
gevoel: o ja, dat is zij. Ik herken deze stijl, ik herken het milieu en de gedachtengang. Eigenlijk interesseerde het mij toen al niet meer echt.
Ik wist het al wel. Natuurlijk heb ik mijn tegenzin overwonnen. Ik ben
tenslotte nog met te veel echte ouderwetse keukenmeidennieuwsgierigheid behept om niet te willen weten hoe het afloopt. Toen bemerkte ik ook dat de
manier van schrijven nergens inzonk — het bleef alles even steen-goed.
Maar verrassingen waren uitgesloten. Françoise Sagan cirkelt ook in haar
tweede roman nog in hetzelfde benauwende kringetje rond. Zelfs geen enkel
klein doorbraakje viel er voor mij te ontdekken.
Het is deze keer een schoolmeisje dat er met een getrouwd man op uit trekt.
Wat die Luc betreft: In zijn nieuwste boek, 'Ons masker en wij', zegt Paul
Tournier o.m.: 'Overspel is een infantiele reactie.' Daarmee is de figuur van Lue
wel getypeerd, dacht ik. En het schoolmeisje zelf: zij is eerlijk. Na het avontuur realiseert zij zich haar eenzaamheid. 'Opnieuw wist ik, dat ik alleen was. Ik
had zin, om het woord onafgebroken voor mezelf te herhalen. Alleen. Alleen.
Alleen. Maar wat dan nog? Ik was een vrouw, die een man had liefgehad. Het
was een doodgewone geschiedenis; er was geen enkele reden om mijn gelaat
voorgoed in een kwijnende plooi te houden.'
Een doodgewone geschiedenis dus, maar waarin de normloosheid vanzelfsprekend is. Een franse journaliste die de schrijfster bezocht, noteerde: 'Het jonge
meisje dat ik ken, maakt een tere indruk met een gevoelig, tegelijkertijd kouwe
boosaardig snuitje als een jong rashondje dat bang is maar toch ook-lijken
graag wil spelen.'
Nee — liever geen preekje tot slot van deze recensie. Maar als u dit boekje
leest, vergaap u dan niet alleen aan de literaire kwaliteiten. Ook dit brokje
literatuur is een levensspiegel. Het is de geschiedenis van een eenzaam kind
in een normloze tijd. P. J. R.
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OM HET ANTWOORD
O zeg ik o
schrik en ontzetting
ik lees gedichten
maar onder de woorden is het water zwart
nee wil ik nee
maar reeds de herkenning
dit is het zwijgen dit is het doodzijn
waaruit ik tot antwoord genas

kom bid ik kom
wordt geboren het water
kan niet verdrinken voor eens en voorgoed
amen zeg amen
hoor het Woord in het zwijgen
recht uit het zwijgen
de stem van het Bloed
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Wanneer krijg je voeten
krijg je handen
opent zich de knop van je gezicht
groeit de steel van je onzichtbaar leven
overheen de einder van gemis?
Als je voeten krijgt

wij zullen dansend
binnen lopen in een dubbeldag
van één plus één is honderd
Als je handen krijgt
wij zullen spelend
alle zwarte vleermuizen verjagend
madelieven planten in het puin

Sinds de bloem van je gezicht zich ophief
uit de toekomstgrond van eens en dan
éne ogenblik van nu uit zichtbaar
voor de tijd weer tussenbeide kwam
vraag ik aan de morgen om de middag
vraag ik aan de avond om de nacht
aan de hoogten van de bergen dat zij
wijken voor het dal dat wacht
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HET TONEEL: een kerk -interieur.
DE TIJD: een zondagavond.
De dienst heeft een normaal verloop met zingen, schriftlezing en gebed,
tot de preek.
De Predikant begint zijn toespraak. Hij is een beschaafd en welgemanierd spreker. Hij is een modernist; zijn optreden, hoewel innemend,
heeft ook iets autoritairs. Hij dient in alle opzichten gespeeld te worden
met een air van redelijkheid en gezond verstand, zonder een zweem
van de traditionele toneelcaricatuur van een dominee.
Pre: Als we het verhaal van Lazarus serieus willen opvatten, dienen we
in de eerste plaats af te rekenen met een massa primitieve en overbodige details. Als het voor de jonge christelijke kerk, en ook voor de
kerk van de middeleeuwen, vanzelfsprekend en onvermijdelijk was de
mirakelverhalen uit het Nieuwe Testament op naieve wijze kritiekloos
te accepteren, van ons, kinderen van de reformatie, kan in onze verlichte eeuw van ontwikkeling en wetenschap nauwelijks hetzelfde
worden verwacht.
De achterste lichten in de kerk gaan uit.
Het ligt duidelijk in de bedoeling dat het verhaal van Lazarus gelezen
wordt als een gelijkenis en niet — zeer beslist niet— als een stuk historie.
Er is zelfs een vrij grote groep geleerde theologen, die zo ver gaat dat
zij de authenticiteit van het verhaal als een oorspronkelijke gelijkenis
van Christus betwijfelt en het meer ziet als een latere toevoeging van
mensen wier vroomheid groter was dan hun gezond verstand.
De middenlichten in de kerk gaan uit.
Laten we dan, voor wij verder gaan, ons alle griezelige details van grafdoeken en geopende graven, en lichamen die op geheimzinnige wijze
in het volle daglicht herrezen, uit het hoofd zetten — en laten we
proberen samen ten diepste door te dringen tot de geestelijke achtergrond van dit vreemde, onaantrekkelijke, kleine verhaal.

Totale duisternis.
Vleug muziek. Sterft weg.
Kar: In de naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
Afzonderlijke schijnwerper wordt op Ka r s gericht. Een onge man in
een gewoon colbert -costuum. Hij leunt, een beetje achtelo
os, tegen de
muur recht tegenover de preekstoel en kijkt enigszins meewarig naar
de Predikant. Hij heeft bepaald niet het uiterlijk of de manieren van
een 'engel'. Vooral geen stijfheid of hooghartigheid. Stem: rustig causerend, maar toch op bepaalde momenten geladen met autoriteit.
Eerste bedrijf van een kerkspel, in vertaling van Jacoba M. Vreugdenhil en
Aize de Visser.
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Pre, in het duister: Er schijnt iets niet in orde te zijn met het licht. Wil
iemand misschien even kijken wat er aan de hand is?
Kar: Mijn schuld. Neem me niet kwalijk. Dom van me. Het is de tijdbarrière, ziet u. Lastig karwei. Als je er niet precies op het goede punt
doorheen breekt — pats! alle zekeringen doorgeslagen. Toch, als je bedenkt dat dit mijn eerste keer is sedert ongeveer tweeduizend jaar, is
het niet onaardig gedaan. De ruiten zijn in elk geval nog heel.
Pre: Het licht. Wil iemand alstublieft kijken wat er met het licht is

gebeurd?
Kar: Nogmaals mijn verontschuldiging. Mag ik?
Karis knipt met zijn vingers. Alle lam pen branden weer.

Schijnwerper dooft.
Kar: Dank u. En nu, beste vriend, als ik het wel heb, was u over Lazarus
aan het vertellen?
Pre: Eh... ja. ja zeker.
Kar: Ga door asjeblieft. Het is een onderwerp dat mij na aan het hart
ligt. Ik had indertijd de eer met het geval belast te zijn. Een fascine-

rende opdracht.
Pre: Pardon?
Kar: 0 ja, neem me niet kwalijk. Ik vergeet maar steeds hoe nodig het
is jullie mensen allerlei uit te leggen. Laat ik mijzelf eerst voorstellen.
Mijn naam is Karis. Karis met een K — eigenlijk een harde Ch, maar daar
zijn al zoveel woorden over gevallen, dat ik hem nu maar met een K
schrijf. 't Is een griekse naam — als er nog iemand interesse heeft
voor de klassieke talen — en hij betekent Genade.
Pre: Genade?
Kar: ja zeker. Aardige naam, niet?
Pre: Wel een beetje ongebruikelijk — voor een mens.
Kar: Hm? 0 ja. Dat zal wel. Maar ja, ziet u, ik ben geen mens.
Pre: Geen mens?
Kar: Nee. Ik ben een engel. Niet een erg belangrijke natuurlijk. Maar

toch, een engel.
Pre: Ik kan u niet goed volgen. Bedoelt u misschien dat u — eh — mijn
geweten bent?
Kar: 0 lieve hemel nee. Zie ik er soms half -dood uit?
Pre: Dan ben ik bang dat .. .
Kar: Engel. Van het griekse angelos een boodschapper.
Pre: 0.
Kar: Ik ben ambtenaar van de Hemelse Civiele Dienst, geen erg belangrijke, maar toch ook niet helemaal onbelangrijk. Ik werk op de archieven
van het departement van Azrael.
Pre: Azrael?
Kar: Precies. We schieten al aardig in de goede richting. Gefeliciteerd.
U mag dan jammerlijk tekortschieten in vroomheid, toch hebt u on—

tegenzeglijk een bepaald geestelijk evenwicht.
Pre: Dank u.
100

Kar: 0, niets te danken. Wel, waar waren we gebleven? 0 ja. Azrael.
Hij is een zeer belangrijk iemand. Een van de Grote Drie, samen met
Gabriël en Michael. U zult wel eens van hen hebben gehoord, denk ik.
Pre: Jawel. Maar ik geloof natuurlijk niet het bestaan van engelen.
Kar: Nee maar. Werkelijk niet? Een belangwekkende theorie natuurlijk,
hoewel, naar u zult begrijpen, niet eentje, die ik kan aanhangen, als ik
ook maar voor een cent eerlijk wil zijn.
Pre: Engelen zijn per slot van rekening alleen symbolische, mythische

figuren.
Kar: U wordt ten zeerste bedankt.
Pre: Ze hebben hun nut natuurlijk —
Kar: Heel vriendelijk van u.
Pre: — voor primitieve en bijgelovige mensen. Maar dit, meneer, is de
twintigste eeuw en wij zijn zulke ideeen ontgroeid.
Kar: U hebt natuurlijk het recht er eigen meningen op na te houden.
Maar u zult nog eens raar komen staan te kijken als u denkt dat u
Azrael ontgroeid bent. Ik wil maar zeggen, hij is per slot van rekening
de Engel des Doods.
Pre: Nonsens. Dood is geen persoon. Dood is doodeenvoudig een natuurlijk
phenomeen.
Kar: Weet u, u interesseert me. Ik moet niet vergeten u persoonlijk aan
Azrael voor te stellen, als het zover is. Ik wil dat gezicht van hem niet
mislopen als u hem vertelt dat hij een natuurlijk phenomeen is — nog
niet voor de sterren in al hun pracht.
Pre: Ik ben niet bang voor de dood.
Kar, scherp: Sta niet te raaskallen, man. Natuurlijk ben je bang. Doodsbang. Net als iedereen. Als je ogen had als ik zou je de adrenaline als
gek te keer kunnen zien gaan, alleen om je net genoeg moed te geven
voor het uitspreken van die woorden. Weer luchtig. Niet, dat het ergens
voor nodig zou zijn bang te wezen voor Azrael. Zijn hoge positie in
aanmerking genomen, is hij toch eigenlijk heel toegankelijk. En erg
aardig voor mensen — alle categorieen mensen. Heeft een eeuwigheid

aan ervaring gehad, natuurlijk. Dat scheelt.
Maar neem me niet kwalijk. Ik sta maar te praten en uw preek schiet
er bij in. Ga door asjeblieft — over Lazarus.
Pre: Van mijn preek komt toch niets meer terecht. Geen fluit.
Kar: Nee toch? Heus niet? Geen fluit? Wat spijt me dat. Hoewel ik u,
als ik het zeggen mag, waarschijnlijk een vrij grote moeilijkheid heb
bespaard.
Pre: Moeilijkheid?
Kar: Luister nu eens, als u mij een plezier wilt doen, moet u ophouden
steeds mijn woorden te herhalen. Dat wordt zo langzamerhand een
beetje irriterend.
Pre: Het spijt me.
Kar: Al goed. Maar echt, weet u, die preek. Als het begin een goed
specimen was van wat er zou volgen, bent u er toch wel lelijk naast.
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Wij trouwens allemaal. Ik wil niets hatelijks zeggen, natuurlijk, maar u
was wel erg slecht ingelicht.
Pre: Nee maar, dit is onduldbaar. Als u eens wist hoeveel tijd ik aan
deze preek heb besteed. De theorieen die ik heb onderzocht. De commentaren die ik heb nageslagen. Het is een onderwerp, waaraan ik
buitengewoon veel aandacht heb gewijd.
Kar: Ja, daar twijfel ik niet aan. Maar nauwelijks enig geloof, als ik dat
zo mag zeggen.
Pre: Maar ik .. .
Kar: 0, asjeblieft. Het heeft geen zin over geloof te redetwisten. Heb je
het, dan heb je geen behoefte aan redetwisten. Heb je 't niet, dan
verspil je energie.
Maar wat die commentaren betreft, vertel me eens, zijn die nog altijd
zo hopeloos? U kent dat, bladzijden en bladzijden over heldere stof als
Abraham en Izaäk en een paar kleingedrukte regeltjes over de moeilijke
passages als 'geworpen in de buitenste duisternis', enzovoort.
Pre: Die over de Openbaring zijn het ergst.
Kar: Daar weet ik van mee te praten. Die arme Johannes loopt helemaal
rood aan, telkens wanneer ze in een gesprek opduiken. 't Is niet netjes
van ons, maar wij houden hem er aardig mee voor de gek. Het grappige
van het geval is, dat het boek Openbaring zo helder als glas was voor
de mensen voor wie het was bedoeld. Het zijn jullie heiligen van de
laatste dagen die er zo'n ingewikkelde boel van hebben gemaakt.
Pre: Weet u, op een ander ogenblik, op een andere plaats, zou ik het
echt wel prettig vinden om met u te praten. Er zijn momenten dat u
bijna menselijk lijkt.

Kar: Wat? 0, ik begrijp wat u bedoelt. Gek is dat, weer eens met een
mens te praten, je moet er even aan wennen. Ik vergeet steeds dat u
alles in negatief ziet en dat u minstens voor driekwart blind bent. Wat u
bedoelt is natuurlijk, dat er ogenblikken zijn waarop u bijna een engel
bent.
Pre: Daar heb je weer zoiets. Ik zie de zin niet van dit spelen met

woorden.

Kar: U verbaast me. Als ik zo het begin van uw preek hoor, zou ik haast
denken dat u uw vak maakt van het spelen met woorden.
Pre, tot de gemeente: Vrienden, ik moet u mijn verontschuldiging maken
voor deze absurde en ongelegen stoornis. Wij zijn klaarblijkelijk hèt
slachtoffer van de een of andere godslasterlijke grap .
Kar: In de slechts mogelijke betekenis. Dat zal er wel in gaan, denk ik.
Pre: In deze omstandigheden geloof ik er het beste aan te doen de zegen
uit te spreken en u naar huis te laten gaan.
Kar: U meent het.
Pre: Mij rest alleen nog, u de verzekering te geven dat ik voor wat hier
vanavond is gebeurd op geen enkele manier verantwoordelijk ben. En
u te zeggen dat de gehele zaak nauwkeurig zal worden onderzocht en
dat de aanstichters van deze schaamteloze spotternij zich zullen moeten
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verantwoorden. Tegen morgenavond acht uur wordt een buitengewone
kerkeraadsvergadering uitgeschreven.
Kar: Keurig gezegd. Heel keurig gezegd. In de mooiste kerktaal. Ik ben
vooral getroffen door het woordje 'buitengewoon' waarmee de kerke
morgenavond wordt omschreven.
-radsvegin
En nu aan de eer is voldaan en de waardigheid is hooggehouden, laat
ons terugkeren tot Lazarus.
Hij wendt zich tot de gemeente.
Laat mij u de zaak eens uitleggen. Het spijt me dat ik het al dadelijk
oneens moet zijn met uw predikant, maar het verhaal van Lazarus is
een historisch feit. In ronde woorden: het is gebeurd.
Pre: Ik protesteer. Dit gaat te ver.
Kar: Integendeel, het begint pas. Ga erbij zitten en houd je gemak.
Pre: Ik denk er niet aan. Ik denk er niet aan toe te kijken hoe in mijn
eigen kerk mijn gemeente bedrogen en om de tuin geleid wordt door
een gladtongige, domme charlatan. Ik ben de officiele predikant van
de gemeente, en .. .
Kar, met diepe verachting: 0 jij mens. Jij arrogante aansteller. Wat een
bangerd ben je. Wat een lafaard. Wat een miserabele, stiekeme lafaard,
die bang wegkruipt achter zijn dierbare theorietjes en gladde phrasen,
die het geloof filtert door de watten van zijn eigen ongeloof tot er iets
onschadelijks en impotents overblijft — gegarandeert giftvrij. Geen wonder dat je bang bent je gemeente de waarheid te laten horen.
0, blinkende vergezichten van de eeuwigheid, als ik denk aan mannen
als Jesaja en Amos, als Stephanus en Paulus en Simon Petrus — mannen
zo dronken van God, zo bezeten van het geloof, dat het warme bloed
in hun aderen zong en danste — en dan naar jou kijk, terwijl je je
infantiele, melk -en-water ketterijen rondschettert, neem me niet kwalijk,
maar dan walg ik.
Pre: Maar ik beweer .. .
Kar, met autoriteit: Ga zitten. Ik ben niet hier helemaal naar toe gekomen
om met jou te redetwisten. Ik heb mijn opdracht.
Pre: En ik, meneer, heb mijn principes.
Kar: Ga zitten!!
De Predikant gaat langzaam in de preekstoel zitten.
Kar: Goed zo. Nu, waar was ik gebleven? 0 ja, Lazarus. Het is gebeurd.
Dat is het punt waar we dienen te beginnen, met dat het gebeurd is.
Ik heb een paar mensen nodig om me te helpen.
Hij loopt naar het midden en glimlacht tegen de gemeente.
Ziet u, voor de geleerden en de historici is het verhaal van Lazarus
een probleem. Iets om er over te vallen, iets om in stukjes te trekken
en weer aan elkaar te flansen. Maar voor ons is het meer dan dat.
Voor ons is het een grond voor aanbidding. En aanbidding is in wezen
een ervaring van de waarheid Gods. Nu gaan u en ik deze ervaring
gemeenschappelijk beleven en samen God aanbidden.
De geschiedenis van Lazarus, in drie bedrijven en een proloog.
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Hij loopt langzaam door het gangpad.

Nu hebben we iemand nodig om Maria te zijn. Iemand met een vrij
rustig karakter, misschien enigszins gefrustreerd; zacht en stil maar met
een geloof, zo gespannen als een dunne stalen veer. Nu, wie ...? Ah
ja, jij, m'n kind. Jij lijkt op haar. Ze was jong, net als jij, en lief. En
haar ogen waren vol geheimen. Ja, ik geloof dat jij het uitstekend zult
doen. Ga maar naar voren en ga zitten.
Maria gaat naar voren, een beetje aarzelend.
Die stoel daar opzij. Juist.
Maria gaat zitten.
Nu Martha. Martha, de oudste van de drie. De praktische vrouw met
de bedrijvige handen en de alziende ogen. Met een enorm vermogen
lief te hebben en te dienen, maar zo ongeveer zonder fantasie. Zodat
ze moet zien wat ze gelooft en aanbidt en het aanraken en bemoederen.
Ah, daar hebben we haar. Ja, jij m'n kind.
Martha, die enigszins is ineengedoken op haar plaats, in de hoop dat
hij haar voorbij zal gaan, gaat rechtop zitten en kijkt verschrikt naar
hem.
Mart: Ik? 0, maar echt — ik denk — ik bedoel, ik — eh — kunt u niet
iemand anders vinden? Ik — ik heb zoiets nog nooit gedaan. Het is —
het is iets waar ik niet zo geschikt voor ben, vrees ik.
Kar: Prachtig, schitterend. Martha in levende lijve.
Mart: Maar ik ..
Kar: Kom, kom. Ga maar naast het toneel staan, daar links, klaar om op
te komen. Goed zo.
Martha gaat naar voren en neemt haar plaats in.
Kar: Bijna klaar. We hebben alleen nog een Lazarus nodig. Een jonge
man — hij was nog maar net in de twintig toen hij stierf, weet u. Lijkt
op zijn zuster Maria — stil, teruggetrokken, nogal bezonnen. Laten we
eens kijken. Ja. Ja, jij, dunkt me. Ga maar naar voren. In de proloog
kom je wel niet op, maar daarna ben je zeer belangrijk. Om zo te zeggen:
de hoofdpersoon. Kom maar mee.
Karis en Lazarus gaan samen naar voren. Lazarus gaat naast Martha
staan. Karis gaat weer links van het middenschip staan en richt zich
tot de gemeente.
Kar: Er heerste toendertijd een cholera-epidemie. Op het schiereiland
Malakka. Ons departement had het er ontzettend druk mee. Ik was er
zelf heengegaan om de zaak ter plaatse op orde te stellen, met de bedoeling een snelle doorgangsmogelijkheid in het Ontvangstcentrum te
behouden. En ik was op de terugweg toen het bericht doorkwam.
De achterste lichten gaan uit.
Ik weet nog dat het een mooie avond was; ik was ongeveer halverwege
de Indische Oceaan, toen ik plotseling de stem van Azrael hoorde die
tot me sprak.
De middenlichten in de kerk gaan uit.
Toen al was er iets aan het geval dat anders was dan anders. Zo te
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zien was het simpel genoeg. Een tuinman, die stierf aan longonsteking
in een klein dorpje in Palestina, genaamd Bethanië. Maar het was als
het ware geladen met electriciteit, met mysterie. Dat hadden we een
enkele keer eerder meegemaakt. Bij Melchizedek en later bij Elia. Het
gebeurt niet vaak, maar als het voorkomt, kun je je niet vergissen. En
natuurlijk, het feit dat het A.D. 33 was, maakte op zichzelf al verschil.
We waren allen dat jaar hoog gespannen, en hadden het gevoel dat er
iets geweldigs stond te gebeuren.
Schijnwerper op Karis. Alle andere lichten uit.
Ik begaf mij rechtstreeks naar Bethanië, glijdend langs de diep blauwzwarte lucht boven die warme, trage oceaan en ik voelde de droge
adem der woestijnen die me tegenkwam bij het wentelen van de aarde
in de stervende dag. Bethanie is zo maar zo'n achteraf dorpje, ziet u.
Een handjevol huizen en een kerk. Geen klassieke ruines. Maar je
kunt nooit op het uiterlijk der dingen afgaan. Ik bedoel, wie had er
ooit van Bethlehem gehoord, voor de Zoon, Zijn naam zij gezegend,
het koos als plaats voor Zijn geboorte.
Lazarus woonde in een klein huisje aan het einde van de dorpsstraat,
samen met zijn beide zusters, Martha en Maria. Zijn vertrek was vastgesteld op 19.30 uur, uw tijd — dat is halfacht 's avonds — en ik
arriveerde er net twee minuten vroeger.
Duisternis.
Karis exit.
Groep schijnwerpers aan
Toneel: Een kamer in de woning van Lazarus, gesuggereerd door twee
of drie stoelen in de lichtkring. Maria zit alleen, rechts op de scheiding
van licht en donker. Half afgewend van de gemeente. Alsof ze uitkijkt
door een raam.
Martha komt op, van links. Heeft een schort voor. Moe. Valt in de
stoel links.

Mart. Nog altijd maar geduldig wachten, Maria?
Maria: Ja.
Mart: Hij is erg laat.
Maria: Dat is Hij. Ik begrijp er niets van. Hij moet mijn boodschap al
uren geleden hebben gekregen. Ik stuurde Johannes Marcus; op hem
kun je aan.
Mart: Ja, hij is een aardige jongen.
Maria: Ik kan niet geloven dat de Meester zich niets van onze ellende
aantrekt. Hij weet toch dat we Hem niet zouden vragen te komen als
het niet vreselijk dringend was. En Hij houdt zoveel van Larrie. Ik
hoop maar dat Hem niets ernstigs is overkomen.
Mart: Dat hoop ik ook. Er is al verdriet genoeg, daar hoeft geen nieuwe
tragedie bij te komen.
Maria: Martha. Wat bedoel je? Wil je me vertellen dat — dat
Mart: Ga van dat raam weg, Maria. De Meester zal nu niet komen. En
als Hij komt — is het te laat.
...

?
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Maria: Nee, Martha. Nee. Dat geloof ik niet.
Mart: Larrie is — dood, Maria.
Maria: Dood. Larrie is dood.
Mart: Vijf minuten geleden. Om precies half acht.
Maria: Larrie is dood.
Mart: Het ging erg vlug. Een snik en een zucht — en hij was heengegaan.
Hij — hij ziet er erg vredig uit, Maria. Met een flauwe glimlach op
op zijn gezicht en zo rustig en kalm, net een kind.
Maria: 0, Larrie, mijn broeder. Wat is er met je gebeurd?
Mart: Toe nu, toe nu, lieve. We moeten dapper zijn. Het is allemaal voor
zijn bestwil, geloof me. Larrie is nu veilig en bevrijd van alle pijn en
narigheid. God in Zijn genade heeft hem thuisgehaald. God is goed
voor ons, Maria. Altijd.
Maria: Leugens. Gemene, valse, vervloekte leugens.
Mart: Maria!
Maria: Ik haat God. Hoor je? Ik haat Hem, haat Hem. Hij is helemaal
geen God. Hij is een verschrikkelijk, hongerig monster, zo een dat alle
schoonheid en luister aan het leven ontrooft. Het kapot maakt, vernielt,
vernietigt. 0, hoe verschrikkelijk, enkel te begeren om te verstoten,
enkel te scheppen om te vernielen.
Mart: Maria. Je bent je zelf niet. Dat zijn wij geen van beiden. Maar we
mogen er niet aan toegeven. We moeten blijven geloven, Maria. Nu
meer dan ooit. We moeten blijven geloven in de goedheid en de genade
van God. We moeten. We moeten.
Maria: Geloven? Wat is geloof als er geen leven meer is? Wat is geloof
als alles wat Larrie was — de gouden dagen, de vergezichten, de verrukkingen — de lichte ogen, de beweeglijke mond en de snelle kracht
der handen — als dit alles levenloosheid is geworden en een lange
koude stilte?
Mart: Hij heeft rust gevonden, Maria. Hij is in de schoot der vaderen.
Hij is gelukkig, in de vredige plaats waar hij wacht tot de dag van
God gloort en wij allen opstaan om onze Schepper te ontmoeten.
Maria: Dromen, dromen. Ijdele, bedrieglijke dromen, gesponnen uit hoop
en vrees voor de dood om ons te misleiden en te kwellen.
Mart: Dood is alleen een tussenphase. Als de slaap van een vermoeid
mens.
Maria: 0 ja, jij kent alle mooie phrasen. Ze vallen van je tong als de
tranen uit de ogen van een beroepsklaagvrouw. Maar ze kloppen niet,
Martha. Ze kloppen niet. Larrie was niet vermoeid. Larrie leefde, bewoog zich, lachte, at, werkte in de tuin, waar alles leefde en groeide.
Hij was niet der dagen zat. Hij begon pas zijn leven op te bouwen.
En nu ligt hij stil en koud als een steen in zijn bed.
Mart: Misschien zal de Meester toch nog komen. En dan zul je worden
getroost.
Maria: Nee. Nee, Hij zal niet komen. Hij durft niet te komen. Hoe zou
Hij kunnen komen en ons aanzien? Hoe zou Hij ons in de ogen kunnen
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zien - de ogen die Hem hebben vertrouwd en bemind - die Hem beschouwden als de Heer van leven en dood en waaruit de heerlijkheid
van Zijn eigen woorden Hem tegenstraalde? Ogen die nu dof en mat
geworden zijn, verduisterd door de valsheid van Zijn beloften - geen
tranen schreiende maar bloed, bloed van het leven zelf. Hoe zou Hij
ons weer kunnen aanzien met die aanklacht in onze ogen?
Mart: Het spijt me, Maria. Dit is een dag van bitterheid voor jou - voor
ons beiden. Misschien hebben we er verkeerd aan gedaan zo diep in de
Meester te geloven. Maar ook in dat geval blijft God nog God, m'n
kind. En als wij onze smart tot Hem brengen, zal Hij ons niet afwijzen.
Maria: Wie is God? Ik ken Hem niet. Ik heb Hem nooit gekend.
Mart: Maria!
Maria: Ga naar je God, Martha, als je daar zin in hebt. Ga en werp je
aan Zijn voeten, en dank Hem dat Hij Zijn kinderen zo gemeen behandelt. Wees dankbaar, als je daar behoefte aan hebt, dat Zijn woord
een zweepslag is, niet een liefkozing. Maar vraag mij niet mijzelf in te
laten met zo'n opzichtige leugen.
Mart: Maria, ik weet niet wat ik moet zeggen.
Maria: Er zijn geen woorden nu, Martha, want er zijn geen gedachten
meer. Alleen maar feiten. Feiten als glasscherven zo scherp en wondend.
Leven is een komedie, een wreed en onmeedogend spel. En of je ziet
het en je schreit over zijn verschrikking, of je ziet het niet. Maar nooit
vind je de zin ervan, omdat het zinloos is - verschrikkelijk zinloos.
Mart: Ik heb zo het idee dat wat we beiden nodig hebben een flinke
sterke kop thee is met een biscuitje. Ik denk dat de dokter er ook wel
een zal willen, voor hij weg gaat. Hij is daar nog om het doodscertificaat
te tekenen.
Maria: Arme Martha. Ik ben geen goede hulp voor je, hè?
Mart: Toch wel, Maria, lieve. Je bent mijn zuster. Je bent alles wat ik
nu nog heb.
Maria: En ik - ik heb zelfs jou niet meer.
Mart: Maria.
Maria: Nee. Nee, zelfs dat niet. Het is alsof, nu Lazarus gestorven is, ik
ook dood ben. Ik kan je zien, Martha. En ik kan je horen. Maar ik kan
je niet nader komen. Ik ben eenzaam, Martha. Eenzaam, eenzaam,
eenzaam.
Mart: Ik zorg voor de thee. En morgen zul je je beter voelen, de dood
geeft altijd een schok. Maar het leven gaat verder. Het leven gaat
verder.
Martha exit, links.
Maria: Vaarwel, Larrie. Vaarwel, mijn broeder. Het leven gaat verder en
de dood is zo'n keurige zaak. Zo keurig en doelmatig en onherroepelijk.
Ze slaat haar handen voor haar ogen en haar stem rijst.
Mijn Meester, mijn Meester, waarom bent U niet gekomen? Als U hier
was geweest, zou mijn broer niet zijn gestorven.
Duisternis.
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ASTRONAUTISCH GEBED

God bevrijd ons
van de kluisters van
kalenders en klokken
Geef ons nieuwe begrippen
om te rekenen
doe ons de eeuwigheid
concreter zien
dan geprojecteerd tegen tijdfragmenten
doe Gij noord en zuid vervallen
en leer ons sneller voortbewegen
om langzamer te leven
als wij twintig jaar door de ruimte schieten
om na drie jaar terug te komen
God, hoe zal onze liefde opvlammen
als we het verleden kunnen opvragen
op onze televisieschermen
of de toekomst najagen
uit ongeduld om bij U te zijn
Wanneer zult Gij ons bevrijden
van de ongelijktijdige waarneming
en ons Uw bedoeling doceren
van miltvuurbacil tot nevelvlek?
Stroom ons vol o God
met oneindigheid
in het goede, het geluk, het gebed
en juichend zullen wij terugkeren
naar Uw nieuwe aarde.
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Niet het duister
niet de brand van het kosmische licht
het is de angst van kindsaf
niet de volle winst
uit de waarneming te verzamelen
maar te behoren
tot de geestelijk ongewervelden

het ruimtelijk duister niet
het zoeklicht der psycho-analyse niet
maar de aeronautiek in de eigen leegte
niet te vullen
uit het vierdimensionale heelal

109

DRIEKONINGENAVOND
.
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'If music be the food of love'. — Kunt u zich een Driekoningenavond
indenken zonder muziek en liefde? Shakespeare kon het niet. In zijn dagen
was Driekoningenavond de vrolijkste van heel het jaar. Het was de
twaalfde avond na Kerstmis en zijn stuk voor zo'n gelegenheid nu een
357 jaar geleden, waar hij maar geen naam voor wist en het daarom maar
kortweg 'Twelfth Night' noemde 'or: What you will', is in onze toneeltraditie onder de naam Driekoningenavond blijven voortleven.
Muziek en liefde werden op zo'n avond hoog gevierd en zo stemt
Shakespeare zijn stuk met de eerste regel reeds dadelijk op dit thema:
'If music be the food of love', — zo muziek de liefde voedt, speel voort ..
Speels zal dit thema zich voortzetten als een canon, die wordt overgenomen door de ene scene van de andere, door het ene bedrijf van het
andere, door de ene acteur van de andere. In een tuimelende polyfonie,
met tal van variaties, maar steeds het ene en zelfde thema: liefde en
muziek. Driekoningenavond is getoonzet toneel. Nog één stap verder en
de opera buffa is geboren. Men moet veelzijdig zijn als Shakespeare om
nimmer en onder geen enkele omstandigheid te vergeten, dat muziek niet
altijd vrolijk hoeft te zijn en liefde niet altijd louter vreugde. Aan het einde
van de avond zal de nar het stuk besluiten met het stereotiep refrein:
'For the rain it raineth every day'.
Voor wie goed toeluistert is dit stuk Shakespeares 'Singing in the rain'.
Malvopo is daar om te bewijzen, dat niet iedere liefde op haar pootjes
terecht komt en Orsino is daar om aan te tonen, dat een liefde, die nog
heel geen schipbreuk heeft geleden, toch kan lijden aan een innerlijke,
smartelijke onzekerheid, aan een verlangen, dat bij tijden aan de zwartste
zwartgalligheid ten prooi is.
En de verwikkelingen rond de travesti van Viola zijn daar om de
perikelen der liefde breed uit te meten. Maar wat doet dit alles? De
wereld bestaat al, zo oud als zij is, bij regen en wind. 'But that's all one,
our play is done and we'll strive to please you every day', zingt de nar
tot besluit.
Laat ons van narren wijsheid leren.
De literaire geesten uit Shakespeares dagen moeten zich bij de voortgang
van dit stuk wel bij de kop gegrepen hebben. Het begon zo literair, zo
volkomen volgens de regels: een jongedame, van adellijken bloede, schoon
van aanzien, tong en leest, ontkomt aan een schipbreuk op het Illyrische
strand. Viola is haar naam en reeds bij zulk een naam voelt men zich op
bekend terrein. De hertog van het land, de hooggeplaatste, luisterende
naar de klassiek vertrouwde naam Orsino, heeft zich verliefd in de
treurende gravin Olivia. Hoe gaarne zal de aangespoelde Viola zich in haar
dienst begeven: Olivia toch treurt om haar overleden vader en broer en
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De plaaggeesten van hofmeester Malvolio uit Shakespeares Driekoningenavond
bij de Haagsche Comedic.
(foto Nico Naeff)
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Viola treurt om haar verdronken gewaande broer Sebastiaan. Helaas
echter, Olivia laat niemand tot zich toe. Maar nu zal Viola vermomd als
jongeman zich melden bij Orsino om zo via deze hertog zich toegang te
verwerven tot de treurende Olivia, die zij zich reeds naar het hart verwant
weet. Wat kan naar klassieke maatstaf nu nog de komende idylle in de
weg staan? Viola zal zich in eeuwige trouw verbinden aan Orsino (het
verbond van Viooltje en de Beer is reeds zeer oud) en Olivia zal hart en
hand wegschenken aan de tot het leven weergekeerde en uit de golven
opgedoken edele Sebastiaan. Natuurlijk, dit zal volgens klassiek recept de
afloop moeten zijn. Zo was het reeds sinds Homerus' tijden. Wat kan daar
Natuurlijk de nar, die Shakespeare heet en
nu nog tussenkomen? Wat?
die niet kan nalaten de onverwachte wijsheid van het leven zelf aan zijn
toeschouwers te leren.
Telkens doorkruist hij de klassieke voortgang der idylle met de onverwachte wendingen van het echte leven.
Reeds begeeft Viola zich op weg om zich in jongenspak te steken en
planmatig aan de slag te gaan, als jonker Tobias, Olivia's oom, en jonker
Andries, haar stille aanbidder en Tobias' kameraad, ten tonele verschijnen.
Zij zijn van die losbollige drinkebroers, die doen (terwijl iedereen toch
weet, dat het leven uit vier elementen bestaat), alsof het enkel in eten
en drinken bestaat en in drinken nog het meest. Het zijn vreemde vogels
in het land der klassieke idylle. Zij horen er helemaal niet thuis, maar toch
stopt Shakespeare hen erin. 'Hij sleept ze er met de haren bij', roept menig
litterator. 'Zij hebben niets te maken met de voortgang van het stuk'. Maar
toch zijn ze er. Op Driekoningenavond kunnen zij het niet laten van de
partij te zijn. Zij nemen het thema 'muziek en liefde' op hun mallotige
manier over en zingen het canondeuntje voort. De nar komt hen gezelschap houden en daar breekt merry old England in alle onbehouwen
vreugde los aan het strand van Illyrië.
Middelerwijl heeft Viola zich verkleed en aan hertog Orsino gepresenteerd. De eervolle opdracht geldt een bezoek aan de aanbeden Olivia.
De idylle zal toch voortgang hebben. Maar wat is dit? Een nieuw obstakel.
Daar komt hofmeester Malvolio aangestapt. Die hoort nu helemaal niet in
Illyrié, want hij is een puritein. Dat ziet men wel aan zijn staat: fier en
deftig van houding en deugdzaam van aard. Maar ook Malvolio moet het
Driekoningenavonddeuntje meezingen: muziek en liefde. Daarvoor zorgen
de jonkers en de vrolijke kamenier Maria wel. Met een listig briefje suggereren zij, dat gravin Olivia, hun aller treurende meesteres, op haar statige
hofmeester verliefd is. Malvolio trapt in zijn eigendunk er meteen in en
denkt dat Olivia werkelijk aan hem dit briefje schreef.
O kronkelpaden der liefde, hoe zal men ooit de rechte weg naar de
klassieke oplossing kunnen vinden, want inmiddels is Sebastiaan aan land
gestapt. Sprekend zijn zuster Viola, ons allen nu slechts bekend als de
innemende dienaar Cesario van hertog Orsino. Verwisseling kan niet uitblijven. Viola is verliefd op Orsino; Orsino op Olivia en Olivia op
...
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Cesario/Viola, die nu ook naar de naam Sebastiaan schijnt te luisteren.
Jonker Andries is verliefd op Olivia evenals hofmeester Malvolio; terwijl
jonker Tobias door kamenier Maria wordt bemind, als hij maar niet zo
verschrikkelijk dronk. Zij allen zingen het deuntje van de avond op eigen
wijze, met hoog daarboven uit in orakeltaal de stem van de nar, die de
toon aangeeft.
0, als men toch in deze algehele verwarring de vaste grond van het
klassiek lllyrie onder de voeten had. Waarlijk men kan nog met groter
zekerheid als schipbreukeling een speelbal zijn der woedende golven, dan
in deze heksenketel aan land gaan. Terwijl de niets vermoedende Sebastiaan
reeds door een priester in het geheim met Olivia in de echt verbonden
is en Malvolio door zijn plaaggeesten in een donkere kerker voor de gek
gehouden wordt; terwijl Orsino nog dingt naar Olivia's hand en Viola nog
smacht naar Orsino's omhelzing is het einde van Driekoningenavond daar:
Viola herkent Sebastiaan en werpt haar vermomming af; Malvolio ontdekt,
dat het briefje, waarop hij al ziJjn hoop vestigde, een lelijke grap is van
de jonkers en Orsino komt er achter, dat de lieftallige Viola toch verre te
verkiezen is boven de treurende Olivia, die niet meer treurt, omdat zij toch
haar Sebastiaan reeds heeft. Dan is het ogenblik aangebroken, waarop de
nar zijn lied van de regen kan aanheffen. Maar voor het zover is, komen
jonker Tobias en kamenier Maria, die elkander eindelijk schijnen gevonden
te hebben, als derde liefdespaar zich bij de anderen voegen. Ik lees daarvan
niets bij Shakespeare, maar Cees Laseur heeft dit vrij naar Shakespeare
er maar bij gedaan en dit was zo geheel in de geest van 'Driekoningenavond', dat iedereen er vrede mee kon hebben. Waarmee ik maar zeggen
wil, dat die regie van Cees Laseur, waarin hij de Haagsche Comedie
'Driekoningenavond' ten tonele liet brengen, opperbest was. Heus, men wist
niet meer wat van Laseur en wat van Shakespeare was en dat is toch de
hoogste lof, die men een regisseur kan geven: niet meer te weten, waar de
door de auteur geschreven tekst ophoudt en de door de regisseur in beeld
gebrachte tekst begint.
Trouwens: Driekoningenavond is getoonzet toneel. Om precies te weten,
wat dit betekent, moet u de verrukkelijke muziek horen, die Jurriaan
Andriessen hierbij schreef. En om te weten, welk een betoverend schouwspel Driekoningenavond in werkelijkheid kan zijn, moet u de verrassende
décors en de oogverrukkende kostuums van Harry Wich met eigen ogen
gezien hebben.
Het regende op Nieuwjaarsdag, toen de Haagsche Comedie Drie
bracht, maar wat deed dat er toe, want-konigeavdprmè
muziek en liefde trekken zich niets daarvan aan, ook al zou het iedere
dag regenen.
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TUSSEN HET PUIN
ik wil een
bloem zijn ik
tracht een steen
te worden
een winkelruit
snijdt mij door
midden en ik
schaam me.

v4Aa

IIedeah
de dag begint als
een sonatine van ravel
mijn vingers van glas
maken muziek en
mijn vochtige ogen
betasten schelp voor
schelp het licht
dan komt de lange
middag en de regen
van ik weet niet
wat ik wil.
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,4Aa 8eoI1eLelt
ik trommel
de dag stuk tot
smalle snippers
herinnering
en de woorden

plakken aan elkaar
en klonten samen
tot een trage brei
ik ben moe
van de woorden
en het verleden
is onleesbaar

(J40.ß

e'ollebee1
het park ligt
voor mij open

als een dicht
gegroeide wereld
ik zoek er de warmte
van een broeikas
de schaduw van
een tempelboom
de banken zijn
nat pas geverfd
met moeheid en
starre onmacht
het licht is

ontembaar en
de regen wacht
niet tot morgen.
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CAa^ ^oIIe1+ eek
op mijn handen
twee vleesetende
planten valt niets
aan te merken

ook niet op mijn
oren als onrustige
radarschelpen
maar mijn stem
schrikt terug voor
het kwik in de
tijd en graaft
zich haastig in.
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KRONIEK DER DUITSE LETTEREN

sie

y

..^^ oNte^
,7.
Laten we beginnen met een aantal werken van tijdgenoten, allereerst van
de nestor der Duitse letteren, Hermann Hesse, en wel zijn bundel
Beschwörungen 1 ), waarin hij een aantal kleinere prozastukken, die hij aan
de kring van zijn vrienden en vereerders successievelijk had toegezonden,
heeft verenigd. Dat het de menigmaal grimmige kluizenaar van Montagnola
nog niet aan humor ontbreekt, bewijst zijn Bericht aus Normalien, een
staat, die uit een groot krankzinnigengesticht is ontstaan en waarin alles
genormaliseerd is. Ook hierin vinden we de oudvertrouwde stijl van Hesse;
de vele schetsen, impressies, dagboekbladen zijn geschreven zonder enige
concessie aan de mode van de dag (dat heeft Hesse trouwens nooit gedaan)
en in de verzorgde taal, die we van hem kennen. ('Je länger man sich
darum bemuht hat, desto schwieriger und problematischer wird einem das
Arbeiten mit der Sprache').
Tegelijk kondig ik hierbij de uitmuntende biografie van Gotthilf
Hafner 2 ) aan, een voortreffelijke aanvulling tot de meer lyrische van
Hugo Ball.
Hafner begint met een zeer fijn schetsje: Hesse am Lesepult, geeft dan
een kort overzicht over de jeugdwerken en behandelt daarna de romans,
inclusief Das Glasperlenspiel, weliswaar heel beknopt, maar toch zó, dat
het essentiele van elk werk wordt meegedeeld. Een tot nadenken stemmend
hoofdstuk is: Zeitgenossen und die Unsterblichkeit, over schrijvers, die
gelijk met de jonge Hesse hun gedichten publiceerden en nu zo goed als
vergeten zijn.
Van Heinrich Boll is onlangs verschenen: Das Brot der frühen Jahre 3 ),
de geschiedenis van een jonge man, wiens ontwikkeling in de beslissende
jaren in het teken van het ontbrekende dagelijks brood stond. juist de
herinnering aan deze tijd der ontberingen stimuleert hem zichzelf te
handhaven, en zonder illusies zijn weg te zoeken. Dit gelukt hem tot op
zekere hoogte — ten koste van het beste, dat in hem is. Toevallig moet hij

een jonge studente van het station halen, waardoor hij een nieuwe ver
leven en tot zichzelf vindt. 'Later dacht ik dikwijls daar--houdingte
over na', zo staat er in zijn notities, 'hoe alles gekomen zou zijn, als ik niet
naar het station gegaan was; ik was in een ander leven gestapt, zoals men
bij vergissing in een andere trein stapt, een leven dat mij toen — vóór ik
Hedwig kende — al 'heel redelijk' scheen, zo noemde ik het tenminste,
maar ik weet nu, dat het de hel geworden was'.
Reinhold Schneider (geb. 1903), heeft een uitgebreid belletritisch en
essayistisch werk op zijn naam. Hij is romancier, lyricus, dramaticus en
cultuurhistoricus. Zijn laatste roman handelt over de Spaanse monnik Las
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Casas 4), die in Amerika de vreselijke behandeling van de inboorlingen door
zijn landslieden heeft gezien. Hij stelt aan Karel V voor, hun de vrijheid
te schenken en hen zó voor Christus te winnen. In een disputatie met
Sepulveda verdedigt hij het standpunt, dat het ene volk niet het recht
heeft, een ander volk te beheersen. De keizer mag het historische uur
van Spanje niet verzuimen, want zijn volk moet immers geen aardse
schatten, maar het eeuwige leven zoeken. De keizer luistert naar die oproep, vaardigt nieuwe wetten uit en benoemt Las Casas tot bisschop in
Mexico. Als deze zich inscheept, ziet hij het kruis. Zal zijn zending slagen?
Hij verwacht het niet. Maar, zegt hij 'daran liegt es ja nicht, dass wir die
Welt mit dem Kreuze durchdringen, sondern es liegt alles daran, dass
wir ober unserer Muhe von ihm durchdrungen werden...' Zulk een
positief geluid mogen we niet verwachten van Remarque, al is de opmerking van een Duits recensent: Bei Remarque nichts Neues, niet geheel
gegrond. De Ik-figuur uit Der Schwarze Obelisk 5 werd tot onderwijzer
opgeleid, maar hij had er genoeg van gekregen aan de kinderen dingen
te leren, waaraan hij zelf niet meer geloofde, precies als de Remarque uit
Im Westen nichts Neues. Hij is na de terugkeer uit de eerste wereldoorlog,
in 1923, employé geworden bij een vroegere oorlogskameraad, eigenaar
van een handel in grafstenen, en maakt heel het door de devaluatie ontwrichte economische leven mee. Ook de zedelijke waarden zijn volkomen
gerelativeerd. Dat hij geestelijk niet geheel ten onder gaat, komt ook door
zijn vriendschap met Isabella, een schizophrene patiënte uit het R.K.
krankzinnigengesticht, waar hij in de kapel het orgel bespeelt. Zij zegt
menigmaal woorden van diepe wijsheid: hier verheft de roman zich uit de
virtuoze beschrijving van louche zaakjes, bordelen enz. enkele malen tot
een simpele schoonheid — een kant van Remarque, die we tot nog toe niet
gezien hadden.
)

Tot dezelfde generatie als Remarque behoort Werner Bergengruen, wiens
novellenbundel Die Flamme im Saulenholz s) een waardige plaats in zijn
verdere uitgebreide oeuvre inneemt.
Wat is een novelle anders dan 'eine sich ereignete unerhörte Begebenheit', zegt Goethe in zijn gesprekken met Eckermann (29 januari 1827).
Het voorbeeld, dat hij in zijn eigen Novelle geeft, heeft reeds vele auteurs
tot navolging geïnspireerd. Een van de beste novellisten van de huidige
Duitse literatuur is zonder twijfel Bergengruen. De novellen, die hij ons
in bovengenoemd bundeltje aanbiedt, voldoen stuk voor stuk aan de
eisen, door Goethe (en na hem door Paul Heyse) aan dit literaire genre

gesteld.
Ze spelen in de 'Heimat' van de auteur, het Baltenland, wat de echtheid
van de lokale kleur waarborgt, zijn geschreven in een uiterst verzorgd
proza, en geven achter het tastbare toch ook iets ondefinieerbaars, dat dus
niet rationeel is te benaderen. Speciaal geldt dit voor de titelnovelle: Die
Flamme im Säulenholz, waar de raadselachtigheid geheel bewaard blijft.
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't Zelfde geldt voor: Der Strom; stroom in drieledige betekenis: de Duna
bij Riga, de stroom, die een zonderling van het volle leven scheidt en de
stroom als doodsrivier. Maar ook hier weer het raadsel, ditmaal een waar
vrouw, die op de beslissende ogenblikken verschijnt.
-zegnd
Achter deze novellen ligt een innerlijke rust, wat blijkt uit de taal, de
opbouw en de geest, die er uit spreekt. De meeste spelen in de 16de of
17de eeuw. Eén keer heeft Bergengruen het niet kunnen laten een toespeling op het heden te maken die hier enigszins uit de toon valt. Hij
spreekt over het beeld van St. Christophorus te Riga, dat door ieder,
onverschillig van welke confessie, werd vereerd, en eindigt dan als volgt:
'Pas de republiek Letland heeft hem in het derde decennium van onze
eeuw laten afbreken en in een museum laten zetten. Ze heeft hem niet
lang overleefd'. (Straf moet er zijn!). Deze opmerking schaadt het boventijdelijke, dat de novelle verder heeft. Dit bundeltje is literatuur van hoog
niveau, al bereikt geen enkele bijdrage het meesterstukje: Die drei Falken
van dezelfde auteur.
Stefan Andres is een van de vruchtbaarste vertellers onder de R.K.
auteurs uit het na-oorlogse Duitsland. Een man met een onuitputtelijke
verbeeldingskracht en een bloemrijke stijl. Hij worstelt niet merkbaar met
de problemen van onze tijd — hij is overtuigd, dat een providentieel
bestuur ten slotte de vragen van schuld en boete tot oplossing zal brengen.
In Das Antlitz 7) is de kernzin een spreuk op een doopbekken: 'God heeft
de aarde met het water des doops gedoopt, om haar het nieuwe aangezicht
te schenken'. De archeoloog, die in Caïro dodenmaskers bestudeert, wordt
door dit woord getroffen. Hij leeft zó zeer in zijn wetenschappelijke
wereld, waarmee de dromen van de maskers verbonden zijn, dat bij de
tijding van de ernstige ziekte van zijn moeder hij opzettelijk zijn thuiskomst
vertraagt, om het gezicht van de stervende niet te hoeven zien. Hij komt
terug, als hij weet dat zij overleden is, als de serene rust van de dood
haar gezicht tot een masker heeft vervormd. Dit gezicht blijft zijn onvervreemdbaar erfdeel. Das Grab des Neides $) is een klein Grieks eiland.
Daar leeft een man in eenzaamheid en boetedoening, omdat hij in de oorlog
de dood van zijn broer heeft veroorzaakt. Als zijn superieur in het
vliegenierskorps gaf hij hem bevel op te stijgen, hoewel hij wist, dat hij
hem daarmee de dood in stuurde. Jeugdervaringen hadden een jaloeziehouding gefixeerd, die hij niet kon overwinnen. Door contact met een
aviatrice, die in zusterlijk begrijpen hem tegemoettreedt, wordt de ban
gebroken (zoals we zien, het Iphigenia-Orestes motief).
Ook hier blijkt weer, evenals in Der Mann von Asteri e.a., hoe goed
Andres het landschap van de Middellandse Zee kent. Deze, reeds oudere,
novelle is ter ere van de 50ste verjaardag van de auteur in een bijzonder
verzorgde uitgave verschenen en verlucht met twintig tekeningen van
Hans Fronius.
Het is nog te vroeg over het werk van Andres een definitief oordeel

119

uit te spreken. Mij persoonlijk flitsen de woorden van de oude Wittichen
uit Hauptmanns Versunkene Glocke door het hoofd: 'Du warst wohl ein
Berufener, ein Auserwahlter warst du nicht'.
Hoe rijk de verbeelding ook is, ze doet toch altijd ver onder bij de
werkelijkheid. Vooral bij een werkelijkheid, zoals J. M. Bauer die beschrijft
in het epos: So weit die Füsse tragen g).
Een gevangene, die in 1945 tot 25 jaar dwangarbeid in Siberië veroordeeld is, heeft in 1949 de vlucht gewaagd. Op 22 December 1952, precies
drie jaar en twee maanden na 't begin van de avontuurli]jke reis, komt hij
als gebroken man in München aan. Zijn verblijf in de loodmijnen heeft
tengevolge, dat hij de zin voor de kleuren heeft verloren. Hij kan niet
meer een samenhangend verslag geven van zijn tocht door 'De Witte Hel'.
De omstandigheden herinnert hij zich, de feiten niet meer. Met oneindig
geduld heeft Josef Martin Bauer het relaas van zijn vlucht uit honderden
gespreksflarden weten samen te stellen. Hij heeft dit op geniale wijze
gedaan, zodat zijn boek een uiterst boeiend verhaal is geworden, dat we
in onze menigmaal gezapige burgerlijke rust niet zonder beschaming
kunnen lezen. Deze Odyssee overtreft alles, wat men zich kan voorstellen.
Hoe 'Clemens Forell' — zo noemt de auteur de teruggekeerde vluchteling,
die zijn eigen naam verborgen wil houden — door dertig wolven wordt
aangevallen, in een boom klautert en door enkele jagers wordt gered. Hoe
hem geen enkele vernedering bes paard is, maar hoe hij toch telkens nog
een laatste reserve heeft om verder te gaan 'so weit die Fusse tragen'.
De taal van Bauer is beeldend en plastisch: de vorm voldoet aan zeer hoge
eisen.
Helaas kan dit van de vertaling De Witte Hel 10 door Mevr. A. E. C.
Vuerhard—Berkhout) niet gezegd worden, zoals enkele steekproeven mij
bewezen. Gedeeltelijk een gevolg van slordigheid, gedeeltelijk van gebrek
aan kennis van het Duits en beheersing van het Hollands of verregaande
gemakzucht.
Zo op bladzij 1: De schrijver zegt: 'Nach sechsundzwanzig Tagen hat
dat Ohr gelernt, was fur Kernstücke der Schwall rauher russischer Worte
hat'. Bij de vertaalster kunnen de gevangenen (die N.B. in een stevig
gesloten wagon zitten) dit al na zes en twintig uur onderscheiden. Bij de
tweede druk is deze blunder zelfs blijven staan; zo is het eetketeltje (248)
in haar handen tot een eetkereltje getransformeerd.
Op blz. 1: de lijken worden gelegd tegen de helling van een wat hoger
gelegen rails (= eines etwas hoher liegenden Nachbargeleises).
Verder op blz. 1: 'wenn er es wagen sollte' = als hij het in zijn hart
zou halen blijkbaar een contaminatie van het hart hebben en in zijn hoofd
halen.
Gebrek aan kennis van het Duits: Als die Zeit etwa Mitte Januar sein
durfte = Als het zo ongeveer half Januari is (39). Waarom de dokter (39)
als de tekst meervoud geeft? Zinnen, die de vertaalster te lastig vond,
) (
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heeft ze overgeslagen, een zeer practisch procédé: Dr. Stauffer zögert noch,

wahrend er acht Scheine in der Hand immer wieder einschlichtet (40)
vertaling: Dr. Stauffer aarzelt even.
De zin, die aan „Gehaast" (bl. 40) voorafgaat, is eveneens onder de tafel
gevallen.
Het tekenende proza van het origineel is slap en kleurloos vertaald, b.v.

Wahrend die Gefangenen sich mit dem Wundern und Bewundern aus
wordt onder haar handen: Terwijl de gevangenen-reichndbsaftg,
hem uitbundig bewonderen (41).
Ik heb tijd noch lust, de hele Hollandse vertaling te lezen; ' 't verhaaltje'
zal er wel in staan, maar ik vind het jammer, dat Duitse boeken in een
dergelijke verminkte vorm aan de Nederlandse lezer voorgezet worden en
dat daarvoor de onjuiste kwalificatie: vertaling wordt gebruikt.
J. H. S.

1) Hermann Hesse: Beschwörungen. 294 blz. Prijs DM 12. Uitg. Suhrkamp
Verlag, Frankfurt am Main.
2) Gotthilf Hafner: Hermann Hesse, Werk und Leben. Verlag Hans Carl,
Nürnberg. 176 blz. DM 8.80.
3) Heinrich Böll: Das Brot der frühen Jahre. 141 blz. DM 9.50. Kiepenheuer
und Witsch, Koln-Marienburg.
4) Reinhold Schneider: Las Casas vor Karl V. 202 blz. DM 9.80. Insel Verlag,
Wiesbaden.
) Erich Maria Remarque: Der schwarze Obelisk. 484 blz. Kiepenheuer und
Witsch DM 16.80.
s) Werner Bergengruen: Die Flamme im Saulenholz. 238 blz. Im Verlag der
Arche, Zurich.
Stefan Andres: Das Antlitz.
8
id.: Das Grab des Neides. 125 blz. Geschenkausgabe mit 20 Zeichnungen
von Hans Fronius. DM 9.80. Beide verschenen R. Piper und Co. Verlag,
)

München.

°) J. M. Bauer: So weit die Fusse tragen. 450 blz. DM 15.80, Ehrenwerth
Verlag, Munchen.
1(, ) In vertaling: De Witte Hel. Uitgeverij De Fontein, Utrecht.
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KRITIEKEN
Annie Sanders

De schaduw gaat voorbij
Kampen — J. H. Kok N.V.

Wandelend langs een dorpsstraat kan
men nogal eens het volgende type
voortuintje aantreffen.
Zo maar in de barre grond, zonder de
samenhang van een gazon, is er een
veelheid van planten neergezet. Geen
vierkante meter is onbezet gelaten.
Maar doordat ruimte en afstand ontbreken komt niets tot zijn recht.
De dorpsgemeenschap in „De schaduw gaat voorbij" lijkt op zo'n dorps
geen ruimte om de ver -tuinle.Ers
figuren erelaten, geen ruimte-schilend
die hen van elkaar en van ons scheidt.
Dus ook geen ruimte voor onze fantasie. De schrijfster vertelt ons zoveel
over haar mensen dat ze geen geheim
meer hebben en zich daardoor vanzelf
aan onze aandacht onttrekken.
Even weinig karakteristiek als de mensen in dit boek zijn is de taal die ze
spreken, een pseudo-dialect met veel
moe hebs' en 'hij mots' en 'asdats'.
Al is het doel van de schrijfster: in de
hoofdpersoon, de organist Waaldijk,
iets te laten zien van wat de Christen
in de gemeenschap behoort te zijn, ons
sympathiek, als roman kunnen we dit
boek toch niet geslaagd noemen.
N. P. V.
Mia Bruyn-Ouwehand

Liefde en lot
Nijkerk — Uitg. G. F. Callenbach
N.V.
De kracht van dit boek schuilt niet in
originaliteit van still en diktie. Ik
streepte aan: Een grelle brand, een
grelle wind, woorden, uit de keel geweld, de kerker van de ziel.
Maar wel geeft het boek de visie van
een vrouw, die het leven geleefd en
beleefd heeft.
Hoofdpersoon is een grootmoeder, die
het verleden aan zich voorbij ziet trek122

ken en daarnaast geconfronteerd wordt
met het heden
Als meisje uit een doodarm arbeiders
beleeft ze in verschillende dienst--gezin
es haar liefde voor de man. Na haar
vlucht voor de keuze huwt ze tenslotte
met de oude boer Eibert. Tenslotte
vindt zij, na het sterven van haar man,
een nieuwe taak in het moederloze gezin van haar zoon in Canada.
Dit boek heeft iets te zeggen. Over
alles speelt het milde licht van een
gerijpte blik op het leven. Het tracht
een oplossing te geven van het levens
wel een positieve oplos -mysterin
Christus. Ik zou willen, dat jonge-sing:
mensen, die zich dreigen te verliezen
in een materialistische wereldbeschouwing, dit boek gingen lezen. Het heeft
hun zeker iets te zeggen. „Want", zegt
mevr. Bruyn aan het slot van haar
verhaal, „als een innerlijk levende- en
bezielende kracht werkt de liefde van
de moeder in de wereld."
Het is jammer, dat de uitgever de flap
van het boek misbruikt, om al te hoge
verwachtingen te wekken. Maar dat
kan mevrouw Bruyn niet helpen, al
vond ik ook een klein tikje van die
overdrijving in de mening van de
schrijfster: „Ik weet, dat wij vrouwen
meer en meer leiding moeten geven,
wil de maatschappij ten goede veranderen".
Dat wordt dan, zo gezegd, de vrouw
in het ambt. G. v. H.
Albert Maltz

Vuur in de nacht
Baarn — Uitgeverij In de Toren.
Dat dit boek in de Prisma -reeks binnen een half jaar was uitverkocht verwondert mij na lezing niet. Het werd,
om prmcipiele redenen echter niet in
deze reeks herdrukt. Waarschijnlijk is
men achteraf teruggeschrokken voor
Maltz' realisme.
De uitgeverij In den Toren verzorgde

echter een (royaal uitgegeven) herdruk,
tegelijk met een andere roman van dezelfde schrijver, waarop wij in een
volgend mummer nog zullen terugkomen.
Albert Maltz is een New Yorkse schrijver (geb. 1908) die aan de Columbia
Universiteit studeerde en reeds jong
succes had met het schrijven van korte
verhalen. In totaal schreef hij vier romans en voorts een aantal toneelstukken en filmdialogen.
Toen ik in het prospectus las dat hij
zijn „Vuur in de Nacht", een Duitse
verzetsroman, schreef zonder ooit in
Duitsland geweest te zijn, moest ik
een zekere tegenzin overwinnen om
aan de lectuur van dit omvangrijke
werk te beginnen, temeer omdat het
lezen van oorlogsromans een weinig
aanlokkelijke bezigheid is geworden.
Maar nu ik de lectuur beëindigd heb,
moet ik toestemmen dat zijn roman een
der meest aangrijpende oorlogsboeken
is die ik gelezen heb. Ivlissch.en wel
omdat het nu juist geen oorlogsroman
in de gewone zin van het woord is.
Waar het in dit boek om gaat is het
groeiend innerlijk verzet van een Duitser tegen het nazi-regime, dat uitloopt
op een daad.
Wegler, die reeds zijn zoon in de oorlog verloor en wiens vrouw bij een
bombardement om het leven kwam,
verraadt aan de overvliegende Engelsen door een pijl van brandend hooi
de plaats van de gecamoufleerde tankfabriek.
Het gehele verhaal speelt zich af binnen een tijdsbestek van 24 uur waarbij
de auteur natuurlijk een ruim gebruik
maakte van flash-backs. Het verhaal
is uitermate beklemmend en spannend
omdat het de schrijver te doen was
om de verantwoordelijkheid van ieder
mens tegenover het vraagstuk van de
oorlog en van de duivelse IIitler-ideologie in het bijzonder.
Wegler was niet het type van de romanheld, laat staan de oorlogsheld, hij
was een man zonder politieke aspira-

ties, wiens ogen langzamerhand opengingen voor 'de vuiligheid' van het
regime, van welke vuil.gheid Maltz de
lezer clan ook niets bespaart. Wegler
brengt tenslotte nog de innerlijke
kracht op om op zijn wijze te protesteren door die ene daad die niemand
begreep, behalve een enkeling als de
gewezen predikant en verzetsman
Frisch.
'Vuur in dc nacht' is een door en
door menselijk boek, dat de lezer zeer
persoonlijk confronteert met het oor
bovendien knap-logsvratuk.Hei
gecomponeerd en zeer boeiend geschreven al zou een beetje meer terug
boek geen kwaad hebben-houdinget
gedaan.
Het uitstekende Nederlands is van
K. Luberti. P. 1. R.
Hermann Bünemann
Franz Marc, Zeichnungen -Aquarelle

München — F. Bruckmann.
Deze „Dichter durch die Farbe", een
van de meest op de voorgrond tredende figuren van de kunstenaarsgemeenschap 'Der Blaue Reiter', zo genoemd
naar een schilderij van zijn vriend
Kandinsky, is voor alles bekend als de
schilder van het (lier. Het lijkt haast
overbodig hier te herinneren aan zijn
prachtige blauwe paarden of ranke
herten, waarvan ieder wel eens een
reproductie heeft gezien. Zijn geest verwante, de dichteres Else LaskerSchüler schreef eens dat Marc de dieren zó lief had, dat hij ze onderling
hoorde praten en hen begreep.
In het hierbij aangekondigde boek
worden een aantal tekeningen en aquarellen van Marc gereproduceerd, waar
wij als het ware een blik werpen-dor
in de werkplaats van de kunstenaar.
Bij beschouwing der platen treft ons
de zuivere contour en het ritme van
de lijnen. Men voelt de verborgen religicusiteit in het werk van ?Marc, de
man die in één van zijn aantekeningen,
waarvan er enkele frappante in dit
bock opgenomen zijn, opmerkte 'dass
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es keine grosse und reine Kunst ohne
Religion gibt; dass die Kunst um so
kunstlerischer war, je religioser sie gewesen und um so kunstlicher, je unreligióser die Zeit war'.
Een andere uitspraak trof mij waar hij
de vrijheid van de dichter signaleerde
boven die van de schilder. De dichter
kan de maan in de kamer laten konten,
de zon in het hart en de sterren naar
beneden. Maar als een schilder dit
waagt dan is het mis. Het is wel toegestaan 'einem Pferde Flugel anzusetzen; aber man muss das Patent
'Pegasus' darunter schreiben'.
Verrassend is verder zijn antwoord op
het protest van Duitse kunstenaars, die
zich achtergesteld wanen bij de Franse
schilders. Hij geeft blijk over grenzen
heen te kunnen zien als 't gaat om de
grote meesters te erkennen. Zou hier
het bloed van zijn Franse moeder gesproken hebben?
Belangrijke citaten van vooraanstaande
schrijvers, waarin zij hun visie geven
op deze dichter met kleuren besluiten het tekstgedeelte.
Een groot aantal voortreffelijke illustraties, waarvan ik met name de dertien gekleurde vermeld, geven het
boek voor iedere liefhebber van Marc's
kunst een uitzonderlijke waarde.
Een woord van bijzondere lof verdient
de fraaie, aparte band van H. O. Buchner.
T. C. S.
Franz Marc

Skizzenbuch aus dem Felde von
Klaus Lankheit
Berlin (1956) — Verlag Gebr. Mann.
Een waar kleinood, aanvulling van het
hierboven aangekondigde boek van
Bünemann, is de facsimile-uitgave van
Marc's laatste schetsboek. Als men
weet dat Marc als soldaat en officier
in de Eerste Wereldoorlog in Frankrijk vechten moest, dan is de titel ten
volle duidelijk. Ondanks de verschrik
oorlog kon deze kun--kingevad
stenaar niet anders dan zijn eigenlijke
roeping volgen: Zo schreef hij op
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17 mei 1915 aan zijn vrouw 'ich fang(
jetzt lese an im Skizzenbuch zu zeich
nen. Das erleichtert und erholt mief
en in de volgende brief: 'Ich zeichne
jetzt zuweilen Fragmenten zu Bildern
Anregungen zur Bibelillustration, die
mich erneut reizt, kleine Kompositio
nen und dergleichen". En het zijn deze
tekeningen die wij nu dank zij deze
uitgave bestuderen kunnen. Veel heeft
hij er niet meer kunnen maken, want
reeds in 1916 maakte een granaatscherf bij Verdun een einde aan hei
leven van deze kunstenaar, die in dit
kleine formaat (9,5 bij 16 cm) bewijst
dat ware monumentaliteit niet eer
kwestie is van techniek en van afmeting, maar, zoals de inleider terecht
opmerkt, voortkomt uit de ziel.
T. C. S.
Max Nord
Geen talent voor geluk
Amsterdam 1956 — Em. Querido.
De kunstschilder Frans Wolters ziet
terug op het geluk, dat hij dubbel
mist: omdat hij het had, zonder het
te beseffen en omdat hij het niet meei
heeft. Dit geluk is voor hem gepersonifieerd in Elisabeth, die hij in Paris
ontmoette en trouwde, daarbij ook
haar dochter Olga, kind van een of
andere Duitser, aanvaardend.
Dan komt de oorlog, de verzetsbeweging, de Duitser Heinz, waarmee Wolters samenwerkt in het verzet. Ook
Elisabeth ontmoet Heinz, de vader
van Olga, en dan is ze voor Wolters
verloren. Vlak daarna wordt Wolters
gearresteerd, hij noemt namen, ook
van Heinz en Elisabeth. Wolters keert
na de oorlog levend terug, Heinz en
Elisabeth niet; is het wraak geweest
dat hun namen zo vlug genoemd werden? Een proces volgt, met vrijspraak
bij gebrek aan bewijs. Zelf weet Wolters niet of hij schuldig is, hij lijdt
aan geheugenstoornissen. Maar ook
verder is het verleden voor hem een
leegte, waarin hij geleefd heeft in de
fictie dat Elisabeth van hem hield.

Stellig zijn er aanmerkingen te maken
op dit roman-debuut van de dichter
Max Nord. Het ingevoegde kranten
proces b.v. valt op-verslagoht
door onnatuurlijkheid en onwaarschijnlijkheid. Maar er is meer onwaar
onnatuurlijk dan dit détail;-schijnlke
er waren eigenlijk alleen schimmen
door dit boek. Niet alleen de fatale
Heinz, niet alleen Elisabeth, zelfs ook
de hoofdpersoon, de ik-figuur, komt
niet tot leven. Wat wel tot leven komt
— en daarin komt de dichterlijke beperktheid tot uiting — zijn de reacties
op (Ie gemiste vrouw. Daarin alleen
openbaart zich de noodzakelijkheid
van dit schrijven.
Dit leidt dan in fragmenten tot een
proza, dat in zijn onvermijdelijke
woordkeus tegelijk sober en vervoerend
is, ver voerend ook van bovengenoemde en andere bezwaren. M. B.
Louis Paul Boon
Zomer te Ter- spuren

Amsterdam, 1956 — De Arbeiders
-pers.
'Wat op 's harten gront leit, dat welt
me naer de keel; ik word te stijf geparst en 't werkt als nieuwe wijn, die
tot de spon uitharst.'
Deze woorden van Vondel had Boon
kunnen schrijven, niet naar de vorm
maar naar de inhoud; Boons werk is
immers een hart-grondige critiek op
de wereld, de maatschappij, de kerk,
de mens van vandaag.
Soms, in zijn laagtepunten, wordt het
literatuur, maar niet daardoor heeft het
bestaansrecht. Want het wil geen literatuur zijn, het bestaat slechts bij de
gratie van een diepe waarachtigheid.
Evenals in 'Kapellekensbaan' ont;
breekt in het vervolg daarop, 'Zomer
te Ter- Muren', elke compositie, het
bevat weer vier, vijf verhalen door
elkaar, waarvan dat over Ondine en
Oscarke wel het voornaamste is. In
veel opzichten herinnert dit bock ons
aan Multatuli's Ideeën, misschien
maakt zich voor Ondine iemand nog

wel eens even verdienstelijk als prof.
Stuiveling voor Woutertje Pieterse.
Dit boek kan door geen enkele theoretische beugel, maar we zouden onrechtvaardig zijn tegen Boon en tegen
onszelf als we het daarom terzijde lieten liggen. Boons oeuvre verdient, dat
we het verwerken, al kost dat soms
moeite en moed. In deze 'roman van
de enkeling in een wereld van barbaren' ontmoeten we dan de mens Boon
en we zullen naar behoeven zwijgen,
vloeken en hidden. M. B.
Ronald Matthews
Uren met Graham Greene

Brugge 1956 — Desclée de Brouwer.
De titel 'Uren niet Ronald Matthews'
was eerlijker en meer ad rem geweest
voor het hier aangekondigde boek, dat
zijn belang ontleent aan het feit dat
Ronald Matthews een min of meer
intieme vriend van Graham Greene is
en derhalve niet steeds over zichzelf
kan schrijven zonder ook nog het een
en ander over Greene te zeggen.
Dit een en ander bevat veel interes
soms ook wel belangrijke bij -sante
persoonlijkheid-zonderhv
van Greene en daarom moet uiteindelijk geen bewonderaar van Greene het
ongelezen laten, al zal hij zieh voort
ergeren aan Matthews. Dieper--duren
gaande problemen als de verhouding
tussen Greene en het Katholieke dogma
— men herinnere zich b.v. de reacties
op 'The heart of the matter' — worden niet of slechts oppervlakkig behandeld.
De vertaler schroomt niet op elke
pagina te laten merken dat dit boek in
liet Engels geschreven werd.
M. B.
E. S. Willards
Mijn moeder werd opgehangen

A'dam — P. N. v. Kampen.
Is dit verhaal alleen de navrante ge
een jongen, die op 19--schiednva
jarige leeftijd ontdekt, dat zijn moeder
15 jaar geleden is opgehangen op be125

schuldiging van moord? Nee, het is
veel meer een hartstochtelijk betoog
tegen de toepassing van de doodstraf.
De schrijver heeft geluk: Ik ben er
ook tegen. Maar.... op heel andere
gronden.
De moeder van de dongen, getrouwd
met de bruut Faville, leeft in een hel,
haalt een revolver en schiet haar man
dood. Voor de rechtbank houdt zig vol,
dat ze niet de opzet had te doden. Dat
de officier van justitie aan haar woorden twijfelt, is m.i. verklaarbaar, in
de ogen van de schrijver onbegrijpelijk.
En het is beslist niet juist, dat de schr.
uit dit feit de conclusie trekt, dat dus
de officier haar aan de galg wil hebben en de jury beinvloedt ten nadele
van zijn moeder. Hierop voortbouwende komt Willards tot algemeenheden
en verdachtmakingen, die zijn betoog
alleen maar kunnen verzwakken.
Hier enkele aanhalingen:
„De jury is bevooroordeeld. Ons straf
een futiliteit. De daad van-steli
de moeder is een zaak van haar eigen
leven; daar staat de justitie buiten,
onmachtig, min of meer ridicuul. De
samenleving gaat niet uit boven de
moraal van de jungle. Die samenleving
heeft haar vermoord op een manier,
die alleen kan opkomen in het brein
van een psychopaat. Is het niet bête,
iemand verantwoordelijk te stellen voor
wat hij doet, zonder de verschillende
motieven in aanmerking te nemen, die
tot zijn daad hebben geleid? We beantwoorden moord met een moord en
denken, dat we er af zijn".
Ik geloof niet, dat de zaak zo eenvoudig ligt en betreur het, dat de auteur
generaliseert, uitgaande van een twij
vermoeden, dat resulteert uit-felachtig
een stel krantenknipsels van 15 jaar
geleden.
Dit neemt niet weg, dat het felle protest, de scherpe zinnen, de opbouw
van het psychologisch proces in de
jongen de lezer boeien tot het einde,
wanneer hij zich terwille van zijn
moeder te gronde richt.
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Storend is het herhaaldelijk voorkomei
van. Ik bedoel dit, ik geloof zus en zo
ik wil zeggen ... en dergelijke uitdruk
kingen.
Toch een debuut van een in Rotter
dam geboren Engelsman, dat aandach
vraagt. G. v. H
H. J. M. Lodewick
Literaire kunst
's-Hertogenbosch — L. C. G. Mahn
berg.
Dit boek is in 'hoofdzaak bedoel(
voor het V.H.M.O.', een variant of
de aloude 'Poelhekke' dus. Zonder ot
enige wijze bij het V.H.M.O. betrok
ken te zijn heb ik het met veel waar
dering gelezen en er, hopelijk, het eei
en ander uit geleerd. Het is up tc
date tot op de allernieuwste richtingei
en stromingen en de voorbeelden zip
gelukkig gekozen. Op eveneens zee
gelukkige wijze wordt de literaire kuns
in verband gebracht met bilvoorbeelc
de schilderkunst. De oude Poelhekkf
werd door velen die hem op schon
gebruikten na het examen niet op pen
sioen gesteld, maar bleef bi] bepaald
gelegenheden als naslagwerk dienstei
bewijzen. Daarvoor lijkt ook deze mo
dernere 'Lodewick' uitnemend ge
schikt. Als zodanig zij dit V.H.M.O.
boek daarom ook aan oudere belang
stellenden in de literatuur aanbevolen
T. M. Vr
Maria van der Steen
Totale uitverkoop
Den Haag 1956. — Bert Bakker
Daamen N.V.
jeugdherinneringen zijn in deze jarei
niet de meest gewilde romanstof; spe
ciaal een 'jeugd in armoede' doe
haast antiek aan. Dat zijn de overwe
gingen waarmee men deze debuut
roman ter hand neemt; als men een
maal begonnen is te lezen worden zi
echter vlot vergeten. Maria van de
Steen blijkt namelijk een bekwaan
schrijfster te zijn, een die haar herin
neringen belangwekkend weet t

maken. De 'wereld van toen', zoals
die in 'Totale uitverkoop' door 'de
ogen van een kind' gezien wordt, is
het Zuiden van ons land, Brabant,
waar, volgens de schrijfster de kerk
despotisch heerste. Het kind was het
dochtertje van een onmaatschappelijke
vader en een slovende moeder, een
intelligent, vroegrijp meisje. Het gezin
lijdt armoede en gebrek; vermaning,
vernedering en achteruitzetting worden de moeder niet gespaard als zij
zich van de onverantwoordelijke vader
laat scheiden, en het relaas van deze
ellende wordt nog uitgebreid met de
stuitende sexuele ervaringen van het
onbeschermde kind. Het ontbreekt niet
aan enkele lichtere, goedwillende figuren, maar die kunnen niet tegen de
omstandigheden op, worden in de
jammer meegezogen. Aan het slot
hurkt Hanneke tegen een boom en
vloekt God die haar had laten geboren
worden.
Voor de lezer, die op deze manier
door de schrijfster wordt los gelaten,
rijst echter na dat slot de vraag: waarom? Waarom moest dit alles op deze
uitzichtloze manier worden te boek
gesteld? 'Ik leg de vinger op de
wond', zegt de schrijfster, 'de wond
van het Zuidelijke Nederland, want
tallozen slepen hun angsten uit hun,
jeugdjaren mee, nu nog.'
Het is niet aan ons, uit te maken of
de schrijfster al of niet gelijk heeft in
haar bittere aanklacht tegen de Rooms
Katholieke Kerk. Voor ons is het boek
belangrijk omdat het beschrijft hoe de
haat tegen God in het mensenhart opstaat. Het meest door het gedrag van
de mensen die menen God te denen.
J. M. Vr.
Ambtman

Toch bedankt, Excellentie
Uitgeverij 'FED', - Amsterdam.
De auteur Ambtman (sic!) heeft getracht een roman te schrijven, die een
beeld geeft van de gebeurtenissen die
zich binnen de belastingdienst in de

na-oorlogse jaren afspeelden als uitvloeisel van de financieel-economische
en monetaire politiek van Minister
Lieftinck. Stof voor een roman biedt
dit onderwerp zeker. Een oud en respectabel dienstvak, waarin voorzichtig
conservatisme het telkens won van de
dynamiek der jeugd, waarin het werktempo werd bepaald door zorgvuldigheid en accuratesse, kortom, een
dienstvak dat rijk was aan modellen
voor het type ambtenaar dat in de
humoristische weekblaadjes aan de
kaak wordt gesteld, wordt op het ogenblik dat het door de oorlogsomstandigheden in een de arme ambtenaar ontstellende en soms chaotische achterstand is geraakt, geplaatst voor de
bijna gigantische taak van de sanering
der Nederlandse financiën. Geldzuivering, effectenregistratie, zekerheidstellingen, nieuwe vermogensheffingen,
het uitbenen van de vermogenstoestand
van zwarthandelaars en collaborateurs
en wat dies meer zij, veroorzaakten
een hoeveelheid werk die niet te overzien was. Als gevolg daarvan werden
duizenden nieuwe werkkrachten in
dienst genomen; in een opschuivingsproces promoveerden intelligente lage
ambtenaren tot middelbare rangen-re
en ze werden, bij gebrek aan beter,
veelal belast met werk en een verantwoordelijkheid die vroeger des hoofd
waren. Dat gebeurde zon--ambtenrs
der of nagenoeg zonder de vooropleiding, scholing en vorming die voor
een functie met grote bevoegdheden
zo nodig is. Ambtman probeert een inzicht te geven in de toestanden van
omstreeks 1950 door schetsmatig de
reacties en het wedervaren van een tot
controleur gebombardeerde adjunctcommies te beschrijven. Maar het is
zeer de vraag of hij zich wel heeft gerealiseerd welke mogelijkheden zijn
stof bood. In elk geval heeft hij veel
moeilijkheden niet onderkend. Na
lezing legt men deze roman enigszins
teleurgesteld terzijde. Voor de insider
is het een aardig boekje, omdat het
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speelt in een bekend milieu en er vertrouwde klanken in te beluisteren vaIlen. Zij die voor de Administratie der
Belastingen slechts de belangstelling
hebben van de normale belastingplichtige zullen echter vermoedelijk hun
schouders ophalen over het oneven
manneke Springer met zijn-wichtg
humanistische levensopvatting van de

koude grond en zijn slecht ontwikkel
artistieke smaak. Enkele passages-de
in het boek zijn stylistisch verantwoord
en ze vormen een aanwijzing dat de
auteur niet talentloos is. Compositorisch gezien is de roman echter een
rommelzo. Het hele geval maakt helaas
een half rijpe indruk.
T.E.N.

ENIGE WENKEN BETREFFENDE DE OMGANG MET AUTEURS.
Laat de auteur zonder hem te onderbreken aan het woord, wanneer hij je
van zijn manuscript of van plannen
voor een nieuw boek vertelt. Begin
schuchter te spreken als hij buiten
adem raakt.
Vraag hem niets over détails van
zijn manuscript of plannen. Wees van
het begin af aan zo overtuigd van het
succes van zijn boeken als hijzelf, want
je moet rekenen, dat je hem van een
eventuele mislukking niet overtuigen
kunt.
Zelfs de langste bespreking mag
niet langer dan een half uur duren.
Daarvan heb je maar vijf minuten tijd
om te spreken, waarin driemaal het
woord economische crisis mag voorkomen.
Bij voorbaat al gewonnen heb je
wanneer de auteur je verklaart, dat
hij zijn advocaat zal raadplegen; met
hem kom je in vijf minuten spelenderwijs klaar.
Als een auteur beweert, dat ver
andere uitgevers zich voor-scheidn
hem interesseren, weiger dan zijn aanbod, en sta hem verder niet te woord.
Geloof een auteur niet, als hij je
vertelt dat zijn hele vriendenkring zijn
boek zal kopen. Daarheen verdwijnen
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slechts de present- exemplaren; geen
vriend' of 'kennis' koo p t een boek.
Neem in geen geval besluiten tijdens
het eerste gesprek, maar denk een
paar dagen over de physiognomie van
de auteur na. Zijn uiterlijk vertelt je
meer over zijn kunnen dan de woordenvloed die hij uitstort.
Er zijn auteurs die zich niet zonder
hun vrouw in je hol wagen. Zet alle
registers van je vriendelijkheid open,
dan zal ze misschien, als je geluk
hebt, haar woordenvloed niet over je
uitstorten en zich rustig houden. Is
zij echter bij de bespreking aan het
woord, dan ben je zo goed als verloren. Alle moeite om weer aan het
woord te komen is vergeefs. Geen
auteur is zo hebberig als zijn vrouw.
Of ze hem voor een groot auteur houdt
of voor een idioot, in ieder geval zal
ze proberen uit hem te halen wat er
uit hem te halen is en jij bent de dupe.
Wees ervan overtuigd, dat ie dag
en nacht voor je auteur telefonisch ter
beschikking moet staan.
Ernst Rowohlt, in vertaling van
Ad Donker Jr.
Ontleend aan de Nieuwjaarsgroet van
Uitg. Ad. Donker, Rotterdam.

N N^IIANWfC VAN

her q-Aft

S T R A N D L E V E N
Grote zeefanfare, grate zee

schuimtrompetten steken naar de kroon van 't licht
watertrommen worden met de hand bespeeld
zand is liggen op zijn uiterste
met zes ledematen van geduld
en luisteren
luisteren naar de vloed

naar het eigen bloed
waar alle dromen in schuilen
die ik nog dromen moet
en wat komt er uit, om te huilen
zeesterren, losse handen
houden zich drijvende
als deze schrijvende
boven de waterspiegel
en schelpen de rose nagels
van zeemeerminnen
zijn er te vinden
vissen met allerlei soorten vinnen
die door de diepte schuiven
kuitschietend in de ogen van

verdronken matrozen

Zeeslagen liggen op de bodem
ijzeren schaaldieren met verbogen
boegsprieten, masten
die geen wind meer kunnen tasten
ze zijn begroeid met leven uit de dood
verdronkenen waar geen moeder meer aan denkt
zijn de bezinking van ons bloed geworden
namen tot onherkenbaar toe verminkt
komen weer boven als woorden
God weet waar vandaan
daar is die fijnvezelige dame
op weg naar een land vol gevoel en leven
de stoker die arme duivel
hij moet onder water de hel brandende houden
en daar is die vertrouwde
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van Jezus, een witte zendeling
was hij een gewillige drenkeling?
wie weet, waarom niet, waarom wel
De borsten van deze dame zijn
al eeuwenlang vissenogen
telkens weer andere
en uit de spierkracht van de
stoker houdt zich een ruw soort wier
tegen de storm in staande
maar in de helm van de missionaris
nestelt een weekdier
achter een nieuw trommelvlies
ik weet het precies
alles komt nu op mij neer
het licht in de ogen der schoonheid
en de vasthoudendheid der weefsels
en de oren van het geloof
Want ik heb oren gekregen
voor de fanfare van de zee
en de bazuinen van het laatste oordeel
en oog voor de mededeelzaamheid
van het licht
en hand over hand neemt de loop toe
dat alles goed zal komen
het is maar een zaak van geduld
van op zijn uiterste liggen
niets zeggen
luisteren.
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DE MOGELIJKHEID VAN EEN CHRISTELIJKE FILOSOFIE
^• ^e Jen3ste

De studie van Prof. Dr. K. J. Popma's 'Inleiding tot de Wijsbegeerte', *)
een leerboek eigenlijk bestemd voor de colleges van de SchriJjver, heeft
me zoveel deugd gedaan, dat ik er graag wat over zeggen wil.
Indien ergens, dat blijkt wel in dit boek: 'In de beperking toont zich
de Meester'. Men moet het niet met dezelfde verwachtingen ter hand
nemen als waarmee men een gedetailleerd en alzijdig orienterend Handboek tegemoet treedt. Al ontbreken bewijsvoering en adstructie niet, ze
zijn niet zo uitvoerig geconfronteerd met vroegere en latere gedachtegangen
dat de gekozen posities in alle velden beschermd zijn. Ongetwijfeld zullen
op de colleges de onmisbare verduidelijkingen en uitbreidingen niet
ontbreken. Dat zal tijd kosten, want deze 'Inleiding' bevat een eerbiedwaardige overvloed van gegevens.
Wie voor het eerst met de Christelijke Filosofie kennismaakt in deze
'Inleiding' zal zich voortdurend moeten concentreren en al vragende
verder gaan: dan zijn de antwoorden wel te vinden. Zulk een bedachtzaam voortschrijden vraagt en verdraagt het boek. Het is zo boeiend
geschreven, dat ik althans het niet uit handen kon leggen. Wijsbegeerte
eist nu eenmaal het mee-filosoferen van de toegesprokene, zoals een gedicht
de poetische transpositie vergt van de hoorder in de symbolische verbeeldingswereld van de dichter.
De stijl van dit boek heeft doorgaans de klare eenvoud van de Klas
overeenstemming daarmee wordt er gedurig de deining in-siekn,
merkbaar van het bewogen denken op grote diepte. Wat een genot moet
het zijn met deze gids op reis te gaan en onderweg de perspectieven
te herkennen, die op de kaart waren aangeduid.
Aan de bredere beschouwingen gaat een Introductie vooraf die over de
structuur-idee handelt. De structuur is hier niet bedoeld als de empirische
figuur der actuele entiteiten en g ebeurtenissen, doch als het apriorisch
geldend wetspatroon, dat de verschijnselen en individuele gestalten mogelijk maakt. Ze verbizondert zich voor de theoretische uiteenstelling in drie
momenten: het modale, het individuele, en het temporele. Het modale
moment geeft een veertiental aspekten te zien, die elkaar niet produceren,
maar in een orde van toenemende complicatie op elkaar vol g en. De
Schrijver gaat uit van de onderlinge onherleidbaarheid der aspekten, en
wijst het continuïteitsdenken af.
Men heeft volkomen ten onrechte in deze werkelijkheidsleer een ontlening willen zien aan de 'Schichten'-theorie van Nicolai Hartmann. Doch
reeds de historische verhoudingen laten dit niet toe, want de Idee van
de discontinuiteit der in de funderingsverhouding gelegerde aspecten der
werkelijkheid was al uitgewerkt in de Wijsbegeerte der Wetsidee toen
°) J. H. Kok N.Y., Kampen.
131

Hartmanns 'Schichtenlehre' nog moest verschijnen. Bovendien is een
'Schicht' iets heel anders dan een werkelijkheidsaspekt, hetgeen duidelijk
zal zijn, als we erop wijzen, dat Hartmann niet weet van de universaliteit
der aspekten in eigen kring. Maar genoeg van dit goedkope misverstand.
Veel belangrijker is de rehgieuse distantie, die ons scheidt van de
'Schichten'-theorie. De onderscheiding in aspekten is slechts een theoretische bewerking van het oorspronkelijke gegevene. In de werkelijkheid
zijn de aspekten slechts aan de dingen, feiten, gebeurtenissen, mensen,
dieren, etc. te ervaren in hun onverbrekelijke samenhang en eenheid.
Die werkelijkheid vindt haar consummatie en radicale eenheid in Christus Jezus.
De discontinuiteit der aspekten heeft haar tegeninstantie in de ontelbare
wederzijdse vervlechtingen en verbanden tussen de zinmomenten van
allerlei modaliteit in de transcendentale en in de funderende richting. Deze
vervlechtingen zijn antecipaties en retrocipaties, en op grond hiervan
verschijnen er objectiveringen. In Popma's boek vindt men vele voor
genoemde thema vooral op het gebied der taal (hetgeen-beldnvaht
niet te verwonderen is in verband met de oorspronkelijke studierichting
van de Schrijver). De lezers van dit Tijdschrift zullen goed doen hiervan
kennis te nemen; het zal hun inzicht in het literaire medium ongemeen
verhelderen.
We kunnen slechts enkele opmerkingen plaatsen over dit boek.
De Schrijver gaat uit van de mogelijkheid ener Christelijke Filosofie.
Wie deze mogelijkheid ontkent, bewijst een fundamenteel andere kijk op
het Christelijk geloof te hebben en op de wetenschap en de wijsbegeerte.
Nu is het zo, dat er geen uitzicht op een Christelijk denken is, indien men
begint bij 'de' Wetenschap. Dan toch schrijft men deze autonome gelding
toe, en het afvallig onkruid van het scientialisme, het rationalisme, en
hoe die verre 'ismen' ook mogen heten, schiet welig op. Het verstikt
het gelovig denken. Wie dan toch nog zijn geloof niet wil verloochenen,
zoekt heul bij het irrationalisme. Men zegt immers, dat hetgeen niet met
de wetenschappelijke methoden is te verifieren en een sterke binding aan
het Ieven des harten vertoont, irrationeel is. Ziedaar dan de wegwijzer
naar het gebied, waar ik rustig mag blijven 'geloven', terwijl op het
terrein van wetenschap en wijsbegeerte de stem van het 'hart' niet doorklinken mag. Die objectieve, wetenschappelijke aangelegenheden mogen
de heiligheid van de religie niet verstoren. De wetenschap is nu eenmaal
op feiten en logische bewerking aangewezen. En daarmee richt men in
het geloof niet veel uit.
Anderen willen de filosofie helemaal niet aan het woord laten komen,
want zij steunen op de theologie. Deze bewerkt de Openbaringsinhoud en
kan derhalve met gezag spreken. Er is al een 'theologische ethiek'! Echter
van de theologie kan men al evenmin uitgaan om tot een authentiek
Christelijk denken te komen. Want de theologie is niet de Openbaring, niet
eens een bewerking van de Openbaring. Ze is een systema, verkregen
door onder logisch gezichtspunt volbrachte rangschikking van zeer hetero132

gene bestanddelen. Ze bewerkt de geloofservaring met behulp van weten
categorieen en methoden. Deze zijn zeker niet zonder meer-schapelijk
momenten van de inhoud der Heilige Schrift. Er zitten vele 'Ammonietische
verfoeiselen' in. Allerlei filosofische begrippen en motieven moeten dienst
doen. En hoe heeft de theoloog die allemaal bij elkaar gekregen? Indien
hij bij de gangbare wijsbegeerten leentjebuur gespeeld heeft, waarop
grondt hij dan toch de pretentie, dat er voor een Christelijke wijsbegeerte
geen plaats is omdat de theologie de algenoegzame bron is voor het
Christelijk denken. Meestal zegt men dit zo cru niet, men is bescheidener
van toon, en beweert dat de wijsbegeerte haar dictaat moet ontlenen aan
de theologie. Evenwel iedere wetenschap, en derhalve ook de wijsbegeerte,
behoort van het oorspronkelijke gegeven uit te gaan. 'Ad fontes!' is ook
voor de filosofie een onafwijsbare eis. Theologie is geen originair gegeven.
Het echte gegevene is de niet-theoretische ervaring.
Onze alledaagse, integrale ervaring eist theoretische bewerking, indien
we tot wetenschap en wijsbegeerte wensen te komen. Zo worden onvermnoede standen van zaken onthuld, en later verrijken die het leven van
de mensheid en gaan behoren tot de algemeen aanvaarde inzichten, die in
de naieve-ervaring-in-nu-verdiepte-zin worden opgenomen.
Bij deze arbeid wordt ieder denker geleid door een diepgewortelde
overtuiging aangaande de ware zin der werkelijkheid. Zijn filosofie hangt
van zijn vaak onvermoede vooronderstellingen af. Deze zijn voor hem
eenvoudig algemeengeldig en hij gelooft ze onvoorwaardelijk. Geloof is
vertrouwen in wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord
alsof het onwedersprekelijk vast stond. Wie zulk geloof geeft aan de
H. Schrift doet dit door een kracht, die rechtstreeks van boven is en hem
toekomt door de genade Gods en op het horen naar de stem des Heren
in het geschreven Woord. Waar de H. Schrift niet wordt geloofd, rust het
geloof van de denker in iets van menselijke verzinning. Zo zal het wetenschappelijke bedrijf in tweeérlei richting uiteengaan. De Christ-gelovige
wil de vermaning des Heren: 'Zonder Mij kunt gij niets doen', ook bij zijn
wetenschappelijk onderzoek in praktijk brengen. Dat lukt niet altijd, want
Gelovige en Ongelovige hebben met dezelfde weerbarstigheid des harten
te worstelen. Doch wie het met Christus waagt, diens arbeid is niet ijdel
in den Heer. Een ding is zeker: er is een heilig moeten, en er is een
uiteindelijke verantwoordelijkheid.
Tegenwoordig wijst men zulke overwegingen af met een beroep op het
verondersteld 'irrationeel' karakter van het geloof. Men betwijfelt of er
in de eeuwige verandering enige mogelijkheid is ergens een punt te vinden
waar men 'tweemaal in dezelfde stroom kan duiken'. Anderen degraderen
het veld van onderzoek voor de wetenschappen tot het 'Gegenstándliche',
en achten filosofie slechts mogelijk met betrekking tot de menselijke
'existentie'. Wie in het Gegenstándliche verblijft, komt niet tot de 'philosophische Erhellung', die tot de existentie-realisatie voert. Zulk een 'gegen
denken is nog bevangen in het 'Algemeinbewusstsein' en niet-standlich'
eens op weg naar de existentiële vrijheid.
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Maar het geloof is transcendent aan rationalistisch en irrationalistisch
denken. Het is heel wat anders dan gevoelsmatig ervaren, hoewel het niet
zonder het gemoedsleven bestaat.
Men kan in Popma's Inleiding tal van philosophemen besproken vinden,
weliswaar, maar hij bedoelt toch in de eerste plaats thetisch bezig te zijn.
Ik herhaal het, ik heb volop genoten van zijn wijsgerig verhaal. Het is
hier niet de plaats over allerlei dingen in discussie te treden. Bovendien
ben ik daartoe niet in staat. Maar toch wil ik op een punt wijzen dat stellig
nadere uiteenzetting behoeft. Ik weet niet, of ik de onderscheiding tussen
de religieuse kern van menselijke daden en de strikt religieuse activiteiten,
vgl. par. 46, en 106/7, zal kunnen volgen. Het hoofdstuk over de religie
bevat veel treffende opmerkingen, maar soms krijgt men de indruk, dat de
Schrijver wat te veel op dit grensgebied tussen theologie en filosofie
verwijlt. Onmiddellijk behoren we het volle licht te laten vallen op de
afwezigheid van alle dogmatisme of paradoxalisme. Het eerste meent de
religie logisch te kunnen beheersen; het paradoxalisme erkent hiervan de
onmogelijkheid, maar tracht nu de religie dyslogisch in de denkgreep te
krijgen (par. 110).
Het is me gebleken, dat de Schrijver zonder van controversen in eigen
kiing melding te maken toch duidelijk positie kiest. Verschil van opinie
wekt bij de beoefenaars dezer filosofie geen achterdocht, hetgeen een
hartverheffend feit is. In de fundamentele kwesties is er oprechte samen
-stemingva
denkwijze.
Het Christelijk denken is niet een verschijnsel van deze tijd alleen, het
kan illustere namen noemen uit het verleden. Het is ook niet aan een
kerkelijke kring gebonden, getuige het feit, dat wijlen Professor Kohnstamm
zich bij de opvattingen van de Wijsbegeerte der Wetsidee heeft aangesloten. In één opzicht is het wel gebonden: een Christelijk denker begeert
zijn gedachten gevangen te leiden tot de gehoorzaamheid van Christus,
Die gezegd heeft: 'Zonder Mij kunt gij niets doen'.
Popma's boek is met die opzet geheel in overeenstemming, en het is er
een buitengewoon mooi hulpmiddel voor. Lezers van „Ontmoeting ", die
op een originele wijze wensen voorgelicht en verder geholpen te worden,
zullen wel doen dit boek aan te schaften en ernstig te bestuderen.
De uitgave is keurig verzorgd.
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GOLFS LAG

Soms,
's nachts,
zwervend langs de randen
van mijn domein
hoor ik een donker woord
dat als een golf
op mijn verlaten stranden slaat.
er is een ruisen
buitentijds,
dat zich voltrekt,
mijn sluizen binnenstroomt
en leven wekt.

Z

irK ^)C errífSN1A

DOMEIN
Dor zand, rondom verstoven
geen enkele plant
krijgt vaste voet
slechts hier en daar
smal helmgras,
ritselend in de wind.
Maar soms, ontwakend,
vind ik een spoor in mij
een ander wezen
door kruiste dit domein,
stond opgerezen
en keek hier rond.
Snel stuift de wind
het spoor weer onder,
't zand ligt onaangetast
ik hoor nog slechts
smal helmgras,
ritselend in de wind.
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Jorrítsr»o^

—15 ° C.

De wind veegt scheermessen
over het plaveisel
het dunne stuifzand huivert
het dorre winterblad
opgepord in de tuinen
ritselt opstandig
alleen de nylons bij de halte
zijn onaandoenlijk
maar als de bus komt
nemen zij haastig de benen
en de wind is weer alleen
met zand en blad.

^(vii , 7orrtts its

TAAL
Ik kan er inkomen
maar dan kun jij
er niet meer bij
want binnen is het vol
voetangels en klemmen
en psychologische remmen
en touw
om alles aan vast te knopen
ik zou liever een lei gaan kopen
en schrijven:
ik
gij
hij

wij
zij

daar kan iedereen bij!
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DE CEDER

O a'- VurIse vartelItnq
Drie mannen ontmoetten elkaar in een hut op een bergpas. Ze waren
verdwaald geraakt in een heftige sneeuwstorm en de berghut bood hen
onderdak voor de nacht. De één was een zijdehandelaar, de tweede een
koopman in edelstenen en smeedwerk. De derde droeg geen bundel met
zich mee, hij had alleen een leren foudraal aan zijn gordel waar allerlei
messen in staken, want hij was een houtsnijder en wijd en zijd beroemd
om zijn kunst.
Het gedwongen oponthoud kwam de drie mannen zeer ongelegen.
Slechtgehumeurd hurkten ze bijeen. Maar terwijl de twee kooplieden
wrevelig hun pijp rookten ging de houtsnijder in de hut op onderzoek
uit. Hij ontdekte een kleine voorraad hout en begon een vuurtje op te
bouwen. Een smal raampje, met een houten luik afgesloten, deed dienst
als schoorsteen en toen de houtsnijder het luik openstiet viel een brede
baan licht in een hoek van de hut. En terwijl de kooplieden de brand in
het vuur staken liep de houtsnijder naar de hoek waar het licht in viel
en bekeek nadenkend het hoge, sterke stuk hout dat tegen de wand van
de hut leunde. De hartstocht van de kunstenaar kreeg hem te pakken. Een
verlangen, levenslang onderdrukt, brak zich baan. Eéns, ééns een menselijke gestalte te scheppen! De Koran verbiedt weliswaar een gesneden
beeld te maken naar Allah's beeld en gelijkenis, naar de mens,
maar
zelfs een goed Mohammedaan
Eéns, éénmaal! Hier in de eenzaamheid
der bergen, geketend door de storm, met naast hem twee mannen die
alleen aan geld dachten en die hij misschien nooit terug zou zien
Zou
hier zijn groot verlangen niet mogen worden vervuld? Allah, die alles
begrijpt en vergeeft, zou zelfs als hij door deze sneeuwmassa's heen kon
kijken, — wat niet eens waarschijnlijk was, — stellig een andere kant
opkijken.
Toen de houtsnijder zichzelf op dat punt had gerustgesteld haalde hij
meteen zijn messen uit zijn gordel en begon aan het prachtige, uit zichzelf
reeds evenwichtige stuk hout te snijden. Met de blik van de kunstenaar
had hij op het eerste oog reeds gezien welke gestalte zich in het stuk
hout verborg. Er rustte alleen nog op hem de taak om de vrouw die
zich in het hout verschool uit haar omhulsels te bevrijden, en aan die
taak wijdde hij zich met al zijn kracht.
Inmiddels hadden de beide kooplieden de strijd met het vuur en de
rook aangebonden en bekommerden zich aanvankelijk niet in 't minst om
het doen en laten van de houtsnijder. Maar toen een hoogoplaaiende
vlam hen verried wat er in de hoek van do hut gebeurde kwamen zij
overeind om te zien wat de houtsnijder deed. Hij lette niet op hen,
verdiept als hij was in zijn werk. Met steeds snellere, kloekere sneden
haalde hij de verborgen vrouw uit haar kerker te voorschijn.
...

...

...
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'Allah vergeve ons: het wordt een vrouw!' mompelde de zijdehandelaar.
'Ik zal iets gaan halen wat voor een vrouw past!'
Hij liep naar zijn bundels stoffen die dicht bij de deur op de vloer
lagen, maakte ze los, en woelde er in rond, op zoek naar zijn kostbaarste
zijde. De juwelenhandelaar keek nog een poosje naar de houtsnijder. Toen
prevelde hij in zichzelf: 'Allah Kerim, waarlijk: een vrouw!' En ging wat
opzij staan en begon de onder zijn kleren verborgen juwelen voor de
dag te halen.
De houtsnijder lette niet op de anderen. Hij hoorde niets, hij zag niets,
hij was hun aanwezigheid volkomen vergeten. Hil' werkte, werkte aan
wat voor hem de diepste vervulling betekende. Eindelijk werden de twee
kooplui het toekijken moe en legden zich neer op de vloer om te slapen,
in hun pelzen gehuld. Maar de zijdehandelaar fluisterde: 'Laten we om
de beurt het vuur onderhouden, zodat hij het beeld af kan werken, vind
je niet?' De juwelenhandelaar knikte. Op die manier was hij tegelijk beter
beschermd tegen diefstal.
Maar de houtsnijder dacht aan niets dan aan zijn werk. Hij voelde
vermoeidheid noch kou, honger noch dorst. De koorts, de roes van het
scheppen had hem in haar macht. En toen het grauwe licht van de morgen
door het raampje viel had hij zijn werk beeindigd. Hi]' legde de messen
weg en boog diep voor het beeldhouwwerk, met gekruiste armen, de
handen op de schouders. 'Oh schoonste, schoonste!' fluisterde hij verrukt.
'Oh, wees gezegend, jij die groeide onder mijn handen, die van mij bent
meer dan ooit een vrouw was! Van mij, van mij alléén!'
Uitgeput zakte hij op de vloer. Hij vergat zichzelf en alles om hem
heen, hij viel in een lichte slaap. Maar de twee kooplieden hadden
gemerkt wat er gebeurde. Voorzichtig stonden ze op en liepen zachtjes
naar het beeldhouwwerk zonder de man op de vloer te storen.
De zijdehandelaar haalde zijn kostbaarste zij voor de dag en zei halfluid:
'Die vrouw is mooi, en ze is van mij! Want een vrouw behoort aan hem
die haar haar kleding schenkt. Kijk! Heb ik geen gelijk?' En hij legde de
zij om de vrouwengestalte. Daar stond zij en keek op de ijverige koopman
neer, om de mond een glimlach die haar maker haar schonk. Maar de
juwelenhandelaar schoof de ander opzij. Hij nam de juwelen die hij
s nachts had bewaakt en begon ze om de hals en de spitse borsten van de
houten vrouw te hangen. 'Aan wie zou een vrouw anders toebehoren dan
aan hem die haar met juwelen tooit?' vroeg hij. 'Schoonheid wordt pas ware
schoonheid als ze bloeit onder de glinstering van juwelen. Ze is van mij!'
Zo twistten de beide mannen voort en ze werden zo luidruchtig dat
de houtsnijder ontwaakte uit zijn halfslaap. Hij ging tussen de twee
instaan, vlak voor het beeld, om het te beschermen. 'Ze is van mij, van
mij alleen! Aan wie zou ze anders kunnen toebehoren dan aan hem die
haar schiep, jullie dwazen?'
Juist had hij die woorden geuit toen een heftige windstoot de berghut
deed schokken en de deur met geweld openrukte. Verschrikt weken de
drie mannen opzij, want de houten vrouw begon zich te bewegen: het
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was of de wind haar een weg baande. Langzaam schreed ze naar de
deur alsof een kracht haar voortschoof, haar naar buiten trok. Het licht
was doorgebroken, sneeuwwit glinsterde de bergpas. En opnieuw baande
de wind haar de weg, dwars door de sneeuw.
De drie mannen, niet in staat tot denken noch handelen, in de ban
van wat er gebeurde, volgden de houten vrouw naar waar de hoge,
enorme ceder staat, die boven op de bergpas waakt over het grootse
uitzicht, over de stilte. Reeds had de vrouw de boom bereikt. Ze hief dè
armen op en legde haar handpalmen vlak tegen de stam. Door die
beweging viel alles van haar af wat de mannen om haar heen hadden
gehangen. De stam opende zich, de vrouw zette één voet in de ontstane
opening. Maar toen ziJ in de stam stapte draaide zij het hoofd om en
glimlachte tegen hem die haar had geschapen.
Zonder het zelf te weten had de houtsnijder zijn armen verlangend
uitgebreid. Maar de vrouw was reeds verdwenen. De stam sloot zich
achter haar en de geweldige boom stond roerloos als voorheen, groots,
en buiten elk begrip van tijd.
'Ieder ding keert terug naar zijn oorsprong', fluisterde de houtsnijder.
Hij draaide zich om, wikkelde zich in zijn mantel, borg zijn her en der
verspreide messen in zijn gordel en liep zonder groeten de bergpas over,
de weg af die naar het dal leidt.
Inzicht doet pijn. Maar is dit: ééns in het leven tot in de diepte verzadiging te hebben gekend de kunstenaar niet alle inzicht waard? Alláh
Ker?m.

Uit: 'Het kristallen serail', Oud - Turkse vertellingen door Elsa Sophia von Kamphoevener, vertaling: Lidy van Eijsselsteijn.
Verschijnt binnenkort bij Uitgeverij W. Gaade N.V. Delft.
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ELEGIE DER EVOLUTION
täglich wird es trüber
Zukunft will nicht kommen.

(Konfuzius)
Was suchen wir zu erreichen in der Wissenschaft
das Gute zu wirken
ist unserem Wesen fremd
wir fallen ins Unendliche
umhoch wie Tiefseefische.

Dunkler wird die Aussicht
nachdem wir uns Lichtquellen erwerben
wer sieht noch im Nachtschwarz
Millionen Denkeinheiten fern
die Lichtzeichen göttlicher Ueberlegung?
Warum beruhrt die Meisten
das Ringen um die Wahrheit nicht?
in Gedanken umfassen sie die Vergangenheit
in Gedanken erleben sie die Zukunft
indem alle Ereignisse stattfinden
im Tatsachenbericht der Zeit
dem nicht zu leugnenden Lichtbild
ausserhalb der Organe.
Ist es Teufel, Aberglaube, Gott?
aber die Furcht vor dem Raum
wird einst jeden angreifen
und der Kampf wird furchtbar sein
nur denen ist das Glück
die vor dem Bindegewebe
das Unabwendbare annehmen
die aus der Vorbestimmung leben
und auf der blanko Geburt
einen Glauben errungen haben
die sich wissen im Kosmos
ein schwaches wohllautendes Instrument,
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Entsetzlich ist der Stand der Wissenschaft
für uns Eintagsfliegen
aber die Zeit im Garten der Erfahrung
reicht kaum Gott zu begegnen
wir flattern ein wenig in der Sonne
und fallen sterbend aus dem Kreislauf.
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LEZERSPELGRIMAGE

Genie en Zieligheid °).
Hoe ouder men wordt, des te meer eerbied krijgt men voor het echte
genie. Het is een eerlijke bewondering, zonder afgunst. Men ziet immers
dat, waar alles gave is, het genie een heel bizondere gave vertegenwoordigt.
Nietzsche keurde deze bewondering af, omdat men dan denkt: 'Hier braucht
man nicht zu wetteifern.' Deze afkeuring mag bij jongeren op haar
plaats wezen (zij moeten immers hun carrière nog maken en mogen niet
quietistisch denken), maar voor de ouderen is de tijd van het wedijveren
voorbij. Zij hebben zich ingespannen en het grootste deel van hun leven
is al onherroepelijk. Op dit punt aangeland zien zij helder en onbevangen
het principiële verschil tussen talent (dat zij mogelijk bezitten) en genie.
Ik spreek niet van een groot verschil, maar van een principieel verschil.
Een „groot" verschil is er tussen een klein en een groot talent. Het is een
kwestie van graad, niettemin. Maar het verschil tussen talent en genie is
een verschil in soort. Natuurlijk kan niemand omschrijven wat genie is,
maar men herkent het als zodanig. Wonderlijk eigenlijk, want is er voor
herkenning niet verwantschap nodig? Ongetwijfeld, maar die verwantschap
en die mogelijkheid van herkenning ligt in het algemeen -menselijke. Het
genie is niet iets bovenmenselijks, maar het toont de mogelijkheden van
het zuiver menselijke. Het talent is een 'ondanks'. Het is misschien een
compensatie van een tekort. Het genie toont hoe de mens eigenlijk moest
zijn, als mens. Dit bereikt het genie ook in zijn eenzijdigheid. Mozart was
muzikant en toondichter, niets meer, maar in deze specialiteit suggereert
hij ons de complete mens, die op alle gebieden spelenderwijs het hoogste
dient te kunnen bereiken. De 'uomo universale' van de Renaissance trachtte
het in een titanische worsteling te grijpen, maar men zou bijna durven
schrijven dat genieën zoals Leonardo da Vinci en Michel Angelo bij al
hun zelfgevoel de aard van hun genialiteit niet hebben onderkend. Hebben
ze te weinig gezien dat het uit de genade was en niet uit de werken?
Kan een genie tevens talent bezitten, dat hem in de weg zit? Dat hem een
habitus dicteert, die bij het genie niet past? Het genie moet (het is alweer
Nietzsche die het zegt) 'nicht allzu eifrig sein', geen 'schwitzender
Proletar'.
Maar het is niet mijn bedoeling in dit stukje allerlei moeilijke vragen
op te werpen en de lezer ermee te laten zitten. De aanleiding tot dit
artikeltje is heel concreet. Ongeveer gelijktijdig las ik over en van
°) Naar aanleiding van:
Lodewijk van Deyssel, Het Leven van Frank Rozelaar, naar het handschrift
uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Harry G. M. Prick,
uit g. N.V. Uitgevers-Maatschappij W. E. J. Tjeenk Willink, Zwolle
1956. Reinhold Schneider, Schopenhauer, Fischer Bücherei, Frankfurt/M.Hamburg.
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Schopenhauer in het werkje van Reinhold Schneider en herlas ik (voor de
zoveelste maal) het dagboek van Frank Rozelaar van Lodewijk van Deyssel,
terwijl ik met merkwaardig gemengde gevoelens kennis nam van de tot
nu toe onbekende stukken, die in deze volledige uitgave voor het eerst
zijn afgedrukt. Nu geloof ik dat men veilig zeggen kan dat zowel Schopenhauer als Van Deyssel genieën waren. Zij hadden beiden een beschouweli1ke natuur en waren zorgvuldige stylisten. Voor hun werk hadden ze
alles over. In zekere zin waren beiden kluizenaars, gesteld op orde en een
vaste dagindeling. Schopenhauer was filosoof met een heldere, alle vaagheid
verafschuwende stijl. Van Deyssel was een doorgefourneerde estheet, die
allerlei aanzetten heeft geschreven tot een levensleer en zichzelf in een zeer
bepaalde zin als een soort godsdienststichter heeft beschouwd. Het is
dus niet gezocht de Duitse filosoof van de eerste helft der 19e eeuw te
vergelijken met de letterkundige van omstreeks 1898.
Opvallend is de overeenkomst in hun systematische pogingen de meest
gunstige omstandigheden voor hun werk te scheppen. Schopenhauer wast
elke morgen het bovenlijf met koud water en wijdt de morgenuren, wanneer hij het helderst is, aan zijn werk. Van Deyssels zorg in dezen leidde
hem (althans in de beide jaren van het dagboek) tot bijna absurde maat
'Ik zit dik gekleed, vooral de beenen ingepakt in voetenkist en-regln.
reisdeken, met wijd open raam. De kachel brandt. Een vuurscherm staat
er voor'. Nauwkeurig regelt hij zijn kleding (het is winter en het raam
staat open): 'Dikke sokken, gewone schoenen, Kneiphemd en onderbroek,
dikke bovenbroek met bretellen, flanellen hemd, roode stropdas, gewoon
vest, jachtvest, dik sportjasje, beenenkist, reisdeken, dunne reisdeken en
een beddedeken'. Hij was bezig zich te harden en probeerde met alle
fysieke en mentale middelen, die hem ten dienste stonden, het 'zenuwbeest'
er onder te houden.
Geen van beiden behoefde voor hun levensonderhoud naar een ambt of
betrekking om te zien. Deze omstandigheid heeft Schopenhauers mensenverachting versterkt. Van Deyssel heeft zijn leven lang naar het gewone,
intermenselijke contact verlangd, gehunkerd bijna. Ontroerend en deernis
wordt dit, nergens elders zó open en uitvoerig, beschreven in de-weknd
wandeling op 12 maart 1895, 's middags, met zijn neefje in de omgeving
van Baarn. Ze worden op het pad langs de spoorbaan ingehaald door een
stel kinderen. Van Deyssel 'vind(t) den toestand vreeselijk'. Hij weet niet
hoe hij met gewone mensen moet omgaan. Maar het is geen vijandschap
tegen het genus mens, integendeel. 'Dol graag had ik, uit het bosch
komend, mij bij hen gevoegd, met hen gepraat, een stok voor hen versneden
of zoo iets, en zoo verder gegaan. Ik doe dat zóó gaarne, dat indien zoo
iets slaagt, al is het maar iets dat twee sekonden duurt, het mij overstelpt
met genoegen. Soms, na de wisseling van twee of drie woorden met een
man, die mij iets brengt of zoo, als dat volkomen goed, dat is volkomen
gewóón, geschied is, en ik ben weer alleen, krimp ik ineen en maak allerlei
grimassen van genoegen over dat kleine geval
Voor kinderen ben ik
het bangst. . . kinderen zijn geheel zuiver en spontaan en hun kan dat
...
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allemaal (bedoeld is v. D.'s letterkundige verdienste) niet schelen. Zij
vragen er alleen naar of je al of niet loensch bent, of je al of niet zo raar
stijf loopt, of je al of niet raar doet en gekleed bent. Eigenlijk vragen ze
niet of je loensch bent; ze vergeven je dat als ze maar merken dat je
spontaan mooi en goed bent.'
Een zo hypergevoelig mens als Van Deyssel moet onder zijn lelijkheid
en loensheid levenslang hebben geleden. Men weet over het algemeen niet
hoezeer mensen lijden om iets in hun lichamelijk voorkomen, waarvoor ze
zich schamen. Dat behoeft nog geen mismaaktheid te zijn. Het zijn vaak
juist de kleinere onregelmatigheden of gebreken, die tot wonderlijke
gedragingen leiden. Ik ben jaren lang een opvallend lelijk meisje tegen
dat altijd Iiep of ze achtervolgd werd, zo snel. Op deze wijze-gekomn,
wilde ze vermoedelijk de aanraking met blikken van voorbijgangers tot
een minimum terugbrengen, zowel wat het aantal ontmoetingen betreft
als de duur ervan. Van Deyssel, die het zelfgevoel had van een Cesar,
bijna van de absolute mens, is door dit contrast van bewustzijn en voorkomen ongetwijfeld sterk in zijn gedragingen van jongs af aan beïnvloed
geweest. Voegt men daarbij het uitblijven op latere leeftijd van de spon
gemakkelijke inspiratie van zijn adolescentietijd, dan kan meii zich-tane,
zijn gespannen geestestoestand, die zich nu en dan in scènes ontlaadde,
begrijpen.
Hier kan men, dunkt mij, verband leggen tussen genie en zieligheid.
'Ses ailes de géant l'empêchent de marcher'. Ook de gevangen albatros uit
het bekende gedicht van Baudelaire is zielig. Ongetwijfeld zou een
hedendaags psychotherapeut in een geval als van Van Deyssel verstandige
raad hebben kunnen geven, maar te weinig verkeren onder de mensen
wreekt zich toch. Schopenhauer heeft, reeds als kind, veel meer gereisd
dan Van Deyssel, maar de aanraking tussen een bemiddeld reiziger en
de wereld is en blijft tamelijk oppervlakkig. In Havre, onder vreemden,
is de jonge Arthur enige jaren lang onbezorgd en gelukkig geweest. Voor
zijn uiterlijk, al was hij niet groot van stuk, behoefde de jonge filosoof
zich niet te schamen. Zijn vurige oogopslag trok, met name in zijn jonge
jaren, de aandacht. Toen hij 29 jaar was, kwam op een keer een onbekende
oude heer op hem af, die zo maar tegen hem zei, dat hij iets groots zou
worden. Een andere onbekende, een Italiaan, zei hem: 'U moet iets groots
verricht hebben, ik weet niet wat, maar ik zie het aan uw gezicht'.
Het vermijden van contact met mensen ligt dus bij Van Deyssel geheel
anders dan bij Schopenhauer. Zal men bij de Nederlandse literator gerede
toegeven, dat aan het geval een zielige kant zit, bij de Duitse filosoof is-lijk
de eerste reactie niet deernis of medelijden. Van Deyssel is geen satyricus,
Schopenhauer, wat temperament en zekere uitlatingen aangaat, wel. Hij
vergeleek de meeste mensen met wilde kastanjes, die er aantrekkelijk
uitzien, maar ongenietbaar zijn. 'Das gemeine Volk sieht aus wie
Menschen; ich habe nie etwas dem Menschen so Aehnliches gesehen!' Zeer
vele mensen vormen een verbinding van slechtheid en domheid, welke
eigenschappen men daarom moeilijk uit elkaar kan houden. De Engelse
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uitdrukking 'A dull scoundrel' karakteriseert de mens het beste. Nu heeft
in ons land dr. W. A. Pannenborg de satyricus als menselijk fenomeen
psychologisch onderzocht. Hij stelt, op het voetspoor van C. Hazewinkel,
satire vrijwel tegenover humor in het algemeen. Naast de spot moet het
medegevoel staan, schrijft Hazewinkel, anders is er van humor geen
sprake. In de humor ligt daardoor iets relatiefs, in de satire iets meer
absoluuts, de absolute veroordeling zonder met verzachtende omstandigheden rekening te houden (Dr. W. A. Pannenborg, Satirische Schrijvers,
Karakter en Temperament, Assen MCMLIII).
Het ontbreekt de satyricus dus aan liefde. Onze eerste reactie op liefdeloosheid en hooghartigheid is een verwensing. Maar tevens is elke liefdeloze
een proef op de som wat het gehalte aan mensenliefde bij anderen betreft.
Hoewel moeilijker, stugger, stroever, breekt, als we de vereenzaming zien
waarin deze mensen ondergaan, ook hier de deernis door. We zeggen
'stakker', maar we moeten dit leren óverzeggen, tot, ook bij ons, de hoogmoed eruit verdwenen is. En dan lezen we van Schopenhauers angst,
trouwens reeds een erfelijke aanleg. Hij was bang voor pokken, voor
cholera, voor vergiftigde snuiftabak, soms bang voor niets. 'Als er 1833
im Begriffe war, Mannheim zu verlassen, überkam ihn ohne alle äussere
Veranlassung ein unsägliches Angstgefühl'. 'Entstand in der Nacht Lärm,
so fuhr er vom Bette auf und griff nach Degen und Pistolen, die er
beständig geladen hatte'. Zijn waardepapieren verstopte hij zo goed, dat
ze nauwelijks terug te vinden waren. Voor zijn zaken gebruikte hij in
persoonlijke aantekeningen Latijn, Grieks of Engels. Hij durfde zich nooit
laten scheren en dronk buitenshuis nooit anders dan uit een lederen
bekertje, dat hij bij zich droeg. Uit angst voor schijndood bepaalde hij,
dat zijn lijk langer dan normaal boven aarde moest blijven staan.
Bij de romantische geniebeschouwing zijn zjilke trekken alleen maar
pittoresk. Zi]' accentueren de genialiteit of vormen er de lijst van. Mits
zonder hooghartigheid kan men het beter zielig noemen.
Wie overigens Schopenhauer en Van Deyssel zonder al te veel studie
en lectuur intiem wil leren kennen, kan bij de hier genoemde werken,
waarvan ik maar één aspect besproken heb, terecht.
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C/ Vora

(Petit

in het bereik van mijn ogen
worden de dagen groot
zodat ik binnen kan komen
ik drink het licht tot het op is
aan het oor van de nacht te luistren
leg ik mijn eigen oor
hoor in de verte gedruis
reis tussen landschappen door
die ik voordien niet kende
die nog niet in kaart zijn gebracht
achter standvastige dijken
zie ik de wereld veranderen
helder water wordt grijs
ik ben op reis met mijn handen
naar een volstrekt nieuw begin

Vor A Pct'

"

om eens en voor altijd
duidelijk te maken
het is goed hier te zijn
laat ons een tent bouwen
er is overal water te vinden
jong vee in de wei
boomschaduw en wind
kijk het graan wordt al rijp
voor de oogst
laat ons een tent bouwen
een oase in de chaos van vandaag
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RILKE EN PARIJS
d'rnit 1A¢n

Uit correspondentie met Tora Holmström.

Rilke is ook na zijn dood de dichter der verrassingen gebleven. Wie
thans, nadat meer dan achttienduizend brieven van hem in druk verschenen, in één van de zorgvuldig achtergehouden gedeelten van zijn
particuliere correspondentie een blik kan slaan, vindt nieuwe bewijzen
daarvan. Elke brief van Rilke wordt tot een gebeurtenis. Zijn 'Mühe
haben, mit den nächsten Dingen die Beziehung aufzunehmen' is al even
boeiend als zijn stijl en zijn handschrift, waarin de beïnvloeding door de
feiten duidelijk merkbaar is.
De briefwisseling met de schilderes Tora Holmström begint in 1904
tijdens de Zweedse reis en duurt voort tot kort, voor zijn dood, met een
onderbreking van enige jaren rond de eerste wereldoorlog. Omdat de
brieven ons beelden geven uit de meest productieve jaren van zijn dichter
zijn ze voor Rilke-kenners van grote waarde. De vriendelijke grijze-schap
dame, die ze ter hand stelde, heeft echter geen toestemming tot volledige
publicatie verleend.
Centraal in de briefwisseling is Parijs. Hoewel Rilke tevens vanuit
andere bekende verblijfplaatsen schreef, zoals Bremen, Capri, Schloss
Duino te Nabresina, Bad Rippoldsau, Ronda, Schloss Berg en Chateau
Muzót, zijn ook in deze brieven vele regels gewijd aan de stad waar hij
het eenzaamste geweest is, maar waaraan hij toch zoveel te danken heeft.
'Ich verdanke ihr das Beste was ich bis jetzt kann' schrijft hij op Capri
(maart 1907) en:
'Sie wirkt gleichsam nicht zuerst auf die Arbeit ein, die man thut,aber sie verwandelt, steigert und entwickelt einen fortwährend, sie nimmt
einem leise die Werkzeuge aus der Hand, die man bisher benutzte, und
ersetzt sie durch andere —unsäglich feinere und präcisere—und thut
tausend unerwartete Dinge mit einem, wie eine Fee, die Lust daran hat,
ein Wesen alle Gestalten annehmen zu sehen, deren Möglichkeiten in
ihm verborgen sind.'
In Parijs kan hij alleen zijn:
'weil ich seine Einsamkeit mehr als alles brauche und dort mich
einschliessen und arbeiten will, in dem Bewusstsein aller seine Tiefen
und Dinge und Schönheit'.
Toch vraagt deze arbeid veel van hem, de periodes van overmatig werken
matten hem af en hij wijt dit aan de stad, die hem zo geheel in beslag
neemt:
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Facsimile van een brief van Rilke uit Ronda, Spanje.
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Deze brief was een samengevouwen vel; het begin staat op de rechterhelft
van het eerste blad (pag. 148) vervolgens komt het tweede blad (pag. 149)
en de linkerhelft van het eerste blad (pag. 148).
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'das nämlich weiss man erst später, dass Paris selbst eine Arbeit ist,
eine sehr grosse, eine fast aufbrauchende Arbeit, die man leistet ohne
es zu merken.'
en door dit alles wordt hij de 'innen verwandelte, um Paris vermehrte'.
Maar ook ondergaat hij in Parijs 'als einer, der sonst immer endgültiger
nur ans Einsamsein glaubt' al het lijden van Malte Laurids Brigge, 'der
gewissermassen die Kraft meiner nächsten Jahre, als Vorschuss mit
verbraucht hat.'
Moeizaam zijn zijn vorderingen geweest:
'Ich lebe von Geduld Vorräthen, ich mache mir Geduld aus allem, wie
die Schuljungen sich aus allem Cigaretten machen, ob es schmeckt
oder nicht.'
Voortdurend wordt hij gehinderd door zijn zwakke gezondheid:
'denn der Winter war arg, lang und unfreundlich, wie es hier sein
kann, wo jede Gasse einen anderen Wind hat, und der Regen in einem
Quartier von einer anderen Seite her einen anfällt.'
'Sehen Sie nun hab ich wieder meinen Sommer recht thöricht und
ermüdend an zwanzig unrechten Orten hingebracht und sehe mit
Schrecken den Winter kommen, der in Paris soviel Trübsal mit sich
bringt, dass man im Innern recht viel Farbe und Glanz dagegen müsste
aufzuwenden haben. Wer hat das?'
Het uitblijven van de hoge zang der inspiratie, zoals hij die slechts
eenmaal in Duino heeft gehoord, drukt sterk op hem gedurende zijn
onproductieve jaren te Parijs. Deze druk wordt identiek met de tragedie
der grote wereldstad. Zoals Malte dreigt Rilke zelf aan haar ten onder
te gaan.
'ich gerieth in eine Müdigkeit und Apathie, die machte, dass ich mich
zu dem Geringsten nicht entschliessen mochte, ich weiss nicht wie ich
hinlebte.'
Hij snakt naar op reis gaan, maar nauwelijks valt hem zo'n kans ten deel
of hij verlangt weer terug naar Parijs, waar hij zich in haar massa kan
verbergen 'in der Bedürfnis einer langen konsequenten Einsamkeit.' En
uiteindelijk ontdekt hij tot zijn schrik, dat hij van zijn Parijs vervreemdt.
'Aber Paris, Tora Holmström', luidt een PS in 1914, 'sähen Sie nur wie
es amerikanisch wird, bald kann man nicht mehr hier wohnen und
wohin dan??'
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Wanneer de oorlog hem voorgoed van Frankrijk scheidt, groeit uit zijn
heimwee langzaam het idool. Alles wat later over Parijs geschreven wordt
is in majeur. Als hij maar weer naar Parijs zou kunnen. Hij heeft een
Tsjechisch paspoort en kan dus reizen, maar 'wäre Paris nur nicht durch
die Valuta unmöglich' schrijft hij van Schloss Berg en
'mais je ne peux pas penser à Paris pour 1'instant. Vu la perte du
change j'y serais obligé de dépenser pendant deux mois à peu près
l'argent lui me doit suffir pour une année entière. Mais je me propose
à faire d énormes économies pour me préparer un long séjour à Paris.'
Sterk is zijn verlangen want:
'C'est que Paris remplace la nature toute entière
J'espère que
celle-ci sera ma dernière étappe avant d'y rentrer, car je ne saurais
pas vivre plus longtemps éloigné de tous mes souvenirs et de tout mon
avenir.'
...

'Moi, je me devais bien de venir bientßt à Paris, son printemps est pour
moi 'le' printemps tout court, le printemps par excellence . . . .
Dan in October ziet hij Parijs terug.
.. war ich in Paris, wenige Tage nur, im alten gewohnten Quartier,
am Luxemburg wohnend, — und ich habe Paris, wenigstens das der
rive gauche und ce Paris qui avait de 1'importance pour moi, nicht
eigentlich verändert gefunden, im Gegentheil, mein Wiedersehen war
(vielleicht weil ich ja so sehr durch die Dinge lebe) von Stelle zu Stelle
ein unbeschreibliches Wiedererkennen, alles war da: Paris allein gibt
mir diese innere Satisfaction und Erfüllung des Vollzähligen, überall
anderswo handelt sichs um Auswahlen, um choix de vie, plus ou moins
agréable et intéressant, tandis qu'à Paris c'est tout, c'est Ie monde entier,
intact, compressant toutes les existences, toutes les nostalgies, toutes les
tendresses et les indigences les plus franches, les . plus terribles —
jusqu'aux délices de la pauvreté absolue — et c'est là oû le cercle se
ferme. Et les choses-, ces choses qui continuent tous les temps, toutes
les traditions et qui, dans l'athmosphère de Paris, ne deviennent pas
mornes, indifférentes-, qui ajoutent infiniment leur durée mélancolique
à la mélancolie de nos joies les plus vivres.'
Wie anders dan Rilke kan dit weerzien beschrijven? En dan volgt zijn
ontmoeting met de arme Malte Laurids:
'Enfin tout ce que Ie pauvre Malte L.B. avait deviné, m' était confirmé
à chaque pas quand je me retrouvais dans ces rues aimées, c'est à ce
moment seulement que j'ai pu, après tant d'années d'interruption
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reprendre ma conscience interne, la continuité de mon áme et un peu
de cet espoir indispensable, un peu de cette confiance vers ia vie, die
in so entsetzlichen Heimsuchungen widerlegt worden war. Und doch
immer wieder lag es auch mir ganz nah, zu sagen: 'meine Arbeit ist
mir zu schwer geworden!'
Als Rilke het hoogtepunt van zijn leven bereikt heeft en enige dagen
na voltooiing der Duineser Elegien en de Sonnette an Orpheus losbreekt in
de juichtoon:

'J'ai travaillé, Je suis content. J'ai bien travaillé, éperdument même,
— dans un indéscriptible ouragan de coeur et d'esprit-, qui m'arrachait
de mon attente patiente pour me ravir sur des hauteurs que je n'avais
pas encore connues (ni même devinées). De cette fawn j'ai enfin
rattrapé la plupart de ces terribles retards que je trampais depuis 1914.'
dan verlangt hij slechts één beloning, een verblijf in Parijs in zijn oude
omgeving:

'Si je désirerais une récompense de cet effort (oü d'ailleurs on est pour
si peu, car on n'est qu'obéissance au moment de la grace supréme qui
fait tout elle-même, en se servant de son outil, préparé par son absence
douloureuse).
Si quand-mème il m'était permis de prétendre à une récompense, je
ne voudrais aucune si ce n'est un séjour à Paris, dans notre quartier,
an Luxembourg ..
En met het 'ineffable bonheur dont Paris foisonne' besluit hij zijn werk
en zijn leven. Na dit laatste bezoek van januari tot augustus 1925 is hij
niet meer tot iets in staat geweest.
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KRITIEKEN
Charles de Coster.
De legende en de heldhaftige, vrolijke en roemrijke daden van Uilen
Lamme Goedzak in-spiegln
Vlaanderenland en elders, deel I
en II, 8e druk.

Den Haag, 1956 — Bert Bakker
Daamen N.V.
Deze legende van Tijl Uilenspiegel en
de Lamme Goedzak is al oud, al
bijna een eeuw. De eerste druk verscheen in 1867. Maar het werk heeft
nog niets van zijn frisheid verloren.
Het is bijna niet te geloven dat het
oorspronkelijk in het Frans is geschreven. Het is zo volkomen Vlaams van
toon en sfeer, dat iemand die het niet
wist nooit op de gedachte zou komen.
Het is in de geschiedenis der litteratuur sinds lang als een meesterwerk
erkend en het bewijs is wel dat het
altijd jong blijft.

Tijl Uilenspiegel is de eeuwige
revolutionair tegen de samenleving van
zijn tijd en wanneer wij bedenken,
dat die tijd de tijd was van Philips II
en Alva, dan begrijpen wij, dat er
direct in ons Hollands hart iets mee
gaat spreken bij het lezen van Tijls
oubolligheden. Zeker, de schrijver
overdrijft er bij, overdrijft zelfs schromelijk, maar hij schrijft ook geen
geschiedenis, maar een legende, en
wij gunnen het Philips II en Alva
en zijn bloedhonden best, dat zij zo
worden getekend of liever mistekend
als De Coster het doet. Wij vinden
het dan ook een voortreffelijke gedachte, om dit meesterwerk in de
Ooievaar-reeks binnen ieders bereik te
brengen, en wij wensen er de uitgevers
veel succes mee. Het is echter misschien niet overbodig er op te wijzen,
dat het werk niet is bedoeld voor de
kinderkamer. j. C. H. d. P.

HET VOLK IN DUISTERNIS *)
Dr. J. C. H. de Pater.

Hoe meer men van een onderwerp weet, hoe moeilijker het dikwijls
valt er over te schrijven, omdat men zich steeds scherper de leemten in
zijn kennis en inzicht bewust wordt. Dit was ook de ervaring van Dr. J. W.
Schulte Nordholt, toen hij met zijn studie over het negerprobleem in
Amerika geruime tijd op gang was. Hij had zich verdiept in de omvangrijke litteratuur, was naar Amerika gereisd, had daar de beste specialisten
er over geraadpleegd en ter plaatse zelf verkeerd onder de negers van de
meest uiteenlopende maatschappelijke schakeringen, maar toen hij er
zich toe zette zijn resultaten te boek te stellen, schrok hij terug bij de
gedachte aan het vele dat hij nog niet wist en nog niet had kunnen
onderzoeken.
Wij zijn verheugd dat hij zijn aarzeling heeft overwonnen, want hij
schreef onder een pakkende titel een voortreffelijk boek, uitstekend gecomponeerd, beheerst van vorm en boeiend van stijl. Hij pakte het onderwerp
niet van de sociologische kant aan, ontleedde het dus niet systematisch
in de actuele factoren, maar gaf een historisch overzicht, en het resultaat
Dr. J. W. Schulte Nordholt. Het volk dat in duisternis wandelt. De geschiedenis van de negers in Amerika. Van Loghum Slaterus, Arnhem, 1956.
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is uitermate verrassend. De lezer dringt op deze manier bijna ongemerkt
in de ingewikkelde problematiek van het vraagstuk door. Hij ziet scherper
dan het ooit bij een systematische behandeling het geval zou kunnen zijn
de geweldige moeilijkheden van wat hij misschien in zijn onschuld meende
eenvoudig een kwestie van menselijke gelijkheid en gelijkwaardigheid
te zijn.
Met alle facetten van het vraagstuk komt hij op deze wijze in aanraking.
Hij doorleeft de hele tragiek van slavenhandel en slavernij, van burgeroorlog en reconstructie, van segregatie en rassentegenstelling. Hij krijgt
een kijk op de Amerikaanse toestanden, zo geheel verschillend in de
afzonderlijke staten, ziet de tegenstellingen tussen het Zuiden en het
Noorden, die nog altijd heel diep kerven in het volksgeheel, ziet ook de
tegenstellingen onder de negers zelf, de begaafdheid der enkelingen, die
uitmunten op alle gebied van kunst en wetenschap, en de naieve onkunde der grote massa, de rijkdom van sommigen en de bittere armoede
der meesten.
De tallozen onder ons, die in hun jeugd gevoed zijn met 'De Negerhut
van Oom Tom' en op rijpere leeftijd hun kennis hebben geput uit 'Gone
with the wind' kunnen uit dit boeiende boek, de eerste geschiedenis
der negers in onze taal, leren, hoe eenzijdig zij zijn voorgelicht. Nu de
kranten bijna dagelijks berichten brengen over de strijd om de integratie
van het volk in duisternis, dient ieder die de achtergrond wil kennen wat er
precies aan de hand is, dit boek te lezen.
Meesters der Negervertelkunst

Vérzameld door Manuel van Loggem
met medewerking van Otto Sterman
Amsterdam — J. M. Meulenhoff.
Met genoegen beveel ik deze bundel
aan, want ook dit deel van de serie
„Meesters der Vertelkunst" is weer
voortreffelijk.
Manuel van Loggem heeft geen gemakkelijke taak gehad, om van de verschillende taalgebieden waarin de
negers met een zo uiteenlopende ontwikkeling leven een keuze uit de verhalen te maken, die enigszins deze
veelzijdige stromingen weergeeft. Ik
meen dat Van Loggem in deze taak
geslaagd is.
Er is een grote verscheidenheid in de
bijeengebrachte verhalen: de gezellige
volksverhalen van Anansi; verhalen van
typisch-Amerikaanse geest („Verwachting” van Mabel Dove-Danquah vertoont inderdaad opvallende overeenkomst met „The romance of a busy
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broker" van O'Henry en „een tragedie
in de zomer" van Arna Bontemps herinnert aan de verteltrant van Steinbeck)
en verhalen waarin de schrijver zich
duidelijk aan de geest van het blanke
ras tracht te ontworstelen tot een eigen
stijl en vormgeving, zoals „Sebolelo
komt thuis" van Moikangoa.
De verzameling heeft een chronologische volgorde, niet in de leeftijd der
schrijvers, maar in de behandelde onderwerpen. Eerst drie volkssprookjes,
dan aanklachten tegen de slavernij,
vervolgens tegen de sociale en psychische achteruitzetting der negers door
de blanken. Hierna een verhaal over
het probleem van de blanke negers.
De verzameling sluit met volksverhalen, die evenals de eerste vrij zijn van
blanke invloeden, maar die in tegen
eerste geschreven zijn-steIingod
door moderne kunstenaars.
Het ene verhaal is natuurlijk beter
dan het andere. Tot de knapste behoren

wel „Het einde van de jacht" van
Morrison en „De bamboefluit" van
Vera Bell. Sommige ontkomen niet aan
het grote gevaar van het opzettelijk
pasklaar maken van de werkelijkheid
in een bepaald schema, zoals „De
kinderen van de sheriff" van C. W.
Chesnutt, waarin de sheriff een gevangen neger tracht te beschermen tegen
lynchen. Die neger blijkt dan zijn zoon
te zijn, weer zo verdraaid toevallig.
Het sprookje „De borsten" van
Birago Diop heeft het oeroude thema

van sprookjes als „Vrouw Holle": een
lief meisje en een stout meisje. Het
lieve meisje wordt beloond, het stoute
meisje probeert dezelfde beloning te
krijgen en wordt gestraft. Maar zo
aardig als in „De borsten" heb ik dit
thema nog nooit uitgewerkt gezien.
Deze bundel is beslist de moeite
waard, zowel om de mentaliteit van de
negerschrijvers, om de aangrijpende
aanklachten tegen het blanke ras als
om de kwaliteit van de meeste verhalen. Ajj.

GEESTVERWANTEN IN AMERIKA

Henry S. Lucas,
Netherlanders in America

Dutch Immigration to the United States and Canada, 1789-1950
Ann Arbon, The University of Michigan Press
London, Geoffrey Cumberlege, Oxford University Press, 1955
Henry S. Lucas
Dutch Immigrant Memoirs and related Writings
Assen, Van Gorcum en Comp., N.V., G. A. Hak & Dr. H. J. Prakke, 1955

Henry S, Lucas, professor in de Europese geschiedenis aan de University
of Washington, nazaat van Steven Lucas die in 1847 uit het graafschap
Bentheim Van Raalte volgde naar zijn pas gestichte kolonie in de wouden
van Michigan, heeft met deze twee omvangrijke werken een onschatbare
bijdrage geleverd tot de geschiedenis van de Nederlanders in Amerika.
Beide boeken zijn bijzonder welkom, nu het tweedelige werk van
Dr. j. van Hinte 'Nederlanders in Amerika' (Groningen, 1928) sedert lang
is uitverkocht.
Reeds het feit dat Lucas voor zijn boeken kostbaar materiaal ten dienste
stond, dat zich in Amerika bevindt, is oorzaak dat zijn boeken een
specifiek Amerikaanse sfeer ademen. Lucas en Van Hinte vullen elkaar
aan. In het eerstgenoemde werk geeft Lucas een breed overzicht van de
oorzaak en het karakter van de exodus van 1846/47, welke leidde tot de
nederzettingen in Michigan onder leiding van Van Raalte en Van der
Meulen en in Iowa onder leiding van Scholte.
Maar niet alleen over deze meer bekende vestigingsplaatsen biedt zijn
boek een overzicht, ook over de nederzettingen in de overige staten van
Amerika en in Canada licht de schrijver ons grondig in, waarbij hij
gelukkig ook de nodige aandacht schenkt aan de emigratie der Rooms
Katholieke Nederlanders. De Afgescheidenen en de Rooms Katholieken
vormden in het midden van de 19e eeuw twee bevolkingsgroepen die,
noodgedwongen, vrijheid overzee zochten. Het is zeker een merkwaardig
feit dat Lucas, die in zijn jeugd de leiders der Amerikaanse afscheiding
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van 1857 nog gekend heeft, op latere leeftijd overging naar de R.K. kerk,
een overgang waartoe zijn eigenlijke studie, de middeleeuwen, alsmede
het in Amerikaanse wetenschappelijke kringen heersende rationalisme
zeker het hunne hebben bijgedragen.
Van belang zijn de hoofdstukken waarin hij het Hollandse karakter van
de Amerikaanse Nederlanders beschrijft en hun bijdrage tot de cultuur
van het Amerikaanse volk. Deze bijdrage slaat hij hoog aan. Vergeleken
bij wat het oude Europa vaak aan uitschot afschoof hebben de steile
Hollandse boeren met hun hardnekkig vasthouden aan hun taal (in het
Engels kun je toch niet bidden?), door hun catechismus, hun oude
schrijvers en hun hartstocht voor goed onderwijs een belangrijke bijdrage
geleverd tot vorming van het Amerikaanse volk. In het hoofdstuk
'American Hollanders as seen by Recent Writers' komt hij tot de conclusie
dat de door Amerikanen geschreven romans waarin het leven der Hollandse
Amerikanen wordt gespiegeld, behoudens een enkele uitzondering, druipen
van ressentiment en historische mistekening.
Het tweede hierboven genoemde tweedelige werk zou men een illustratie
kunnen noemen van zijn historisch overzicht. Het bevat nl. een zeer groot
aantal gedenkschriften van 'old settlers'. Met het verzamelen van deze
curieuze geschriften is Lucas reeds in zijn jonge jaren begonnen. Hij vond
deze stukken in allerlei streekbladen, kerkelijke jaarboekjes en particuliere
nalatenschappen. Voor zover deze in het Engels zijn geschreven heeft hij,
ten gerieve van de Hollandse lezers, een vertaling bijgevoegd.
Wie nu, meer dan honderd jaar na de exodus van 1846, het nog steeds
in de Hollandse taal verschijnende Amerikaanse kerkelijke weekblad 'De
Wachter' in handen krijgt, en probeert iets te begrijpen van het klimaat
waarin een groot deel van de nakomelingen van de 'old settlers' nog leeft.
zal er goed aan doen de Memoirs van Lucas te lezen. Zowel de Reformedals de Christian Reformed Church in Amerika en Canada staan, na honderd
jaar, voor een kritieke periode in hun geschiedenis, nu zij zovele duizenden
orthodox-protestantse Nederlanders die na 1946 hun weg naar Canada
hebben gevonden met liefde hebben opgevangen en allengs hun Amerikaans
kerkelijk leven niet alleen zien verrijkt, doch misschien ook wel bedreigd
door deze invasie.
Toen een eeuw geleden BrummeIkamp, die van plan was zijn zwager
Van Raalte te volgen, toch maar in Nederland bleef (hij werd later
professor te Kampen) voorzag hij dat de afscheiding zich zou splitsen in
een Nederlandse en een Amerikaanse tak. En nu deze beide takken elkaar
na een eeuw weder ontmoeten in Canada, zou het de moeite lonen na te
gaan hoever zij cultureel uit elkaar zijn gegroeid. Men behoeft de ingezonden stukken in 'De Wachter' maar te lezen om te begrijpen dat dit een
belangwekkende studie zou kunnen worden. Dat vele Hollandse gereformeerde emigranten in de kring van hun Amerikaanse en Canadese geest•
verwanten een 'wereldse' indruk maken is reeds bewezen. Maar hoe staat
het met de Amerikaanse gereformeerden zelf? Men kan een afkeer hebben
van roken, drinken, dansen, toneel en film, en dan toch, eer men het weet,
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de wereld in huis halen met een televisietoestel. Ook dat is een acuut
probleem, getuige 'De Wachter'.
Laten we hopen dat de twee takken van de afscheiding van 1834, die op
elkaar zijn aangewezen, niet alleen de kerkelijke, maar ook de culturele
vraagstukken moedig onder de ogen zullen zien en nimmer zullen gedogen
dat er verwijdering ontstaat. En wat onszelf betreft: nu de wereld steeds
kleiner wordt en de afstanden wegvallen, zullen wij er goed aan doen ook
in culturele zaken het contact met de over de gehele wereld uitzwermende
geestverwanten te bewaren. Dat het lezen in Lucas' boeken mij tot deze
ontboezeming bracht, bewijst wel hoe actueel deze historische lectuur is.
Wij willen tenslotte Professor Henry Lucas van harte geluk wensen met
de voltooiing van deze beide met grote toewijding, kennis, en liefde
geschreven werken. Beide boeken zullen voor lange tijd onmisbare naslag
blijken te zijn voor ieder die zich, uit welken hoofde ook, interes--werkn
seert voor de geschiedenis van onze geestverwanten in Amerika en Canada.
P. j. R.
Olaf J. de Landell
De lachende Hollander.

Amsterdam — De Bezige Bij.

Wanneer een bekwaam auteur als Olaf
de Landell zich met de 'grappige en
spotvertelsels uit Nederlandse overlevering' gaat bezighouden, kan men
er van op aan, dat een verzameling
uitstekend gestileerde geestige verhalen het resultaat wordt. Ze zijn, door
Hedwig van de Linde, smaakvol geillustreerd. Een opgave van de plaats
van herkomst ontbreekt niet. Helaas
wel een in Inleiding of Nabeschouwing. Olaf de Landell, die zich in
deze moeilijk toe ankeli'ke stof blijkbaar ernstig heeft verdiept, zou er
goed aan gedaan hebben het resultaat
van zijn studie in een of andere vorm
vast te leggen. Zijn boekje zou daar
zeer aan waarde hebben ge--me
wonnen.
J. M. Vr.
Theun de Vries

Bruiloftslied voor Swaantje.
Arnhem — Van Loghum Slaterus.
Dit derde deel van de Fuga van de
tijd — ' een 1-'efelijk intermezzo' — kan
ook los van de vorige worden gelezen.
Het is dan een novelle die bewondering afdwingt voor het vakmanschap
van Theun de Vries. En die een
indruk geeft van de afgeslotenheid van
het Drentse land in een niet eens heel
ver verleden. J. M. Vr.

G. Kazemier

Bagatellen.

Assen — Van Gorcum.
De ondertitel van dit boek: Speelse
verhalen over onze verhouding tot
onze medemensen en tot God — geeft
wel heel precies weer, waar het om
gaat.
De schrijver is rector van een lyceum
in ons land. Op zijn school is het gewoonte, dat de week begonnen wordt
met een kleine toespraak van hem of
van één der docenten. Hijzelf wisselt
zijn 'preekjes' nu en dan af met een
kort verhaal, soms de verbeelding van
een bepaalde gedachte, soms ook zomaar om het verhaal verteld. Deze
bagatellen spelen veelal om problemen
die zowel jong als oud bezighouden.
Om het wezen van goed en kwaad, om
stijl en eerbied in ons leven, om
examens, om overbevolking, in het kort
om onze verhouding tot onze medemens en tot God.
Naar mijn gedachte is de schrijver
hier uitstekend in geslaagd. Het is
inderdaad alles even speels, maar met
een bijzonder diepe achtergrond, die
tot nadenken brengt. Misschien kan
ik het het beste zó typeren: Als deze
rector op dezelfde wijze leeft als
waarop hij schrijft, dan zijn de leerlingen van dat lyceum wel te benijden.
F. V.
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Dr. I. Schöffer

Het nationaal-socialistische beeld van
de geschiedenis der Nederlanden.
Arnhem — Van Loghum Slaterus
Amsterdam, J. M. Meulenhoff.
Geschiedschrijving was naar de nationaal-socialistische zienswijze een instrument van politiek en die politiek
was er, wat Nederland betreft, op
gericht de banden met Duitsland te
verstevigen. Daaruit volgt, dat de
nat. soc. geschiedschrijvers hun aandacht richtten op het gemeenschappelijk verleden, op de Germaanse prehistorie en op de Middeleeuwen, toen
de Nederlandse gewesten nog verbonden waren met het Duitse Rijk, maar
ook dat voor hen het jaar 1648, toen
Nederland practisch werd losgemaakt
van het Rijk, als een rampjaar te boek
stond. Het betekent ook: Dat zij
moeilijk waardering konden opbrengen
voor onze Gouden Eeuw en dat zij
regelrecht minachting toonden voor
de cultuurgeschiedenis, zoals deze met
name door Huizinga werd beoefend.
Deze uitkomst staat wel van tevoren
vast en de vraag rijst, of het nodig
was er een boek van 366 dichtbedrukte bladzijden aan te wijden. Ik zou
echter de schrijver groot onrecht doen,
als ik hiermee eindigde. Zijn boek, dat
oorspronkelijk aan de G.U. te Amsterdam als dissertatie werd verdedigd,
omvat veel meer dan de titel zou
doen vermoeden. Het behelst een
overzicht van de ontwikkeling van het
nationaal socialisme in Nederland en
België, behandelt de hele nazi-geschiedschrijving in Duitsland over de
verhouding van dit land tot de Nederlanden, laat zien, hoe deze wortelt in
de vroegere Duitse historiographie, en
geeft in finesses alles wat er in België
en Nederland in boek, tijdschriften
en krant over onze geschiedenis van
nationaal socialistische zijde is te berde
gebracht.
Dr. Schöffer is een voortreffelijk
eschoold historicus, die geleerd heeft
et omvangrijke materiaal, waarmee
hij te maken kreeg, overzichtelijk te
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ordenen, en hij weet zijn bevindingen
scherp te formuleren. Zijn boek is
niet het minst om de uitvoerige bibliographie, die het bevat, een onontbeerlijk hulpmiddel voor ieder, die zich in
Nederland en België met de bestudering van het nationaal-socialisme
bezighoudt. J. C. H. de P.
Frits Huël

Flatgebouw Bethlehem.
Den Haag — H. P. Leopold.
De titel wekt de indruk, dat hier één
van de verschijnselen van ons naoorlogse leven, het flatgebouw of de
woonfabriek, zijn eerste neerslag krijgt
in de Nederlandse literatuur. Dat bli]jkt
niet het geval. Het flatgebouw Bethlehem, dat de achtergrond vormt van
deze roman, is geen naoorlogs maar
een vooroorlogs ding — tussenoorlogs
zo men wil. De mensen die hier bij
elkaar wonen zijn niet door de woningnood en het ruimtegebrek op een grote
hoop gegooiden, maar uitgekozenen,
die in het flatgebouw een manier zien
voor luxueus en comfortabel wonen.
Wat het ook inderdaad kan zijn als
er een hele staf van concierge, tuinman, administratie enz. aan te pas
komt.
Frits Huëls manier van beschrijven
en vertellen heeft het tijdloze, dat
we o.a. uit Arthur van Schendels
romans kennen. Ook zijn thema en
uitwerking doen terugdenken aan deze
grote schrijver. Hij weet sfeer op te
roepen; zijn roman is méér dan
boeiend: van een onweerstaanbare bekoorlijkheid.
Hoofdpersoon is Jozua Bauw, een
goedgesitueerde vrijgezel, zwak van
gezondheid. Al zijn krachten zet hij
in voor het dienen van zijn naasten
in het besef, dat God hem nabij is.
Hij schrikt er niet voor terug zich
door anderen te laten gebruiken. Zijn
korte leven en zijn eenzame sterven
werden 'voor ieder in Bethlehem iets
moois, waarover ook later nog werd
gesproken'.
Geen grote literaire schepping, deze

Jozua Bauw, en de beschrijving van
zijn leven houdt geen oplossingen in
van onze naoorlogse problemen. Maar
wel een figuur die iets moois en een
weldadig voorbeeld brengt. Een romancreatie waarvoor we de schrijver
dankbaar kunnen wezen. J. M. Vr.
Dr. H. J. Prakke

Van perswetenschap tot publicistiek.

Assen — Van Gorcum & Comp.
Volgens Dr. Prakke zelf kan deze
openbare les ter opening van de colleges als privaat-docent in de publicistiek worden samengevat als: van fenomeen tot functie; van perswetenschap
tot publicistiek, en hier en daar gaat
hij, op z'n Drents gezegd, 'op naberveziet' bij de letteren. Voor de vakmensen op het terrein van de letteren
zou kennisneming van de in druk
verschenen openbare Ies dus een soort
beleefdheids- tegenbezoek kunnen zijn.
Maar dan één dat het verlangen wekt
de kennismaking voort te zetten. Laten
we hopen dat de nieuwe privaat-docent
mettertijd meer over zijn onderwerp
zal publiceren. J. M. Vr.
Ralph Waldo Trine

In harmonie met het Oneindige.
Nieuwe en volledige bewerking in
taal en begrip van deze tijd gevat
door Heleen Eskens.
Laren, 1956 — A. G. Schoonderbeek
Dit werkje verscheen oorspronkelijk in
1897. De schrijver is Amerikaan. Het

werd in de loop der jaren in niet
-

minder dan 20 talen vertaald en in
een kwart millioen exemplaren over
de hele wereld verspreid. Deze ons
wat Amerikaans-reclame -achtig aandoende bijzonderheden worden vermeld in het levensoverzicht van de
schrijver op de binnenzijde van de
omslag. In onze pessimistische tijd was
er behoefte aan een nieuwe bewerking,
omdat Trine de verkondiger is van
een optimistische levens- en wereld
meent de uitgever. De-beschouwing,
wereld heeft dus behoefte aan deze
boodschap maar of deze nu juist de
mensen bereiken zal, die ze het meest
nodig hebben, is een andere vraag.
Het is een sympathiek boekje, een
warm boekje ook, maar geenszins
orthodox gefundeerd. Trine is aanhangers van een pantheïstisch gerichte
mystiek die alle mensen blij en geluk
wil maken. Wat zou de wereld er-kig
anders uitzien, als dat alles zo gemakkelijk ging als het hier wordt getekend. Trine, thans 90 jaar oud, is
nog altijd een opgewekt mens, die
zegt: 'De optimist heeft gelijk. Als
wij in harmonie met het Oneindige
blijven, behoeven we ons geen zorgen
te maken voor de toekomst van de
mens noch verontrust te worden door
de vette koppen van de ochtendbladen'. Na twee wereldoorlogen is zijn
geloof blijkbaar nog ongeschokt.
j. C. H. de P.

FILMS
Daniel Mann, Morgen zal ik huilen.
I'll cry tomorrow. M.G.M.
De met amerikaanse openhartigheid
geschreven autobiografie van Lilian
Roth is op uitstekende wijze verfilmd.
Dat woord uitstekend geldt in de
eerste plaats de prestaties van de, tot
nu toe alleen als glamourgirl bekende
actrice Susan Hayward, die de rol van
de door teleurstelling en wanhoop
langzamerhand aan de drank verslaafde
Lilian Roth speelt. Jo van Fleet geeft

een overtuigende creatie van de eerzuchtige, zij het ook van goede bedoelingen overstromende moeder.
Het vreemde van deze rolprent is,
dat het slot, de 'bekering' veel minder
sterk is dan het begin, waarin
we de langzame achteruitgang, de
ondergang van de actrice zien. Ja hier
en daar doet dit slot zelfs enigszins
lachwekkend aan. Toch moeten sfeer
en werkwijze van de amerikaanse
organisatie voor hulp aan de aan
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alcohol verslaafden wel goed zijn ge
Dit, om welke reden dan ook,-trofen.
vrij zwakke slot kan geen afbreuk doen
aan onze grote waardering voor dit
eerlijk stuk filmwerk.
Rijpende jeugd. Schwedenmädel,
Filmex.
En waarom na de botsende, de rusteloze, de in de branding verkerende,
de slechte, de onbegrepen en de door
gevaren bedreigde jeugd, ditmaal geen
rijpende jeugd? Nu ja, zegt u maar
niets, ik weet het ook zo wel.
Er valt van deze film in elk geval
geen ander kwaad te zeggen dan dat
er niets goed over te zeggen is. Een
begrijpende professor, een aantal
zwemmende, fietsende en diepzinnige
gesprekken voerende jongen mensen —
zij allen zorgen er wel voor, dat u
halverwege in slaap sukkelt. Als u het
tenminste zonde vindt na een kwartier
weg te lopen.
Robert Wise, Het brandmerk der zonde.
Somebody up there likes me. M.G.M:
Deze keiharde, met vaart en enige
durf opgenomen film, geeft het leven
van de een of andere beroemheid op
boksgebied. Zijn naam ben ik ondertussen vergeten en doet er ook weinig
toe. Het is in ieder geval een jonge
man geweest, die heel hard en heel
goed een ander onder handen kon
nemen, hetgeen hem eerst in de gevangenis en later in de boksring
bracht.
Het is langzamerhand een mode
geworden het leven van beroemde
mannen op het witte doek te brengen.
Dominees en bandleiders en boksers,
't is allemaal om 't even; de dominees
praten, de bandleiders spelen en de
boksers slaan. En verder zijn ze alle
getrouwd met heel aardige en-mal
knappe vrouwen, die hen begrijpen.
Begrijpen. Hetgeen, vooral in het laatste geval een geluk is, want boksers
slaan ontzettend hard.
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Carol Reed, Trapeze. Hecht & Lancaster.
De waarde van deze film ligt vooral in de voortreffelijke weergave van
de circussfeer. Het verhaal zelf heeft
niet veel om het lijf. Het bekende
gegeven van een driehoeksverhouding.
Ditmaal draait het allemaal om een
juffrouw met meer uiterlijk dan innerlijk schoon, en twee trapezewerkers.
U begrijpt het wel, hangend in en
zwevend door de lucht wordt er hevig
gehaat en gemind. Dat het verhaal
toch wel boeit is te danken aan het
goede spel van Burt Lancaster, Tony
Curtis en (ons aller) Gina Lollobrigida.
En, zoals gezegd, aan de voortreffelijke
sfeertekening van Carol Reed, die ieder
beeld het teken van zijn vakmanschap
heeft meegegeven.
Edvin Laine, De onbekende soldaat.
Tuntematon Solitas. Hafbo.
De onbekende soldaat laat episoden
zien uit de Fins- Russische oorlog. De
film is vervaardigd naar de gelijknamige roman van de fabrieksarbeider
Vaïno Linna, die deze strijd zelf heeft
meegemaakt. Zie hier dan de oorlog
zonder glamour in al zijn verschrikkelijke werkelijkheid. Dringender nog
dan in het amerikaanse werk 'De
naakte oorlog' geschiedde, getuigt
Laine tegen het geweld en het gebruik
van macht bij het oplossen van geschillen. Er is geen enkele poging gedaan door middel van een 'verhaal'
deze bedoeling te versluieren. Dat is
de kracht, maar tevens ook de zwakheid van deze film, want het is zeer
de vraag of het grote publiek geboeid
wordt door een rolprent in deze vorm.
Er komen in De onbekende soldaat
verschrikkelijke fragmenten voor. Ik
denk hier bij voorbeeld aan de in
brand geschoten rode-kruisauto, die de
meest zielige menselijke wrakken uitbraakt. Wie het aandurft te zien niet
waarvoor maar hoe mensen in een
oorlog kreperen, kan het hier zien. Met
eigen ogen.
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LIJDENS VERS
Liefste
zie de kleine Jezus
met z'n Davidster
lopen
van de wijnbergen
tussen de veldbloemen en de vogels
en de zondagse korenhalmen
de broden en de vissen
en de palmtakken
naar de slangen en de dode hondenn
en de motten
de zondaars
zie hem lopen
de kleine joodse Jezus
naar de zeven kruiswoorden
voor jou.
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PALMZONDAG
O waarom glimlach je nog
Christus met je ezel
op je Palmzondag?
je moet toch zelf maar

onze overjassen en mantels
van de kapstok
spreiden over het asfalt
en zelf van de bomen
denkbeeldige palmtakken plukken
voor je glorie
en het hosanna-geroep
van misschien een kind op een stoep
maar duizendvoudig laten klinken
in je oren.
Zie je dan niet
dat je koffiegemeente
in gemakkelijke stoelen zit
en 'kruist hem' roept
in de ban van het grootbeeld
dezer wereld?
O waarom glimlach je dan nog
op je denkbeeldige intocht
armzalige Christus -alleen
naar je kruis?
Waarom rijd je vandaag niet
op je ezel
door naar je Vader?
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H E T S EXUELEWAS WEER OP HET PROGRAMMA

Prof. Hugo Visscher (toen bijna 80) zei mij eens: „Het gaat in het
het sexuele".
menselijke leven om tweeërlei: om het religieuze en
Het is een wat apodictische uitspraak, maar toch zit er veel waarheid in
en misschien moet men bijna 80 geworden zijn om haar geheel te kunnen
onderschrijven. Hoe het ook zij. Het toneel uit de week, dat ik dit schrijf,
heeft zich weer eens voor de zoveelste maal met één van de twee beziggehouden.
Het Rotterdams Toneel kwam n.l. met Anouihls 'De Wals der
Toreadors' en de Nederlandse Comedie met 'Aparte Tafels' van Terence
Rattigan. Voor deze Rattigan ditmaal de erepalm; voor Anouihl een
knipoog.
U hebt begrepen dat beide toneelschrijvers het sexuele gekozen hebben
(het religieuze is voorshands nog zo'n uitzondering, dat het zeker niet
tweemaal in één week aan bod komt), en natuurlijk het abnormaal sexuele
(het normale is nog steeds niet interessant genoeg om er zich mee bezig
te houden).
Anouihl heeft zich weer eens in de Don Juan verdiept; een thema dat
hem uitermate fascineert. In zijn 'Ornifle' werkte hij het speels, poëtisch
uit; in deze 'Wals der Toreadors' echter zet hij een tragische klucht op
poten. Hij doet dit met een vaardigheid, die de geboren toneelschrijver
verraadt, maar dit is helaas niet voldoende. Zelfs zijn gloeiendste vereerders konden ditmaal zijn capriolen niet bijhouden. Het werd een banaal,
realistisch geval, waarvan alleen gezegd kon worden, dat het goed in
elkaar zat en dat het aanleiding gaf tot briljant toneelspel. Maar nogmaals:
dit is niet voldoende.
Op het toneel wil men nu eenmaal mensen zien en niet door een auteur
(al is het nog zo'n gewiekste) in elkaar geflanste creaturen, die enkele
menselijke ondeugden in een groteske vergroting vertonen. Met verbazing
moest ik meermalen constateren: Anouihl maakt er een circus van.
Hij springt hier met zijn mensen om, alsof het stomme, onmondige
wezens zijn; stort hen in de meest onmogelijke situaties en laat hen op een
psychologisch allerdwaaste manier reageren. Dit alles heeft niets menselijks
meer, terwijl het nota bene om zo'n menselijke zaak als juist de liefde gaat.
Maar ja, dat gaat zo, als men het probleem van de echtelijke afkeer
pasklaar maakt voor een klucht, zij het ook een tragische. Zo'n onderwerp
leent zich nu eenmaal niet voor een klucht. Dat speelt zelfs een Anouihl
niet klaar. Want mocht men aanvankelijk menen, dat generaal Léon, die
aan het eind der negentiger jaren zo dapper tegen de Arabieren gevochten
had, alleen maar een frivole Don Juan was, reeds heel spoedig ontdekt
men, dat dit Donjuanisme een bitter begeleidingsverschijnsel heeft: de
echtelijke afkeer.
De generaal, die aan zijn tafel zit te schrijven, wordt telkens opgeschrikt
...
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Bob de Lange als generaal Léon en Lia Dorana als mejuffrouw De SainteEuverte in Anouihls tragische klucht 'De wals van de Toreadors'.
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door de verwijtende stem van zijn vrouw uit de slaapkamer: 'Léon, wat
voer je uit? Zit je weer aan de rokken te denken ?'..
Hoe grappig dit ook moge klinken, het is treffend juist vermoed, want
Léon doet nooit iets anders dan aan rokken denken. Hij is een tot een
automaat geworden Don Juan, of medisch uitgedrukt: hij lijdt aan
satyriasis. Hij denkt altijd heel praktisch aan de rokken door bekoorlijk
dienstpersoneel in huis te nemen, maar soms ook onpraktisch, soms
droomt hij en dan denkt hij aan mejuffrouw De Sainte-Euverte, het lieve,
prille meisje, dat hij nu 17 jaar geleden op het cadettenbal te Seaumur
onder de tonen van de 'Wals der Toreadors' ten dans leidde. Juffertje
Euverte kan hij nooit vergeten. Zij was zijn enige onpraktische liefde.
Maar zij kan hem ook niet vergeten, want plotseling staat zij daar.
Stralend, triomfantelijk. Na 17 jaren komt zij de buit binnenhalen. Zij
zwaait met in handen gekregen brieven, die de vrouw van de generaal
aan haar dokter heeft geschreven: liefdesbrieven. Nu kan de generaal gaan
scheiden. Nu kan een romance tot werkelijkheid worden.
Zover komt het echter niet, of liever: zover laat Anouihl het niet komen,
want hij heeft voor deze avond een klucht beloofd en daar houdt hij zich
aan. Bij een klucht van dit soort behoren behalve afgeluisterde gesprekken
ook mislukte zelfmoordplannen en een bitter gesprek tussen de beide
echtelieden, terwijl ondertussen het trouwe juffertje Euverte haar hart
verpandt aan de secretaris van de generaal, die — en dat komt de pastoor
van het dorp even vertellen — de zoon van de generaal blijkt te zijn.
Een Don Juan heeft altijd ergens wel een zoon en daarom is hij zo'n
geknipte toneelfiguur, heeft Anouihl (ook blijkens zijn Ornifle) ontdekt.
De generaal besluit het stuk door een nieuw amouretje te beginnen
met een nieuwe dienstbode en mevrouw blijft doorgaan met te roepen:
'Léon, wat voer je uit!' .. .
Nu kan men zeggen wat men wil van dit rare geval, waarin de gekste
situaties het publiek worden voorgezet, maar niet ontkend kan worden,
dat Anouihl een onderhoudend (grotesk) portret heeft opgehangen van het
Victorianisme in Frankrijk. Daarom voor hem vanavond een knipoog.
De erepalm is echter voor Terence Rattigan. Deze zorgde voor ernstig
psychologisch verantwoord toneel. Ook op een handige manier in elkaar
gezet, maar toch psychologisch verantwoord en daarom met echte mensen

en niet met circusfiguren.
Onder een verzamelnaam 'Aparte Tafels' brengt hij twee korte stukjes:
'Tafel bij het raam' en 'Tafel zeven'; zich beide afspelende in hetzelfde
Engelse pensionnetje, waar de society rust van de vermoeienissen van een
welbesteed leven. 'Tafel bij het raam' stelt het sadisme aan de orde;
'Tafel zeven' een geval van een seniel zedendelict. Allebei voorkomende
aberraties.
'Tafel bij het raam' geeft de ontmoeting weer na een achttal jaren van
een gescheiden echtpaar, dat wegens wreedheid uit elkaar is gegaan.
De man was de beschuldigde partij (hij is een ruwe bast), maar de vrouw
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gaat ook niet vrij uit (zij is verwend en egoïstisch). Thans is hij aan de
drank geraakt en zij aan de verdovende middelen; maar beiden zijn zij
eenzame, ongelukkige mensen, van wie ten volle geldt het aloude: 'bij
mekaar deugen ze niet; maar van mekaar meugen ze niet'. Als zij elkaar
ontmoeten, begint het lieve leventje weer van voren af aan, maar toch
hebben zij elkander nodig. Met zeer eenvoudige middelen, maar niettemin
scherp en verantwoord gezien weet Rattigan dit duidelijk te maken.
'Tafel zeven' vertelt het verhaal van 'major' Pollock, die helemaal geen
major is, maar le luitenant en zich alleen maar voor gepensioneerd major
uitgeeft om wat meer te lijken.
Een in wezen goedig oud mannetje, dat altijd bang is geweest voor
het leven, voor de mensen en vooral voor de vrouw en die nu op zijn
oude dag in het donker van de bioscoop avances tracht te maken tot naast
hem zittende dames.
Zijn ontmaskering in het pensionnetje dreigt katastrofaal te worden,
vooral voor de 33-jarige zenuwpatiënte-oude vrijster Sibyl Railton, die
even eenzaam en vreemd staat in het leven. De oude 'major' en de oude
vrijster vinden elkaar in eenzelfde levenslot; zij zijn nu eenmaal zo en
kunnen juist daarom iets voor elkander zijn.
Het is met een wijze menselijke kijk, dat Rattigan deze eenzamen beschouwd en begrepen heeft. Indien hij voor een teerdere uitwerking en een
betere sfeer nad gezorgd en niet zozeer op de smaak van het publiek had
gespeculeerd, had zijn werk Schnitzleriaanse trekken aangenomen. Nu was
het populair opgediend, maar niettemin van grotere waarde, dan men
gezien dit kader zou vermoeden.
In ieder geval heeft Rattigan in deze stukjes mensen weten uit te beelden
en dit is toch wel de hoogste lof, die men een toneelschrijver kan toezwaaien.
Ja, het sexuele is weer ruimschoots op het programma geweest: bij Anouihl
de satyriasis en de echtelijke afkeer; bij Rattigan het sadisme en het
infantilisme. Havelock Ellis zou zich in zijn handen gewreven hebben.
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WAT IK ZOEK
Wat ik zoek in ogen, handen
en de vaste lijn van schouders,
wordt een vrouw wel waarlijk ouder,
wordt haar hart ten diepste anders,
kan zij ooit zichzelf ontkomen,
ooit voor altijd zijn genezen
van 't verlangen om te lezen
in het oeroud boek der dromen
zo 't in de verborgen lagen
met de bladzij in haar leven
die haar 't liefst is, onbeschreven
nog in haar ligt opgeslagen?
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Die onder de waterspiegel
niet uw leven in schemering leidt
maar het verholen schijnen
van dieptevuren zijt,
al moet ik van u gescheiden
gedeeld door het leven gaan,
juist die om elkaar lijden
zien elkaar dieper aan,
en zo, wat ons scheidt, weggenomen
werd en wie ons één maakte kwam,
zou mijn hart tot zijn dans kunnen komen,
de dans van de vonk in de vlam?

l/

rel

V¢¢r vv^Av^

Wat van nature aangroeit
op de plaats waar de wond zit
moet ik weer afrukken:
pijn is de moeder van mijn dromen.
alleen zijn hun wortel,
aan alle kanten om mij heen staan hun spiegels
en spiegelen mij
wat ik niet heb —
straks worden zij web
en ik kan niet ontkomen.
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KRONIEK DER FRANSE LETTEREN

/l4. C. v. íb.
Enkele maanden geleden verscheen van André Chamson een nieuwe
roman van klein formaat, Adeline Venician. Het succes van dit boek is
niet overweldigend geweest, vermoedelijk door de onwaarschijnlijkheid
van het verhaal. Een weduwe uit de middenstand, wonend in een provinciestadje, onderwijst zelf haar dochtertje en sluit haar volkomen af van de
buitenwereld, die haar alleen maar zou kunnen 'besmetten'. Wel laat ze
haar vrij in haar lectuur, met het gevolg, dat Adeline zich een volledige
fantasie-wereld opbouwt, die voor haar werkelijkheid is. Als ze zeventien
jaar is, ontbrandt in haar een hevige liefde voor een jong ingenieur, die ze
toevallig aan het werk heeft gezien in de buurt, maar met wie ze geen
woord heeft gewisseld. Op haar achttiende jaardag zal hij haar komen
afhalen voor de trouwplechtigheid; daar is ze zeker van. In het wit gekleed
snelt ze de tuin in, waar niets noch niemand te zien is. Maar de zeepbel
breekt niet. Een concreet element komt in het verhaal, als ze in 1939 er in
slaagt marraine te worden van de gemobiliseerde jongeman. Ze treedt met
hem in briefwisseling, zendt hein pakjes, doet wat van een marraine wordt
verwacht. Bij dit alles weet ze haar liefde te camoufleren, al is die vuriger
dan ooit. In 1940, als de eigenlijke oorlog begint aan het Westfront, sterft
e ingenieur als held. Nu is Adeline 'weduwe'. Ze sluit zich op in het
spinsel van haar romantische liefde, haar geringe vitaliteit zinkt weg en
na enige maanden verkwijnen sterft ze, beklaagd door de vriendinnen van
haar moeder. Maar de oude werkvrouw, die de enige band vormde met
de buitenwereld, zegt: 'Ze heeft in enkele maanden meer geleefd dan
anderen in vele jaren'. Chamson heeft zich beijverd te laten gevoelen,
dat de erfelijke neiging, het voorbeeld van haar moeder, die alle stoffelijk
verafschuwde, de opvoeding in isolement, het gemis aan uitlaat voor-heid
de gevoelens haar hebben gepredisponeerd tot dit einde. Echter, ondanks
alle voorzorgen van de schrijver blijven we aarzelen hem te volgen. In een
interview, verleend aan een Nederlandse journalist, verklaarde hij te hebben
willen demonstreren, dat de geestelijke beleving der dingen even intens
kan zijn als de feitelijke, even gelukkig kan maken en ook kan doden. We
mogen het boek dus beschouwen als een uiting van het spiritualisme van
Chamson, wortelend op zijn hugenootse opvoeding. Zeker is dat dit verhaal
ons niet kan doen vergeten La neige et la fleur, tekening der moderne
jeugd, en Le Chiffre de nos fours, jeugdherinneringen, zo boeiend geschreven, dat we verlangend uitzien naar het vervolg.
Camus heeft na lang zwijgen weer een boek gegeven, La Chute, dat
geen succes is geworden bij het grote publiek, zoals dat het geval was
met La Peste, dat nu reeds klassiek is. Het bevat de levensbiecht van een
Parijs advocaat, die zijn cliëntèle en zijn milieu in de steek heeft gelaten en
verblijft te Amsterdam, waar hij in een matrozenkroeg op de Zeedijk zijn
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stamcafé heeft gevonden. Hij legt deze biecht af aan een steeds-zwijgend
luisteraar, gezeten op de bar-kruk, wandelend langs de grachten, op een
tochtje naar Marken. Zijn vroeger leven had een schone facade: gevierd
advocaat, verdediger van weduwe en wees, minnaar der schone kunsten,
goed causeur, naar alle kanten volkomen eerlijk, zó was zijn reputatie.
Edoch, het was alleen schijn; ongebreidelde zelfzucht en ijdelheid beheerste
het leven. Niets was innerlijk-waar. De crisis komt, als Clamence, op een
avondwandeling langs de Seine, een jong meisje zich laat verdrinken,
terwijl hij haar gemakkelijk had kunnen redden. Maar hier was geen
publiek om toe te juichen, hier viel geen eer te behalen. Dan wordt hij
zich zijn laagheid bewust, verliest alle zelfrespect en vergooit zijn leven.
De oorlogsomstandigheden — 1940 — voeren hem van hier naar daar en
zo belandt hij in Amsterdam. Zijn groot genoegen is nu in gesprekken
té beginnen met van eigen onwaardigheid te getuigen, daarna van 'ik'
op 'wij' over te gaan om ten slotte te eindigen met een beschuldigend 'gij'.
Hij is juge-pénitent. De 'penitent' wordt tot 'juge'. Het verhaal vermeldt
niet of dit leidt tot zelfinkeer en verbetering bij de aangesprokenen.
Dit is geen vrolijk boek, verre van daar. Zelfs de natuur deelt in de
somberheid. Alles is 'gris, bléme, un enfer mou'. Nooit breekt een zonnetje
door; nooit heeft Camus de bij de Fransen vermaarde 'ciel hollandais'
gezien. Er hangt in het boek een beklemmende sfeer, herinnerend aan
Kafka, die Camus zeer goed kent en over wie hij heeft geschreven. Is het
boek dan niet groezelig-vervelend? Neen, daarvoor zijn het compositie
vermogen en de taalbeheersing van de schrijver te groot. Telkens wordt
de lezer getroffen door tekenachtige anekdotes, door puntige gezegden en
rake aphorismen, die tot nadenken dwingen. Opmerkelijk is, dat Camus
hier weer terugzwenkt naar het uitzichtloos pessimisme van zijn eerste
jaren. In Le Mystère de Sisyphe is het leven absurd, maar desondanks de
moeite waard geleefd te worden. In La Peste zijn sterk-constructieve elementen. 'Peut-on être saints sans Dieu?', dat is daar de grote vraag, die om
antwoord roept, het ideaal, dat arbeid waard is. Hier niets van dat alles.
De celdeur gaat niet open. Het boek verloochent zelfs de bevrijdende
werking van de daad. Hier torst Sisyphus niet onverdroten zijn rotsblok
naar de bergtop, ook al weet hij, dat terugval hem wacht.
Een geheel ander boek is Vous verrez le ciel ouvert van Gilbert Cesbron.
Het behandelt, zoals Les Saints vont en enfer,
er, dat het moeilijke, gespleten
leven der prétres-ouvriers tekent, en Chiens perdus sans collier, dat de
verwaarloosde jeugd tot thema heeft, een probleem, hier een religieus,
medisch probleem, n.l. de Maria-verschijningen en de daarmee gepaard
gaande wondergenezingen. In het midden van het boek staan drie kinderen, Odette, de vroegrijpe, de sluwe, de kleine Louis, niet meer dan haar
instrument, en zijn zusje Claire, de zuivere, een-en al hart. Door het zien
van een film over Bernadette Soubirous, het herderinnetje van Lourdes,
komt Odette op de gedachte, een Maria-verschijning te fantaseren, ook
gedreven door de begeerte zó de genezing van haar sinds jaren zieke
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moeder te forceren. Ze leert de kleine jongen wat te doen, wat te zeggen,
en ze vindt gemakkelijk geloof bij Claire, die een vurige liefde heeft
voor Maria en niets sterker verlangt dan haar te zien en te horen. De
twee eersten liegen bewust; de derde meent iets vaags te zien en hoopt
op meer. Wel hoort ze een stem, 'audedans d'elle même', die zegt: 'Je
vous aime.' En nu komt de leugen- machine op gang. De dorpspastoor, die
hunkert naar een teken, dat zijn lauwe parochianen naar hem terug zal
st- -ren, is geneigd te geloven aan de waarheid van de verhalen, maar
bedwingt zich en raadpleegt zijn bisschop, een jeugdvriend, even voor
diplomaat als oprecht Christen. Deze beveelt aan af te wachten-zichtg
en de echtheid der verschijningen te toetsen. Als de pastoor en de dokter burgemeester dit werk te gebrekkig verrichten verschijnt een Parijs
kinderpsychiater, die al spoedig de leugen ontdekt. Odette, ziek van
overspanning, valt uit. Claire zal, als de menigte, waaronder veel zieken
en gebrekkigen, is samengestroomd op de dag en de plaats, vastgesteld
voor de verschijning, haar zonde moeten belijden ten aanhoren van allen.
Ondertussen, zo mag voor een Katholiek het boek niet eindigen. Er is vaak
bedrog en inbeelding in het spel bij deze dingen, zeer zeker, maar er
is meer, getuige Lourdes, Fatima en Banneux. Als Claire zal beginnen te
spreken sleurt een onzichtbare hand haar naar de stuwdam in de rivier,
aan welks voet de verschijningen waren gefantaseerd. Ze ziet, nu, wat ze
nooit zo zag, en ze hoort een stem, weer innerlijk, die op haar vragen
antwoordt met zekere breedvoerigheid. Nu volgen wondergenezingen,
waarvan zelfs één van Odettes moeder in haar ziekerikamer.
Cesbron heeft zich beijverd het gedrag der kinderen psychologisch te
verklaren. Bij twee ervan liggen de prestige- leugen en de leugen om
bestwil er aan ten grondslag; de derde begaat een licht te vergeven fout
uit liefde en zwakheid. Wat het wonder betreft, door de liefde opgeroepen,
ontsnapt het aan elke verklaring.
Naast dit hoofdthema staat het secondaire thema van het boek, n.l. de
trieste arbeidsomstandigheden op het grote werk, het leggen van een
stuwdam, die de streek tot nieuw leven zal brengen, maar het dorp zal
dwingen tot verhuizen. Hier spreekt het warme hart van Cesbron. Het
jachtige werktempo, de zielige eenzaamheid der Noord-Afrikanen, de
gebrekkige legering der werkers, de onvolledige en slecht - gehandhaafde
veiligheidsvoorschriften en nog meer andere misstanden, ze worden door
de schrijver getekend in felle kleuren. Echter, steeds gezien van de handelende personen uit, zodat dit proza niet afdaalt tot het peil van een
actuele reportage. Op het kruispunt der beide thema's staat de figuur
van Michel Legrand, de progressieve, jonge arbeider, diep - gelovig en
st iJ der voor de ontrechten in naam van zijn geloof. Hij is klaarblijkelijk
bedoeld als spreektrompet van de schrijver.
Het dubbele thema maakt het boek interessanter en levendiger, maar
ook min of meer overladen en ondoorzichtig. Om de eenheid van het
verhaal niet al te zeer in gevaar te brengen, heeft Cesborn verscheidene
raakvlakken aangebracht tussen dorp en bouwwerk. Wat de karakter171

tekening betreft, altijd de gevaarlijke klip in de sociale en problemenroman, Cesbrons personen zijn geen marionetten gebleven, wier spel wordt
gestuwd naar een vooraf vastgestelde conclusie. Verrassende vondsten,
psychologisch -fijne trekjes, getuigend van een sterk inlevingsvermogen,
stellen de onderscheiden figuren in scherpe lijnen voor de ogen der lezers.
Toegegeven moet worden, dat grotere soberheid in de gevoelsuitdrukking
winst zou zijn geweest. Nu staat de schrijver meermalen te dicht bij zijn
personen en vervalt in een overdadige lyriek, die de waarheid schaadt : n
vermoeiend werkt. Toch, ondanks dit bezwaar, we hebben hier een
belangwekkend, goed geschreven boek, dat de protestantse lezer nog dit
aantrekkelijke biedt, dat hij wordt binnengeleid in een hem vreemd geestelijk klimaat, waarin hem treffen de geheel-eigen vormen van religieus besef
en vroomheid:
Pierre Daninos, de succesvolle schrijver van Les Carnets du Major
Thompson en andere humoristische verhalen heeft zijn reeds in 1946 ver
boek Le Roi-sommeil opnieuw uitgegeven onder de geestige titel-schen
Passe port pour la nuit, vermoedelijk in de verwachting, dat de sindsdien
verworven vermaardheid het debiet ten goede zal komen. In half-slaap
gaat de fantasie zijn eigen vrije baan op gang gebracht door de gedachte:
'Ah, si je pouvais être
En zo volgen de meest-uiteenlopende wensdromen elkander op, vele gevuld met de droge humor, die we kennen
van Daninos. Onderwijzers en leraren zullen genieten van en ook hun
winst kunnen doen met de schetsen 'Ecolier' en 'Professeur', waarin gespot
wordt met de onderwijsprogramma's, de traditionele wenken en waarschuwingen, gegeven door de leraren, hun hebbelijkheden en onhebbelijkheden, bewuste en onbewuste wreedheden jegens de schooljeugd. De
Dostojefsky-vereerders zullen de hun vertrouwde sfeer terugvinden in
het stuk 'Russe', waarin zowel een psychiater als een woekeraarster worden
geworgd door een 'troisième main', die de droomverteller omzweeft en
'getrouw' verricht, wat in zijn onderbewuste als wens leeft. Kapitalisten en
groot-industriëlen vinden hun beeld, mogelijk ietwat caricaturaal-verwrongen in 'Milliardaire' en 'Grand-Industriël'. Minnaars der geschiedenis kun
fantasie van Daninos controleren, als hij zich een Louis XVI denkt,-ned
wiens vlucht in Juni 1791 niet is gestopt te Varennes, maar leidde tot een
glorieuze intocht in Metz, een nieuw staatsbestel en het begin der democratie in Frankrijk. Het stuk 'Anglais' is geladen met kostelijke humor in
zijn tekening van de Engelse patriciër als club- en sportsman en al een
eerste schets in grove lijnen van de latere creatie Major Thompson.
Eveneens zeer geslaagd zijn de nummers, waarin een lokomotief wordt
gepersonifieerd en de twee, die een koninklijk kamerdienaar met al zijn
intieme wetenschap en onvermoede invloed op het regeringsbeleid en een
motorrijder in dienst van het Hoofdkwartier te velde ten tonele voeren.
Het minst-geslaagd is de laatste en langste schets, waarin de schrijver
zich indenkt ongeremd zichzelf te zijn — moi même — en de dolle dingen
te doen, waartoe de lust soms opkomt in het onderbewustzijn. Hier is
...!'
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de geestigheid zoek en blijft alleen over een op hol geslagen fantasie. Alles
samengenomen, mag men zeggen, dat de oogst aan humor en speelsheid
van geest groot is in dit boek. Natuurlijk staat het buiten de hedendaagse
stromingen in de literatuur. Het is tijdloos. U zoudt er tevergeefs in zoeken
naar existentiële angsten en problemen omtrent mens en leven. Maar
Daninos betrekt ze ook niet in zijn humor, uitgezonderd misschien in de
Russische schets. Zou het feit, dat zijn boeken zo'n grote aftrek vinden —
Les Carnets zijn aan de 700.000 exemplaren toe — niet er op wijzen, dat
ze voldoen aan een behoefte van de menselijke geest tenminste even de

harde werkelijkheid te ontvluchten?
De Normandische edelman-auteur Jean de la Varende gaf een nieuw
boek, Le cavalier seul, waarvoor hij de stof, zoals bijna altijd vond in de
familiegeschiedenissen van de adel uit zijn gewest. Jean d'Anville, die
een zekere rol heeft gespeeld in de Chouannerie en daarna is uitgeweken
naar de rechter -Rijnoever, waar hij jaren verblijf houdt en een genoeglijk
leventje leidt, ontvangt in 1809 bericht van zijn pachtboer, dat zijn
kasteel en verdere bezittingen hem wachten, ongeschonden en wel- onderhouden. Hij keert naar Normandië terug en huwt de enige dochter van
de schatrijk geworden pachter. Het huwelijk is niet gelukkig; het verschil
in.leeftijd en karakter is te groot. Als Jean ontrouw of althans een begin
van ontrouw meent te bemerken, verlaat hij zijn erfgoed en schenkt zijn
jonge vrouw zijn ganse bezit, dat hij, dank zij haar vader en mede door
zijn huwelijk, had teruggewonnen. Hij gaat naar Baden terug, waar hij
verscheidene hartsaangelegenheden afwikkelt en contact zoekt met de
vijanden van Napoleon, zoals hij het is, en ten laatste, ondanks deze
vijandschap, dienst neemt in het keizerlijk leger, dat naar Rusland trekt. Hij
wordt zwaar ziek vóór hij de Oostgrens bereikt, maar vindt zorgvuldige
verpleging in een Saksisch'kasteel, dat toevalligerwijze de volmaakte repliek
is van het zijne. Hij vat liefde op voor de bewoonster, een jonge douairière,
die er naar hunkert haar lot aan het zijne te verbinden. Als hij echter moet
vaststellen haar vader, een Saksisch edelman, collaborateur van Napoleon,
te hebben gedood ingevolge de uitspraak van een veemgericht, begrijpt
hij dat zwijgen hier ereplicht is. Hij trekt westwaarts, waar hij verneemt,
dat zijn jonge vrouw, wier pogingen tot verzoening hij had afgewezen,
niet de moed heeft verloren, maar beleidvol, als ware ze een geboren
meesteres, het landgoed heeft bestuurd en het leven heeft geschonken
aan een zoon, die ook de zijne is. Zeer vereenvoudigd, is zo de geschiedenis, met weglating van diverse liefdesverwikkelingen, vaag aangeduide
komplotten tegen Napoleon, beraadslagingen tussen vader en dochter in
Normandië en meer. Romantische elementen dus in overvloed, vlot verteld
en alle bijdragend tot de glorie van Jean d'Anville. Helaas, hij leeft voor
de lezer evenmin als de Friedels en de Gretha's, La Varende verzekert in
een korte Introduction, dat hij haast geen veranderingen in de stof heeft
aangebracht, maar daarmee is ze nog niet geloofwaardig geworden. Als
hij zich de nodige beperking had opgelegd, veel had gekapt en de over173

blijvende materie psychologisch had uitgediept, had een levend verhaal
kunnen ontstaan. Nu is het gebleven bij een schetsmatige tekening der
personen en een nevelig Germanië. De als altijd geestdriftige schrijfwijze
van La Varende vermag niet hierin verandering te brengen. De auteur van
Nez-de-Cuir en Le Centaure de Dieu kan veel beter.
In Les Tortues van Loys Masson is voor alles de dichter aan het woord,
die zijn inspiratie vindt in de geheimenissen der tropennatuur en in de
beklemming der stille krachten, die zich manifesteren in bezielde en
onbezielde wezens. Het gehele boek is doortrokken van een macabere
romantiek. De handeling speelt zich af op twee niveaus, voor een deel
in de tijd, waarin het verhaal wordt gedaan, voor het grootste deel vele
jaren vroeger, toen de tragische reis plaats had, waarvan de oud - matroos
vertelt. Kapitein Eckardt, een zeeschuimer, die voor niets terugdeinst als
het gaat om geld verdienen, heeft op de Seychellen- eilanden een collectie
grote schildpadden geladen met bestemming Aden. Het eigenlijke doel
van zijn reis is echter de verborgen schat terug te vinden, afkomstig van
een beroving, jaren geleden gepleegd. Hij lokt de enige man, die de
bergplaats weet, aan boord en wil hem dwingen zijn geheim prijs te
geven. Maar de tweede passagier, die het schip betreedt, is de dood in
de vorm van besmetting met de pokken, die op de eilanden heersen. Deze
besmetting is, ondanks de voorzorgsmaatregelen van de kapitein, overgebracht hetzij door de gevangene, hetzij door de inladers der schild
passagier sterft zonder te hebben gesproken. Een lid der-paden.D
bemanning volgt. Allen voelen zich in de greep van de dood. Eckardt
had hun een rijke buit voorgespiegeld, een reis die hun zeerovers- en
smokkelaarsbestaan zou afsluiten, maar dat droombeeld verbleekt. Ze
willen trachten nog te elfder ure aan het gevaar te ontsnappen door een
haven aan te doen, waar medische zorg en verpleging mogelijk zijn. Als
de kapitein weigert, komen ze in opstand en zetten met de hoogst - mogelijke
snelheid koers naar de vaste wal. De kapitein, die begrijpt, dat het spel
verloren is, steekt het schip, zijn eigendom, in brand. Allen komen om,
behalve de verteller en zijn makker, die, terwijl de overigen tevergeefs
trachten het vuur te bedwingen, zich in een roeiboot in veiligheid stellen.
De handeling op de voorgrond bepaalt zich hoofdzakelijk tot de gevreesde
bezoeken van de oude makker, die het verleden bij hem oproept, en het
contact met een notaris, in wie voor hem herleeft de geduchte figuur van
kapitein Eckardt.
De waarde van de roman ligt niet zozeer in de feiten als wel in de
sfeer van dreiging en dood, waarin ze zijn geplaatst. Ook de dieren spelen
mee: de schildpadden, die de verteller herinneren aan de gruwelreis en
waarvan hij reeds aanstonds een onberedeneerd afgrijzen had; de korhaan,
die hem zijn nabije dood aankondigt; nog andere elementen uit de
tropische flora en fauna. De taal is plastisch, vol verrassende beelden,
soms moeilijk na te voelen voor wie niet de tropen kent zoals Masson, die
op Mauritius geboren is.
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Bizondere aandacht verdient Bilan littéraire du XXe siècle door R. M.
Albérès, moeilijk om te lezen maar buitengewoon rijk aan nieuwe uit
originele vondsten. Deze studie wil geen handboek zijn der-zichten
letterkunde; ze wil geen repertorium van namen noch een indeling naar
scholen en generaties geven. Ze wil van een hoge heuveltop het landschap
der Franse letteren overzien, zoals het daar ligt tussen begin en midden
der 20e eeuw. Albérès vergelijkt de letterkunde der 19e eeuw en de
moderne en constateert clan geweldige verschillen in gedachte zowel als
in vormgeving. De eerste wilde de lezer boeien, ontroeren, soms vermaken,
maar liet hem geestelijk-rustig; ze plaatste hem in een geordende wereld,
waar vele zekerheden hem een veilige beschutting gaven.
De breed-vertellende stijl was objectief en schilderde wat de schrijver
zag. De hedendaagse, beginnend met Gide, Claudel, Proust, Mauriac,
voortgaande met Malraux, Bernanos, Camus, Sartre en vele anderen, legt
de lezer de vraag voor over de plaats en de hoop van de mens in het
heelal; ze zoekt naar de verborgen zin des levens; ze wordt gefolterd door
de problemen van het Absolute. Kortweg gezegd: ze is existentialistisch.
De stijl en het taalgebruik zijn hiermee in overeenstemming; al wat de
mens omringt wordt gezien van de mens uit, zodat een enkele trek
voldoende kan zijn. Deze moderne literatuur vormt de ware romantiek. De
eerste is verzand in decoratieve kunst, in de barok; de tweede toont de
mens in zijn worsteling met de problemen, die hem bestormen. Haar
hoofddeugd is de oprechtheid, die de zedelijke orde, als het moet, op zij
schuift. Dit alles wordt breed-uitgewerkt met vele voorbeelden ter
adstructie. Albérès is ook niet onbillijk ten opzichte van de traditionele
literatuur, die nog een grote sector van het veld der letterkunde beslaat.
Vaak is in eenzelfde schrijver een strijd waar te nemen met ongelijke
uitslag tussen oud en nieuw.
Ook over de dichtkunst zegt de auteur verrassende dingen. Hij verklaart
dichters als Baudelaire, Rimbaud en Mallarmé, die vaak worden gezien
als meteoren aan de hemel der poëzie, uit de stroom der occulte weten
uit Azië is voortgekomen en zich in Duitsland heeft vast--schapen,di
gezet in het Illuminisme, dat verscheidene figuren uit de Romantiek heeft
beïnvloed. Deze stroming is Frankrijk binnengedrongen door de vrijmetselaarsloges, die toen meer een theosofische dan een politieke betekenis
hadden. Het was de tijd van een Mesmer, een Cagliostro. Later zijn
Charles Nodier en Gérard de Nerval voor deze gedachten gewonnen. De
latere Hugo on Balzac stonden niet buiten deze stroming, welke uitmondt
in de dichters van 1860, die niet een beginpunt vormden van een nieuwe
poëzie, maar eerder de eindphase waren van een eeuwenoude strijd tussen
magische en mondaine poëzie, tussen het streven de dichtkunst te maken
tot de ontdekking van een nieuwe wereld en anderzijds de poging haar
te gebruiken als het rhetorisch ornament van de moderne maatschappij.
De Symbolisten hebben deze stroom versmald. Zij waren geen zoekers
van het Absolute, het Onzegbare; bij hen ging het slechts om de verfijning
en de rijkdom der emoties en der gewaarwordingen. Deze stroom duikt
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weer op in zijn volle breedte bij Claudel, Valéry, Giraudoux en d.g.l. Na
de eerste wereldoorlog stijgt een nieuwe golf hoog op, het Surréalisme,
en nog is zij niet geheel uitgevloeid.
Ook over de betrekkingen tussen literatuur en film in hun verschillend
ritme, over het letterkunde-onderwijs op de middelbare school, dat
minder letterkundige geschiedenis dan wel inzichtgevende behandeling
van moderne teksten moest zijn, en over nog vele andere onderwerpen
maakt de schrijver belangwekkende opmerkingen. Een korte bespreking,
als deze moet zijn, kan geen recht doen aan de rijkdom van dit boek,
dat een warme aanbeveling verdient bij allen, die zich interesseren voor
de Franse letteren en een zeker niveau van kennis op dit terrein bereikt
hebben. Dit laatste is nodig, want, het moet gezegd worden, gemakkelijke
lectuur biedt dit boek niet.
Enige tijd geleden heeft de Figaro Littéraire een forum georganiseerd
van zes schrijvers en critici, aan wie de volgende vragen ter behandeling
werden voorgelegd: Y a-t-il de nouveaux chefs de file littéraire? Est-ce
que les anciens demeurent? Na eerst te hebben gesproken over de juiste
omschrijving van chef de file, waarbij men tot de conclusie kwam, dat hij
iemand moet zijn, die bewust leiding wil geven en een groep rondom
zich verzamelt, stelde men eenstemmig vast, dat op het ogenblik niemand
als homo novus naar voren treedt. Over de invloed van bekende figuren
als Gide, Saint-Exupéry, Bernanos en, onder de levenden, als Malraux,
Camus en Sartre, sprak men als van een verschijnsel in de verleden tijd
of als afnemende. Letterkundige scholen bestaan niet meer; de laatste zal
het Surréalisme geweest zijn. Dit alles stemt treffend overeen met wat
Albérès ergens beweert, als hij zegt: er is in Frankrijk geen letterkundige
vernieuwing in het zicht; niemand zal zelfs maar op de gedachte komen
te spreken van een littérature d'avant-garde. Na de toppen in de literaire
golfslag, waarbij genieën optreden, volgt de vlakkere verbreding der
beweging, die het werk is van talenten.
Besproken werken:
André Chamson:
Albert Camus:
Gilbert Cesbron:
Pierre Daninos:
La Varende:
Loys Masson:
R. M. Albérès:
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La Chute
Vous verrez le eiel ouvert
Passeport pour la nuit
Le cavalier seul
Fortues
Bilan littéraire du XXe siècle

(Gallimard)
( id. )
(Laffont)
(Pion)
(Flammaríon)
(Laffont)
(Aubier)
(Ed. Montaigne)
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0¢tit

we groeien vanzelf naar de bomen
langzaam maar zeker worden we stiller
langzaam maar zeker gaan we dood
kom ik je eerst nog ergens tegen
voor ze ons halen met psalmgezang
ach, onze schaamteloze monden
donker in de donkere aarde
onze hallelujaogen
onze fladderende handen
ach, ons vrolijk vogeltje

C/VorA c¢tít

lees me maar langzaam
we zijn al zo oud
leen me gerust je ogen
straks leg je me wel
bij de mammoets
als een volkomen
onleesbare inscriptie
denk vooral nooit

dat ik dood ben
ik teken de tafel van 7
op de rotswand
van het verstand
het is nog veel te vroeg
voor het posthuuin geluk
hoor je de lyriek
groeien van binnen
overal springen de woorden
op uit de moedertaal
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DE KEUZE
/i1.
Het hart van Tozef ben Sjimlah, de priester, koos tegen Jezus van
Nazareth. Toen hij thuis kwam voor het middagmaal, kuste hij zijn vrouw
en betrad zijn bidvertrek. Hij was vroom en bad driemaal per dag met
zijn gezicht naar de tempel. Hij kende de wet van Jahweh uit zijn hoofd
en elke morgen als hij wakker werd, zong hij een psalm. Hij was jong en
vol ijver voor de dienst van Jahweh.
Die middag bad hij anders dan gewoonlijk. Wel liet hij zich voorover
vallen op de grond met zijn gezicht naar de tempel en ook breidde hij
zijn armen uit, maar zijn woorden waren anders. Hij bad niet het gebruikelijke formuliergebed, maar de woorden spoten omhoog uit zijn hart, zonder
dat hij ze zocht.
Jahweh, zei hij, almachtige Jahweh, ik geloof niet dat Jezus door u
gezonden is. Eerst heb ik gedacht dat het mogelijk was. Maar vanmorgen
heb ik duidelijk gezien, dat het niet waar is.
Ik had veel over hem horen spreken. Men heeft mij tot zijn discipel
willen maken en tot zijn vijand. Ik voelde sympathie voor hem, meer
dan afkeer. Vanmorgen heb ik hem zelf horen spreken. Nu haat ik hem,
Jahweh, want hij is uw vijand.
Met moeite kon ik door de menigte heendringen tot dicht in zijn
nabijheid. Ik wilde hem horen. Morgen zou hij immers al weer vertrokken
kunnen zijn. Hij was in debat met een wetgeleerde, die ik niet ken. Toen
ik naar hem luisterde, begreep ik waarom zoveel mensen achter hem aan
lopen: hij spreekt met autoriteit, hij legt beslag op je, hij neemt je mee.
Ik begon van hem te houden, van zijn stem, zijn woorden, zijn gebaren.
Toen vertelde hi]' een gelijkenis. Tenminste, dat was het voor de andere
mensen om hem heen. Voor mij was het meer. Het was een van de
pijnlijkste ervaringen uit mijn leven. Een ervaring die me bijna het geloof
in u en in uw wet deed verliezen. Het is me een raadsel hoe hij deze
geschiedenis te weten gekomen is. Misschien is ze hem verteld door
iemand met wie ik er indertijd over gesproken heb. Maar dat doet er
nu niet toe.
Jahweh, wat kan hij vertellen! De mensen stonden roerloos te luisteren.
En ik, ik liep weer op die stoffige weg naar Jeruzalem. Het was de
eerste maal in mijn leven dat ik tempeldienst moest doen. Mijn hart was
blij, want ik heb uw dienst en uw huis lief. Ik dacht aan de offers die
ik zou ontsteken en aan de mensen die gezegend zouden worden. Ik
voelde de zon niet die het zand van de weg gloeiend maakte. Ik merkte
het stof niet dat langs mijn benen omhoog wolkte en in mijn neusgaten
drong. Ik dacht alleen aan u en uw dienst.
Mijn gedachten werden op een onaangename wijze doorbroken. Plotseling lag er een man voor me op de weg. Ik had hem niet eerder gezien.
Bijna was ik over hem gestruikeld. Zozeer waren mijn gedachten bij de
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tempel. Ik schrok. Er waren grote scheuren in de kleren van de man en
hij was half naakt. Op zijn gezicht en op zijn ontblote schouder zaten
grote plakken gestold bloed en in het zand op de weg waren donkerrode
plekken. De zon, ik voelde ineens de zon. Wreed trilde de hitte boven het
zand van de weg en stortte zich op de man. Zwermen insecten krioelden
over zijn wonden.
Deernis nam bezit van mijn hart. Ik bukte me. De man leefde nog.
Fiauw en onregelmatig bewoog zijn onderlijf. Ik wilde hem helpen, maar
ik wist niet hoe. Ik had niets bij me. Alleen uw wetsrol. Ik legde hem
neer in het zand. Ik kon althans de man in de schaduw van gindse bomen
brengen, weg uit de brandende zon.
Toen sloeg uw wet toe als een bliksem. Ik bleef versteend in half-gebogen
houding staan, de armen uitgestrekt naar de man op de weg, en ik vocht
met u, met uw wet. Mijn hart bonsde de woorden van uw wet in mijn
lichaam: het is een priester verboden zich te verontreinigen aan een lijk.
De man was nog geen lijk, maar hij zou het elk moment kunnen worden.
Hij zou kunnen sterven, terwijl ik hem wegdroeg naar de schaduw, in
mijn armen, of als ik hem onder de bomen had neergelegd en voorzichtig
probeerde hem te helpen. Dan zou uw toorn op mij liggen en mij onverlioeds neerslaan, omdat ik priester was en mij verontreinigd had door een
stervende man te helpen.
Mijn medelijden won. Ik kon deze man immers niet zo maar laten
sterven in de schroeiende zon en met die vliegen op zijn ogen en in zijn
neusgaten. Mijn leven lang zou het beeld van die man mijn hart verschrikken. Elke nacht zou ik hem zien in mijn slaap: vuil en bebloed. En mijn
mond zou gillen om hulp. Maar er zou geen hulp zijn, omdat ik niet
geholpen had. Ik stond op het punt u uit te dagen, Heer Jahweh. Liever
uw toorn op mij, dan die levenslange wroeging. Ik boog mij verder voorover
en wilde de man in mijn armen nemen.
Toen sloeg uw wet opnieuw toe. Het was nu niet uw toorn die mij
verschrikte, maar mijn ongehoorzaamheid aan uw gebod. Het drong tot
me door, dat ik bezig was u vaarwel te zeggen, dat ik willens en wetens uw
wet ging verachten. Ik stond voor de keus: de man helpen of u dienen,
mijn medelijden gehoorzamen of u liefhebben boven alles.
Wat vond ik u wreed, Jahweh, meedogenloos! Maar ik heb uw wet
gehoorzaamd. Uw wet en uw dienst waren sterker dan mijn medelijden.
Ik heb gekozen voor u.
Ik keerde mijn gezicht af van de man op de weg en liep om hem heen.
Ik durfde niet meer naar hem te kijken. Want de overwinning van uw
wet was niet overweldigend.
Omdat ik u wilde dienen, liet ik die man daar sterven in zijn bloed,
sterven in de blakerende zon en met een krioelende laag vliegen op zijn
verminkt lichaam.
Ik deed het niet met vreugde, Jahweh. Ik vond u wreed en uw wet
onbarmhartig. En nog, als ik er aan denk, vind ik u hard. Maar ik heb
uw wil gedaan. Ik heb uw wet liefgehad boven alles.
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Daarom weet ik nu, dat Jezus niet door u gezonden is. Hij heeft uw
wet niet Iief boven alles. Want hij wees naar mij met zijn vinger en zijn
doordringende stem beschuldigde mij. Ik haat hem, Jahweh, want hij is
uw vijand. Zal ik niet haten, die uw vijanden zijn?
Josef ben Sjimlah stond op en verliet zijn bidvertrek. Hij kuste zijn vrouw
en ging zonder gegeten te hebben naar buiten. Het was stil in de straten
van Jeruzalem, want het was midden op de dag en de zon scheen fel
tegen de witte muren van de huizen. Josef ben Sjimlah liep naar het
paleis van de hogepriester en diende een aanklacht in tegen Jezus van
Nazareth wegens verachting van de wet van Jahweh.
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SPRAAKWATERLIEDJE
als ik spreek is het spreken is
het oorzakelijk verband niet te horen
gaat het stofgoud verloren
en houden de mensen hun handen op

ik tracht de woorden te verkopen
de prijzen staan op mijn tong geschreven
geluk en liefde gaan bij hopen
de rest zal ik aan een dichter geven
slechts één is werkelijk waar
loopt achter de baar achter elkaar
einde van het licht van het gezicht
einde van het gedicht einde dicht
EINDE
voor Ankie Riedel
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LEZERSPELGRIMAGE
C. .^t^,^s^orp

Volwassen zijn.
Er is volwassenheid in engere en ruime zin. Op ongeveer 21-jarige leeftijd
is men lichamelijk volwassen. Wanneer is men eigenlijk definitief volwassen? Hier moet men het begrip volwassenheid in verband brengen
met een ander begrip: verantwoordelijkheid.
Verantwoordelijkheid is een beetje een vaag woord. Tegenover wat of
wie men verantwoordelijk is, wordt in het midden gelaten. Bovendien zijn
er graden van verantwoordelijkheid. Het is dan ook geen woord uit de
Bijbelse sfeer, maar het hangt samen met de gehele manier van abstract
denken en het abstract stellen van de dingen, die wij, mensen van WestEuropa, met onze cultuur hebben meegekregen van de Grieks-Romeinse
oudheid. De Bijbel is op dit punt terstond voor honderd procent concreet.
Hij spreekt van rentmeesterschap, van rekenschap afleggen. De Schrift is
dramatisch: de menselijke verantwoordelijkheid is sterk verbonden aan het
schuldbegrip en de persoonlijke God. En als wij jegens onze naasten verantwoordelijk zijn, is dit om Gods wil. In de Bijbel valt al heel spoedig het
woord 'bloed'. Men is schuldig of onschuldig aan iemands bloed. Uw bloed
is op uw hoofd. Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen.
Maar het woord en het begrip verantwoordelijkheid zijn ons nu eenmaal
vertrouwd en er is geen bezwaar tegen ermee te werken, mits wij het
laden met een inhoud, die met de leer en de geest van het Evangelie
overeenkomt. En komen we dan zo op de vraag naar volwassenheid terug,
dan vinden we het volgende. Er zijn drie stadia: 1. de verantwoordelijkheid
overvalt ons. Een jongen, nauwelijks het puberteitsstadium te boven, moet
door de dood van zijn vader plotseling als voornaamste kostwinner optreden: één voorbeeld uit vele. Iets dergelijks plaatst degene die het aangaat
in een dwangpositie, maar het zegt nog niets over zijn verantwoordelijkheidsbesef. Tweede stadium: de persoon in kwestie ontvlucht althans zijn
verantwoordelijkheid niet. Dit kan dus heten een begin van dragen van die
verantwoordelijkheid. Of moet men van slepen spreken? We zien hier meer
beproeving dan rijping en zeker nog niet de geestelijke volwassenheid, die
we hier op het oog hebben. Derde stadium: men aanvaardt de verantwoordelijkheid. Prachtig! Maar uitgerekend alleen die ene, bepaalde,
begrensde verantwoordelijkheid, die ons tegen wil en dank is opgelegd?
Dit is nog niet de volwassenheid in haar definitieve vorm. Alleen wie
inziet, dat, indien men één verantwoordelijkheid aanvaardt, men in beginsel
accepteert het verantwoordelijk zijn in het algemeen, dié is op weg
volwassen te worden, ook als men denkt vanuit de humaniteit. Dit is echter
het einde niet. De Middelaar aanvaardde vrijwillig de verantwoordelijkheid
voor daden en gezindheden, die de zijne niet waren. Hij deed dit concreet:
met bloed. Aan deze bron ontspringt het christelijk verantwoordelijkheidsbesef, dat uit naastenliefde opkomt en dat niet vlucht, maar zoekt.
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WARME MORGEN

Hij ontwaakte
En zag de dauwaarde
En houten engelen in een rij
Hij dacht:
'Waarom streden mijn lippen
Tegen mijn eigen mond?
(De bloemen gaan op in groene
Bloedverwanten, de doden liggen bedolven
Onder een gladgrijze grafsteen)'

'Wat zou ik nog', dacht hij, 'als
het armetierige schoolhoofd een hek smeden?
Een hek tegen de leegte ?'

JAll

Er woei een vogel van
Afrika naar Chicago
De piano ademde
Monotoon hijgend
In zwart-wit ritme
Sluimerende bassen
Werden enthousiast
En donker bloed zong
In de hete schorre keel
Van een droevige saxofoon
En de ruwe zwarte neger-guitaar weende
Weende collectief met de
Glanzend gepolijste blanke trompet
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ENGELSE FILMCOMEDIES
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Vrienden, wat vindt u van het volgende mopje? Van een overjarige kater,
waaraan niemand iets verkijkt dan degenen, die hem in huis gehad hebben
sinds hij vier weken oud was, wordt gezegd: Zijn moeder kwam om in de
Blitzkrieg. Bespottelijk, zegt u misschien. Daarmee wilt u dan niet te
kennen geven, dat u er zo om moet lachen, maar eer dat u er een beetje
verontwaardigd over bent. In Engeland zullen zeker nog mensen leven,
wier moeder omkwam in de Blitzkrieg van veertig jaar geleden. Hoewel
dit grapje pijnlijk voor hen zou kunnen zijn, zullen ze er zich vermoedelijk
niet aan ergeren. De grens van het aanvaardbare in grappen ligt voor
Engelsen anders dan voor Nederlanders en sluit het macabere niet uit.
De gek met iets steken is vaak een middel om zich tegen dat iets te ver
zo maakt de Engelsman met innerlijke voldoening grollen-deign,
over erge dingen; niet alleen over de regering, en de baas, en de vrouw,
maar ook over de misdaad, en de oorlog, en de dood. Waar een ander
over zou jammeren, daar steekt hij de draak mee. Hij is niet sterk in
jammeren, wel in grappen. Humor is een manier om gevoelens te uiten,
en heus niet alleen gevoelens van waardering of verrukking. Al kan dat
ook — natuurlijk.
In dezelfde film (Touch and Go), waarin het mopje van de verweesde
kater voorkomt, zitten een jongen en een meisje samen aan een tafeltje
in een cafetaria, reddeloos op elkaar verliefd. De jongen worstelt zichtbaar
om zijn geprangd gemoed te luchten en brengt eindelijk met moeite uit:
zó? Het meisje zit heel lang heel stil voor zich
Is het met jou
ook
uit te kijken, en eindelijk ziet men een haast onmerkbaar knikje. Een
Fransman zou dit misschien beschouwen als een bewijs van onvermogen
om gevoelens passend uit te drukken. Men kan het ook zien als het
maximum, dat meisjesachtige schroom van zulke alles overheersende
gevoelens kan laten blijken. Zeker is, dat het minuscule knikje haast
ontroerend is en tegelijk heel komisch, een stukje zelfspot van de Engelsen
met hun eigen uiterlijke onbewogenheid. Dit treffende en toch parodistische knikje brengt ons tot de ondergrond van de comedie: het meegevoel
met typisch menselijke dingen, dat met een zien van de betrekkelijkheden
wordt gemengd tot een nooit al te bittere spot. Op dit mengsel zijn geliefde
films getrokken als Whisky Galore, de avonturen van in de stormzee
geïsoleerde eilandbewoners, die in een tijd van oorlog en rantsoenering
zo slecht buiten hun nationale drankje kunnen; of The Maggie, de al even
avontuurlijke strijd om het bestaan van een vrachtbootje, dat al lang
gesloopt had moeten zijn, maar nu eenmaal de enige bestaansgrond is
van -zijn kapitein.
Maar al moge dit zich met enig voorbehoud gewonnen geven aan zekere
eigenaardigheden stof genoeg voor humor bieden, voor een comedie is het
niet voldoende. Het is veelbetekenend, dat ik zoëven tweemaal het woord
...

...
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Een scène uit: The Maggie.

avontuurlijk moest gebruiken. Voor een comedie is het nodig, dat met die
bespottelijk leuke mensen en dingen iets gebeurt. Onbegrijpelijke, onwaar
gebeurtenissen soms, maar tenslotte niet onmogelijk, nietwaar?-schijnlke
Er is zoveel onbegrijpelijks, dat toch maar gebeurt! Om niet te spreken
van heel gewone dingen, die heel ongewoon blijken — en andersom. In de
film The Constant Husband vindt de man, die aan geheugenstoornis lijdt,
bij het ontwaken in een hotelkamer eerst zichzelf terug. Men ziet — met
hem — zijn voeten tegen het voeteneind van het bed. Dan hoort hij buiten
zangerige stemmen, die vrolijk zingen in een vreemde taal. Hij kijkt uit
het raam en ziet de zee, een strand, boten erop getrokken. Men zou zich
sterk maken, dat het de Italiaanse Rivièra is. Het blijkt heel gewoon in
Wales te zijn. Behalve de spelingen van de natuur (als ik het zo zeggen
mag) is er ook nog de zogenaamde ironie van de geschiedenis. Behalve
het belichten van de menselijke eigenaardigheden is er dus ook het verwijlen bij de wisselvalligheden van het lot. Waarom zouden we dan niet
wat onwaarschijnlijkheden fantaseren, waarin de beminde voorwerpen van
onze spot de volle kans krijgen hun bijzondere eigenschappen te ontplooien?
Dat is een hebbelijkheid van de comedie.
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Humor is oog hebben voor het ongewone in het heel gewone, en ook
omgekeerd. juist in het betrekkelijke van gewoon en ongewoon ligt het
komieke. De kater van daarstraks is een oorlogspleegkind, maar toch ook
een heel gewone kat. Bestaat de techniek van het grappig zijn nu in een
licht, een lichtelijk te veel de nadruk leggen op bepaalde kleinigheden,
waardoor in het geheel een aangenaam contrast ontstaat, dan moet ook
in de gebeurtenissen van de comedie zo hier en daar een teveel, een
buitenissigheid zijn, zodat spanning en ontlading hun plaats krijgen.
Scherts is een spel van de geest met de spelingen van de natuur. Blijft men
te dicht bij de natuur, vergeet men de afstand te nemen om de spelingen
te belichten, dan wordt alles minder leuk. Zo bijvoorbeeld in A run for
your Money (Twee bolhoeden naar Londen), waarin het element van de
twee bolhoeden wel beloften inhoudt, maar de geschiedenis te veel
verloopt in een tekening van de wederwaardigheden van een provinciaal
in de grote stad, die meer dom dan leuk plegen te zijn — totdat eindelijk
aan het eind weer eens iets verrassends gebeurt. Alles klopt te goed in dit
verhaal, en het typische van humor is nu juist, dat er iets niet schijnt
te kloppen.
Fantasie is onontbeerlijk voor humor, èn voor een comedie. Hoe vrijer
het spel van de geest op de speelplaats van de werkelijkheid is, des te
geestiger het stuk en des te bevrijdender het effect. Een glansstuk van de
Engelse filmco:nedie is daarom wel The Titfield Thunderbolt, het adembenemende spel van een stelletje spoorwegenthousiasten uit het dornie
Titfield met hun ten dode opgeschreven buurtspoorlijntje. De uiteindelijke
redding wordt gebracht door een locomotief uit het museum ter plaatse,
de Bliksemschicht van omstreeks 1830. Comedie kan men niet navertellers,
maar deze is nog leuker dan een soortgelijke, The Genevieve, waarin de
jaarlijkse race voor primitieve auto's ten tonele wordt gevoerd. Veel leuker,
juist omdat de gegevens gewoner, maar de uitwerking verrassender is.
Als ik u alleen maar vertel, dat er op de oudgediende Bliksemschicht
tenslotte niets anders aan te merken blijkt, dan dat hij — onbedoeld
natuurlijk — de maximumsnelheid overschreden heeft.
Dat niet alles even leuk hoeft te zijn in de comedie, daaraan herinnert
ons een ander pronkstuk, de op een heel andere wijze adembenemende
film Kind Hearts and Coronets. Hierin speelt Alec Guinnes de rollen van
zeven of acht adellijke familieleden, die allen op hun manier de familie
vertonen; een prestatie, die _ op een onschuldiger thema later is-trekn
nagevolgd door een vrouwelijke ster in The Man, who Loved Redheads.
Met veel minder succes overigens, en wel voornamelijk, omdat deze laatste
film veel minder 'te zeggen' had dan eerstgenoemde. Het thema mag wel
onnozel zijn, maar dan moet de doorwerking schitterend wezen. In Kind
Hearts and Coronets is het gegeven alles behalve onschuldig. Als Guinnes
zijn carrière van onterfde en naar de titel hakende zoon uit een hertogelijk
geslacht gaat maken, weet men niet, hoe men het heeft. Het lijkt zo cru
(denk aan de kater), dat men zich afvraagt, of men niet verontwaardigd
moet weglopen. Gaandeweg wordt echter duidelijk, wat de elementen
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van deze menselijke tragi-comedie zijn. Afschuw van de massamoordenaar,
die alle tussen hem en de titel staande bloedverwanten op zeer gevarieerde
en geraffineerde wijze geruisloos uit de weg ruimt, wordt niet gelucht
in gefoeter of gedaver, maar door de onthulling van zijn mentaliteit, die
dit vóór heeft, dat ze geen enkele complicatie vertoont. Alles is straightforward, een erfelijke adellijke ei genschap. Daarbij heeft de mentaliteit
van zijn tegenstanders en slachtoffers dit toch tegen, dat ze ook geen
enkele complicatie erkent.. Alles gaat straightforward tegen elkaar in.
Prachtig is zijn angelieke, bloedloze vrouw, eerder die van een der slachtoffers, die bij het verwisselen van partij even straightforward en ongecompliceerd blijft. Ik zou het geen satire durven noemen, want nooit
wordt het bitter; maar wel ijzig, onverstoorbaar de belachelijke kanten
tonend in al die gewone menselijkheid. 'De dwaas', zou Homerus zeggen,
'want hij wist niet'
wat de doodgewone achtergrond van zijn buitenissigheden was. En zou men nu vrezen, dat deze macabere humor alles
toch wel erg betrekkelijk maakt, dan is er aan het slot dat allerbespottelijkste conflict in de door de hooggeboren misdadiger zelf geschapen
situatie, waaruit iedere uitweg leidt tot de rechtvaardige bestraffing,
waaraan hij juist ontkomen scheen te zijn. Zelfs dat kan komisch zijn.
Het is in elk geval bevrijdend — voor ons .. .
...
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KRITIEKEN
J. M. Sanchez-Silva

Maroelino
Dordrecht, Schefferdrukkerij.
Gaan we bij dit uitgaafje voorbij:
primo de weeë burgermans-nonsens die
de uitgever op de flap liet afdrukken
met de aanbeveling om tijdens de
lectuur van dit verhaal koffie of limonade te gebruiken, al naar gelang de
lezer wel of niet een eigen gezin gevormd heeft, secundo het fijngevoelerige voorwoord van de schrijfster,
wier moeder ook al schreef en dichtte,
zodat ze düs misschien het verhaal
wel speciaal voor haar dochter bedacht heeft, tertio de vrij onbeduidende tekeningen, die toch ook weer
niet zo slecht zijn, dat de naam van
de maker ons per se onthouden moest
worden en quarto de vele 'foto's naar
de film', die natuurlijk goed zijn, maar
de combinatie van geschreven woord
met fotografie komt maar zelden als
combinatie tot zijn recht, omdat de
één altijd de ander dood slaat. Zoals
ook hier.
Gaan we, zei ik, al dit struikgewas
voorbij en beperken we ons tot het
verhaal, dat via de film vrijwel algemeen bekend werd. Dat het zes-jarige

jongetje Marcelino op de zolder van
het klooster waarin hij als vondeling
opgroeit gesprekken voert met de
Kruis-Christus die hij daar gevonden
heft is als weergave van de kinderfantasie alleszins acceptabel, al is het
na een en andermaal Don Camillo bepaald niet nieuw meer. Maar dat
het Christusbeeld ook voor anderen
waarneembaar spreekt en beweegt en
het brood en de wijn eet en drinkt,
die Marcelino meebracht, is een objectivering van die kinderfantasie, die
volkomen overbodig en daarmee al
veroordeeld is. Voor het kind was dit
alles immers toch al werkelijkheid.
Dat daarna het tot dan toe gezonde jongetje zomaar opeens sterft, omdat het Christusbeeld hem zijn liefste
wens wil vervullen: zijn moeder in
de hemel te zien, vind ik van een
bedenkelijke sentimentaliteit doortrokken. Psychologisch onjuist, van gevoel
onzuiver en stilistisch zonder enige
bijzondere verdienste; wat blijft er dan
eigenlijk nog over? Wel, misschien
alleen de foto's naar de film, waarop
het jongetje Marcelino echt wel een
aardig ventje is.
J. W. V.

VERWANTSCHAP MET...
B. Nijenhuis.

De Tornado.
Kampen 1956 — J. H. Kok N.V.
Al lezend in deze nieuwe roman van Nijenhuis komt de gedachte naar boven
aan verwantschap met ... Ja, met welke auteur? Want Nijenhuis laat toch wel
een heel eigen geluid horen. Zo min onder de protestants-christelijke schrijvers
als onder de contemporaine niet -geestverwanten vindt men een vergelijkbare
figuur. En toch ... Het kan niet toevallig zijn, dat mij na het lezen van 'De Tornado' de titel te binnen schoot van een klein boekje van, naar ik meen Walter
Schubart: Dostojefsky's Ringen um Gott. Inderdaad, die was het, Dostojefsky.
Van een beïnvloeding door deze grote schrijver is bij Nijenhuis nauwelijks of
in het geheel geen sprake. Maar niet het werk, maar de geest van de meester
moeten door Nijenhuis heen zijn gegaan. 'De Tornado' is een boek dat de
worsteling met God tracht weer te geven. Dostojefsky en Nijenhuis pogen dat
ieder op een eigen wijze. De laatste meer direct, meer in gereformeerde trant,
zou ik bijna durven beweren. En die trant bracht zijn bezwaren en aantrekkelijkheden met zich. Hij biedt het voordeel dat de probleemstelling minder
versluierd is. Het boek spreekt daardoor het kerkvolk, dat geleerd heeft een
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preek te verteren sterk aan. Maar juist deze onmiddellijke, evangelische schrijf
heeft ook zijn bezwaren. De buitenstaander brengt men minder gemakke--tran
lijk tot bewogenheid door de gestelde, dan door de gesuggereerde waarheid.
Hiermee zij allerm`nst beweerd dat 'De Tornado' een prekerig verhaal is
geworden. Het is, in tegendeel, een roman in de volle, goede zin des woords.
Humor en spanning zoekt men er niet vergeefs in, liefde en misdaad krijgen
het volle pond. Is het ook daardoor, dat de schim van Dostojefsky voor mij
opdoemde? Zo niet, dan is het wellicht door de keus van het type mens, dat
Niienhuis bij voorkeur weergeeft. Dostojefsky beschreef — uiteraard — de
Slavische mentaliteit. Ook de romanfiguren van Nijenhuis handelen dikwijls
on- westers spontaan. Ze reageren bijna allen onmiddellijk en fel, zijn stuk voor
stuk emotioneel. Men vraagt zich zelfs af, of Nijenhuis ze niet te veel naar één
schabloon heeft geknipt. Toch meen ik, dat dit verwijt, dat misschien terecht
met betrekking tot 'Dossier 333' kon worden gemaakt, hier misplaatst is. Bij
alle overeenkomst in type bleef toch in 'De Tornado' voldoende differentiatie.
juffrouw Radek, de bazige huishoudster, Ezen, de man die wandelde met God,
Valderis, de ongecompliceerde arbeider en Klabak, de uit het lood geslagen
predikant. Ze leiden alle hun eigen gevoels- en gedachtenleven en van hinderlijke overeenkomst is geen sprake.
De verleiding is groot, van dit boek nog veel meer te schrijven. Het heeft
veel facetten, de het bespreken stellig waard zijn. Zoveel te eer het lezen. En
ik hoop, dat velen dat zullen doen. Want 'De Tornado' is een boek dat tot
nadenken stemt en waarin ook veel te genieten valt. J. E. N.

Marcus Cunliffe
Amerika schrijft

Den Haag — Servire.
Er bestaat in ons land een uitstekende
'Geschiedenis van de Amerikaanse literatuur' van de hand van Prof. A. G.
van Kranendonk. Naast dit vrij omvangrijke werk (in 2 delen) is er echter zeker ruimte voor een wat beknopter 'overzicht van de voornaamste richtingen en figuren uit de Amerikaanse
literatuur.' Zoals bijvoorbeeld de Engelse verhandeling 'Literature of the
United States', waarvan thans een
voortreffelijke Nederland'e vertaling is
verschenen van Jacques den Haan.
De nog jonge Amerikaanse literatuur, die immers pas bij het koloniale
tijdperk een aanvang neemt, blijkt on
bevredigende wijze te kunnen worden
samengevat binnen 270 vagina's. Persoonlijk heb ik die 270 bladzijden van
de eerste tot de laatste met veel interesse gelezen, maar ik kan me voor
dat 'Amerika schrijft' ook op-steln
een andere manier kan worden gebruikt: als naslagwerk. Bijvoorbeeld
door degenen die de specimina van de
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Amerikaanse literatuur, hun in de
vorm van pocketbooks in handen gevallen, 'thuis' willen brengen. Of die
meer willen weten van het literature
klimaat, waaruit een door hen bewonderd Amerikaans toneelstuk afkomstig is. Alleen voor zover betreft
de namen van de allerjongste romans
en toneelwerken zal 'Amerika schrijft'
hen dan in de steek laten; over de
achtergronden van de jongste Amerikaanse literatuur biedt het boek van
deze Engelse auteur echter zeer deskundige voorlichting. Die in ons land,
dat immers met Amerikaanse boeken
overstroomd wordt, vertaalde en oor
beslist niet overbodig-spronkelij,
mag heten. J. M. Vr.
Henk Meyer
Consternatie.

Amsterdam — Meulenhoff
Het proza dat Henk Meyer in deze
bundel bijeen bracht getuigt van zijn
buitengewoon scherp waarnemingsvermogen èn van zijn vermogen het
waargenomene op een evenwaardige
manier te verwoorden. Keerzijde daar-

van is, dat naar mijn mening in deze
verhalen het dramatisch accent te wei
vertegenwoordigd is naast het be--nig
schrijvende en ontledende. Liever dan
verhalen zou ik daarom dit proza
situatietekeningen willen noemen, of
momentopnamen, maar dan van een
kwaliteit die de fotograaf aanduidt
met 'gestoken scherf tot in de rand'.
Voor de meeste verhalen vormden
herinneringen uit de kinderjaren de
grondstof. Consternatie, de titel van
het eerste verhaal, is ook in veel van
de overige verhalen als ondertoon
aanwezig: bevreemding, ontsteltenis,
een zich niet terecht vinden van het
kind in de grotemensenwereld. Dat
de schrijver zich dikwiJjls langs de
rand en soms over de rand van cynisme
beweegt, doet vermoeden, dat hij ook
nu die ontsteltenis nog niet verwerkt
heeft. Toch, zal dat voor hem nodig
zijn, wil zijn scherpte niet alleen maar
scherpte blijven. J. W. V.
Maria Dermóut.

De juwelen haarkam.
Amsterdam — Querido.
Vijf korte verhalen werden hierin gebundeld zoals we die van Maria Dermóut kennen; over mensen èn dingen.
Voor haar hebben de dingen een eigen
leven, ze beïnvloeden vaak de bezitter
op mysterieuze, bij het Oosten behorende wijze, ze verbinden het heden
onverbrekelijk met het verleden. Het
is een vreugde, naar de stille, milde
stem van deze vertelster te luisteren.
In dit prachtige boekje zijn het
eerste verhaal: De juwelen haarkam,
en het laatste: Twee jade reigers, de
uitblinkers.
Het eerste heeft tot achtergrond de
Molukse opstand en strafoefening uit
het begin van de 19e eeuw. Een jong
Nederlands marine-officier, ooggetuige,
keert naar het Vaderland terug. Hij
brengt eerst een kostbare sierkaan van
een vermoorde residentsvrouw naar
haar familie en gaat dan naar zijn
ouderlijk huis. De thuiskomst wordt
een mislukking; het drama van de

Molukken is met hem meegereisd, het
is aanwezig tijdens de eerste avond
thuis. Bijna eentonig vertelt de schrijfster dit, maar zo suggestief dat de
lezer die aanwezigheid meevoelt. Later, samen met zijn begrijpende moeder, gaat het beter: 'Het werd weer
stil in de kamer; de gestalten die de
zoon had opgeroepen vervaagden,
trokken weg naar de geheime verten
vanwaar zij gekomen waren
Met
familieverhalen en herinneringen wil
de moeder haar zoon terughalen, maar
terwijl ze vertelt, legt de Molukse
wereld alweer beslag op hem: 'Waarom ben je zo ver weggegaan ?' vroeg
ze ineens zonder overgang, 'naar dat
vreemde land, die vreemde mensen;
nu kan je niet meer terugkomen'.
'Ik ben teruggekomen, Manvan', zei
de zoon.
'Neen', zei de moeder heftig, 'neen,
je bent niet teruggekomen, je komt
niet, je komt nooit meer terug, hier ..
bij ons'.
Persoonlijk vind ik het verhaal over
de twee kostbare jade reigers nog aantrekkelijker. Het wekt herinneringen
aan een tijd die de oud-Indisch gast
nog kent. Vandaar de voorkeur.
Fr. v. F.
...'

Pearl S. Buck.

Mijn werelden.
Utrecht — A. W. Bruna & Zoon.
Vertaling M. Mok.
Veertig jaar woonde Pearl Buck in
China. Ze bracht vacanties door in
Japan, reisde in India en andere Aziatische landen, leert nu haar eigen
land, Amerika, kennen. Over de belevenssen in haar twee werelden vertelt ze in deze autobiografie. Haar
privéleven blijft daarbij zoveel mogelijk op de achtergrond.
China is nog altijd haar grote liefde. Levendig en onderhoudend vertelt ze over de schoonheid van het
landschap, over de zeden en gewoonte, rijpheid en humor van het volk,
over zijn geschiedenis uit het grijs
verleden, over haar Chinese leraar,
haar vele vrienden in goede en kwade
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dagen. In dit gedeelte is ze op haar
best. Uitvoerig beschrijft ze ook het
falen van Amerika, en de overwinning
van het communisme. Het kolonialisme
bestrijdt ze te pas en te onpas, over
de zending doet ze merkwaardige uitspraken. Zo zouden b.v. zendelingen
christelijke avonturiers zijn, die uittrekken om hun eigen geestelijke behoeften te bevredigen.
Een vlot geschreven boek met interessante gedeelten, in uitstekend Nederlands. Fr. v. F.
Leo Faust
36, rue Pigalle

Een bar op Montmartre
Amsterdam — G. de Boer Jr.
Leo Faust geeft in dit boek zijn
mémoires over zijn Parijse jaren vóór
1940, toen hij, na zijn huwelijk met
een Française, uit de journalistiek stapte om met een bar en restaurant lange
tijd een trefpunt te vormen voor Neder
Hij noemt de rue Pigalle on--landers.
verholen een straat der vervloeking,
doch hield het er blijkbaar vele jaren uit.
Ontegenzeggelijk biedt hij in deze
mémoires, waarin de meest uiteenlopende mensen worden geportretteerd, ook no wel wat meer dan een
kroniek scandaleuse. Faust kent ook
het Parijs van de Parijzenaars, zoals
het 'quartier Marais', waar het beste
deel der Parijse bevolking leeft en
werkt'. Maar hoofdzaak bleef toch wel
de beschrijving van dat wonderlijk
slag mensen dat als stamgasten zi n
bar en restaurant bezocht, van de
kleine en grote drama's van hun leven.
Wie er op rekende ook de schrijver
zelf meer dan oppervlakkig te leren
kennen uit dit geschrift, komt bedrogen uit. Faust blijft de beschouwer,
vaak toeschouwer, in de rol van de
goedwillende landgenoot.
Dit is eigenlijk een hybridisch geschrift. Men proeft er wèl de knappe
journalist in — ik denk aan de suggestieve beschrijving van het Parijs bij
het uitbreken van de tweede wereld
volslagen ontreddering-orlgend
bij de komst der Duitsers.
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Reportage? Roman? Gedenkschrift?
We moeten het maar nemen voor wat
het is. Een stukje Parijs rondom de
vijftien jaren waarin Faust met zijn
vrouw de scepter zwaaide in 'Restaurant Hollandais', aan welks inrichting
Mondriaan en Piet Zwart het hunne
bijdroegen om het een geheel eigen
sfeer en karakter te geven. P. J. R.

Meesters der Zweedse vertelkunst.
Amsterdam — J. M. Meulenhoff.
Met de uitgave van de serie Meesters
der Vertelkunst heeft Meulenhoff de
liefhebbers van het korte verhaal wel
een dienst bewezen. Door het bijeen
telkens een aantal ver -brengva
uit een bepaald taal- en cultuur -halen
krijgt men van die literatuur-gebid
niet alleen, maar ook van de betrokken
volksaard een beeld, dat veelzijdiger
en veelkleuriger is — en daarin meer
vertegenwoordigend op beide fronten
— dan het werk van een enkele schrijver zou kunnen zijn. Wie van verschillende delen na elkaar kennis neemt,
kan er zich daarbij over verbazen,
hoe zuiver de menselijke verscheidenheid zich binnen de omlijsting van
het korte verhaal kan aftekenen, maar
ook, hoeveel eenheid er in verscheidenheid kan zijn, zodat iedere bundel
als geheel een duidelijke eigen smaak
heeft.
Wat deze Zweedse verhalen betreft,
over het algemeen zijn ze van een
uitstekend literair gehalte, zonder
mooidoenerij, maar geschreven in een
proza dat vooral bij de modernere
schrijvers van een transparante hel
toch mis ik er iets in,-derhis.En
er blijft een wat kille indruk van achter, het blijft allemaal te vlak, te horizontaal, te netjes in het straatje. Het
ontbreekt erin aan menselijke en aan
religieuze warmte, er klopt te weinig
hart in. Daarom is het voor mij bij
veel van deze verhalen gebleven bij
een kennismaking die wel interessant
was, maar die toch duidelijk viel buiten de sfeer van het persoonlijk contact. Maar dat kan ook aan mij liggen
natuurlijk. J. W. V.

Bertus Aafjes.

Logboek voor 'Dolle Dinsdag'.
Amsterdam, 1956 — J. M. Meulenhoff.
Deze schetsen geven weer de ervaringen en gedachten van Bertus Aaf]'es
tijdens zijn zeereis naar en zijn verbli1jf
in Amerika. Ze zijn gericht aan Dolle
Dinsdag, het dochtertJje van hem. Sommige zijn erg boeiend, zoals 'Naar de
kerk van moeder Conrad' en de ver
-tels,vanUcJrmih.
Opvallend is, dat het peil van de
stukken beter wordt, zodra Aafjes voet
aan wal gezet heeft in Amerika. De
zee blijkt hem op de één of andere
manier slecht te bekomen; deze schetsen zijn grotendeels langdradig en ver
onnoemelijk veel 'Als' in-moeindt
bijna elke zin.
Het is jammer, dat de schrijver bij

de bundeling van deze schetsen, die
eerder in Elsevier's weekblad verschenen zijn, geen betere selectie heeft
toegepast; in deze vorm is het een
erg matig geheel.
Tot slot een citaat uit 'Tromp en
de zeeslag bij Duins'.
'Je hebt nog nooit een portret gezien
van Maarten Tromp, laat ik hem je
dus beschrijven. Hij lijkt — maar ook
diens portret ken je niet — enigszins
op Vondel, al heeft Vondel een gecompliceerder gezicht, hoewel ook Vondels gezicht opmerkelijk ongecompliceerd is voor een dichter. Tromp heeft
hetzelfde oerdegelijke gezicht.'
En ik twijfel er niet aan, of het
gezicht van Maarten Tromp is én
Dolle Dinsdag èn ons opeens veel
duidelijker geworden.
ajj

FILMS
Pietro Germi, De machinist. Il Ferroviere. (Standaard).
Het neo-realisme is nog niet aan de
juffrouwen gekleed in onderjurken en
andere onmisbare kledingstukken gestorven. Wie bittere tranen schreide
over de vele wanhopige italiaanse producten, die na de voortreffelijke naoorlogse start van een De Sica, Rossellini, Zampa -en Lattuada ons land bereikten, kan door Pietro Germi worden
getroost. Want deze eerlijke film bouwt
voort op de beste elementen uit het
neo-realisme: waarheidsliefde en eenvoud. De Machinist is het met een
voortreffelijk vakmanschap verfilmde
verhaal van een jongetje over zijn
vader, onopgesmukt, met juist die verzwaring van bepaalde accenten, zoals
een kind deze ervaart — en waardoor
anderzijds de lichte toets van de onschuld aan de beklemmende ernst van
het leven in een arbeidersgezin wordt
meegegeven.
Met welk een liefde en welk een begrip heeft Germi dit verhaal verfilmd,
welk een geduld moet hij met het

knaapje hebben gehad, dat zo'n beklemmend levensechte rol in dit kleine
drama van achteruitgang en teleurstelling speelt.
Een voor een verlaten de oudere
broers en zusters het huis,• na met de
vader in conflict te zijn gekomen, maar
ook de machinist zelve weet zich niet
staande te houden als het ongeluk hem
treft. Rotsvast echter blijft het jongste
kind in zijn vader geloven en ook als
deze is gestorven huppelt het knaapje
het leven weer in met een open blik,
een blik die nog niet is vertroebeld
door de achterdocht en de teleurstelling.
Honderd super-producties in technicolor voor deze simpele tekening in
zwart en wit.
Ernst Lubitsch, To be or not to be.
(Nederland)
Deze reprise van een film die tien
jaar geleden al in Nederland is uitgebracht en reeds vijftien jaar geleden werd opgenomen, is een gebeurtenis waaraan niet zomaar kan
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worden voorbij gegaan. Deze kostelijke
persiflage van al hetgeen het naziregiem als fundamenteel beschouwde
is gebouwd op het randje van de tragiek en de ellende, die datzelfde regiem over de wereld heeft gebracht. Er
moet destijds een geweldige moed voor
nodig zijn geweest deze film te vervaardigen. Want zij heeft als achtergrond de rokende puinhopen, van Warschau en de verminkte lichamen van
de door de barbarij gevallenen. Maar
Lubitsch gaat nergens over de schreef.
Het is heerlijk deze afdoende afrekening met de nazi-kliek nog eens te
zien.
Robert Bresson, Een ter dood veroordeelde ontsnapt. Vn condamné à
mort s'est échappé. (DLS).
Robert Bresson, bekend geworden door
Het dagboek van een Dorpspastoor,
tekent in deze film de moeizame pogingen van een frans verzetstrijder, die
aan de klauwen van de Gestapo weet
te ontkomen.
In het schaarse licht van de cel, met
niets anders dan de vage geluiden van
de gevangenis op de achtergrond —
het rammelen van sleutels, de ring van
een bewaker die tegen de spijlen van
een trapleuning ringkinkt, het gekreun
van andere gevangenen en soms ratelende schoten — af en toe doorruist
van muziek van Mozart (!), heeft hij
zijn film opgenomen. Sober, ingetogen,
maar beklemmend tot in alle details.
Het is moeilijk voorstelbaar dat een
beeld in deze film gemist zou kunnen
worden, het is ondenkbaar dat zij vollediger zou kunnen zijn. Een hand,
een vaag gezicht, een helm is alle,
wat Bresson nodig blijkt te hebben
om de situatie van een bepaald ogenblik weer te geven. Nobel werk.
King Vidor, Oorlog en vrede. War and
peace. (Paramount).
Een kleurige, drie uur durende film
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met een aantal magnifieke massa -scènes, die overigens heel weinig heeft te
maken met Tolstoï's meesterwerk.,
Roger Vadim,
en schiep de vrouw.
Et Dieu créa la femme (Nederland).
Het scenario van deze film moet ge
zijn op een verloren zaterdag--schrevn
avond door iemand, die zich herinnerde dat ergens in Frankrijk mejuffrouw Brigitte Bardot rondliep. De
film zelf is op e'en uitzonderlijk mooie
dag aan de franse zuidkust opgenomen. Genoemde Brigitte Bardot wordt
door de fans met de letters B.B. aangeduid. Hetgeen overigens niets met
een nuttige nederlandse instelling heeft
te maken. Integendeel. Wel geven
deze letters goed het schaapachtige
niveau aan, waarop dit hele geval is
afgedraaid. En dat dan allemaal in
cinemascope en eastmancolor.
....

Fuhrmann Henschel, De duivel in de
vrouw.
Dit larmoyante verhaal over een brave
boereborst en een stiekum wezentje,
dat hem aan haar welgeschapen boe
drukt om hem daarna verach--zempj
telijk te verstoten, is de nodeloze verfilming van een drama van Gerhart
Hauptmann. Er komen enkele beelden
in voor, die het uitstekend zouden doen
in een prospectus van de een of andere
reisvereniging.
George Stevens, Giant. (Warner Bros).
Deze 'laatste film van James Dean' is
ook al weer zo'n drie uur durend geval. Er komen in deze familie-historie.
die mij bepaald meer heeft geboeid
dan Gejaagd door de wind, enkele
aardige karakter-typeringen voor. Ja
stelt echter danig teleur.-mesDan
Hoewel hier en daar wat te lang uit
deze film vooral tegen-gesponi
het slot spannend genoeg om de aandacht vast te houden.

c/li ,riims 4A. bevf v-^Ler
ZATERDAGAVONDMEMOIRE
0, de toeter-en-blaas-muziek-van- vroeger
om achter aan te lopen
op Zaterdagavond
twee grote oren
op kindervoeten
klapperende lol-oren
tussen een uit wasteilen
herboren volk
tussen groene-zeep - gezichten
onder gele gaskousjes
en maar verdwalen
en in gelukzalige zaterdagavondwinkeltjes
zoethout kopen voor een cent
of duimdrop
of niets
zomaar niets
omdat je teveel muziek had gesnoept
omdat je alleen maar oren was
zonder maag
omdat je sparen wilde
voor kopermuziek
voor een pet
met een lichtje
een dwaallichtje
voor de Zaterdagavondkinderen
voor de lol-oren
van later
voor de blinkende gasgeysergezichten
achter m'n kopermuziek
van later.
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EEN SCHUIMTAART VAN PLEZIER

s. grolle
De grote kenner, van het Russische toneel, Johannes von Guenther, zegt,
dat Gogol met zijn stuk 'Het Huwelijk' in de dertiger jaren van de vorige
eeuw, een nieuw tijdperk der Russische toneelschrijfkunst heeft ingeluid:
dat van de satyre op de kleine Russische middenstand, geklemd tussen
adel en volk en vastgeketend aan een tyranniek netwerk van tal van
conventies, regels en commerciële overwegingen. Alexander Ostrowskij
zou later de grootmeester worden van dit genre en de erenaam gaan
dragen van de 'Colombus van het riviergebied achter Moskou', — zoals
de wijk in Moskou genoemd werd, waar deze middenstand van omhoogkomende kooplieden woonde.
Er is alle reden om Von Guenther op zijn woord te geloven, maar toen
de Haagse Comedie Gogols 'volkomen onwaarschijnlijk verhaal Het Huwelijk' voor het voetlicht bracht kon men zich toch moeilijk indenken, waarom die Russen van goed een eeuw geleden zo bijzonder geboeid waren.
Op de keper beschouwd is het niet meer dan een in toneel omgezette,
tamelijk flauwe, novelle. Het is het verhaal van de verlegen hofraad Iwan
Koezjmitsj Podkoljossin, die door een koppelaarster en een vriend aan de
vrouw moet worden gebracht; eindelijk vindt hij het meisje zijner dromen,
maar op de ochtend van het huwelijk deinst hij toch nog voor de echtelijke staat terug en springt via het raam en rijdt per droschke terug naar
het land der vrijgezellen -vrijheid.
Gogol zet om deze Koezmitsj tal van interessante figuren: medevrijers; de
aanstaande bruid en haar tante; de koppelaarster; de vriend; de dienstbode; de knecht en een koopman. Zij allen zijn de onderdanige dienaren
en dienaressen van de etiquette van deze kringen en deze tijd. Op deze
wijze kreeg het verhaal een folkloristisch tintje, waardoor het voor ons,
twintigste eeuwse Nederlanders wel iets interessants had. Maar toneel kon
het niet worden, hoogstens een typering van een bepaalde samenleving.
Als men nu zou menen, dat 'Het Huwelijk' niet de moeite waard zou zijn,
heeft men buiten de waard gerekend, in dit geval buiten Peter Scharoff,
die als een gulle Russische gastheer hartelijk oproept om dit folkloristisch
feest bij te wonen. Hij doet dit met zoveel oprechtheid en zoveel overrompelende geestdrift, dat men al gauw geboeid is door alles, wat men
krijgt voorgezet. Al is het dan geen toneel in de eigenlijke betekenis dezer
zaak, toch vermaakt men zich opperbest om alle snaken, die hier de revue
passeren. De koppelaarster heeft werkelijk een alleraardigst koppeltje
vrijers bij elkaar weten te krijgen. Daar is vooreerst de dikbuikige heer
Omelette, een ambtenaar van de tweede rang, die op de kl.-inties let
en precies nagaat of hij in de voorspiegelingen omtrent de rijkdom der
bruid niet bedrogen is. Dan is daar de infanterie - officier b.d. Anoetsjkin,
— een lange sladood, wiens keurig uniform onberispelijk zit. Hij stelt aan
zijn bruid maar één (maar dan ook onmisbare) eis: dat zij Frans kan spre194

De vrijers uit Gogols 'Het Huwelijk', v.l.n.r. lt. t.z.b.d, Zjewakin (Dick van
Veen), ambtenaar 2e klasse Omelette (Johan Valk), Hof raad Koezjmitsj
(Cees Laseur) en in f .-officier b.d. Anoetsjkin (Bep van Delft).

ken. Niet, dat hij die vreemde taal machtig is, maar een jongedame uit
gegoede kringen moet dit wel zijn. Als blijkt, dat Agaafja Tiechonowna
geen Frans kent, heeft zij voor hem afgedaan. Dan is daar ook de luitenant ter zee b.d. Zjewakin, een heertje op leeftijd, uiterst zuinig op zijn
piekfijn uniform van onverslijtbaar laken uit het jaar '13, die heel in Sicilië
is geweest, maar desondanks nimmer een jongedame de zijne heeft mogen
noemen. Zeventien huwelijkspogingen heeft hij reeds ondernomen en
steeds liep het mis. Helaas ook nu weer.
En dan is daar de verlegen hofraad Koezjmitsj, — de beste kandidaat,
want hij is van adel en hij meent het werkelijk, maar ja die angst, ziet u,
die angst, waardoor hij op de trouwdag zelf nog door het raam wegvlucht
een ontroostbare Agaafja achterlatende.
Maar niet alleen Agaafja is gedupeerd: ook de koppelaarster FjokIa, die
toch maar voor zoveel kandidaten had weten te zorgen. Zij wijt de schuld
van het debacle aan de vriend, die haar de eer niet wou gunnen Koezjmitsj
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aar, een vrouw geholpen te hebben. Als mannen zich ook met zulke subtiele zaken gaan bemoeien, loopt het altijd mis. Een volgend maal zal haar
dit niet gebeuren, dan zal zij haar zaken strak in eigen hand houden.
Friso Wiegersma had voor prachtige decors en kostuums gezorgd, zodat
men zich van het eerste ogenblik wel lijfelijk in dit Moskouse milieu
moest wanen. En dan had Scharoff het voor elkaar gekregen deze Haagse
acteurs zo volkomen te Russificeren, dat men de grootste moeite had om
uit te maken wie nu wel wie was en schuilging achter die levensechte
vermommingen. Zij waren stuk voor stuk de grote onbekende geworden.
Of men nu Fie Carelsen nam, de koppelaarster, of Cees Laseur, de hof
dan wel of men trachtte uit te vinden, wie toch dat dikke mannetje-rad,
Omelette was, dat door Johan Valk bleek gerepresenteerd te worden,
of de oude krakepoterige zee- officier waarachter Dick van Veen schuilgin . Dezen waren allen, evenals de anderen volkomen ver-Russischt.
Paul Steenbergen de vriend, herkende men nog het best, maar dit betekent niet, dat hij uit de toon viel. Integendeel, zo'n handige, gewiekste,
vrolijke vriend mag Koezjmitsj werkelijk wel in ere houden.
Ja, zo ziet men alweer, hoe met geestigheid en vlijt van niets een schuim
geklopt kan worden. Dat is op de planken mogelijk.-tarvnpleiz
Men heeft er niet eens een auteur voor nodig, als men maar een regisseur
heeft, die Scharoff heet en enige opperbeste acteurs, aan wie de Haagse
Comedie zo rijk is. Dan gaat het ook en dan kan het toneel werkelijk
voor toneel zorgen, ook als er geen toneel voorhanden is.
Toch hoop ik, dat Scharoff in de toekomst weer eens de zorg voor een
groot Russisch toneelwerk op zich zal nemen, Zo'n taartje is voor een
enkele keer wel eens aardig, maar dit vermaak ligt toch eigenlijk beneden
liet kunnen van deze grote Russische regisseur en beneden het niveau,
waarop de Haagse Comedie zich moet bewegen.
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MEESTER DROMER

Klein eu broos zocht het mannetje zich een weg tussen de haastige mensen
in de Stationshal. Af en toe bleef hij opeens stilstaan, met grote ogen voor

zich uitkijkend, alsof daar ergens wondere taferelen zich afspeelden.
Met een ruk kwam hij dan weer tot bezinning, ten gevolge van een duw
of een trap op zijn tenen. Verlegen keek hij rond, of men zijn dagdroom
ook bemerkt had, en hij kreeg een kleur als hij een glimlach in een mondhoek zag verdwijnen.
Enkele stappen deed hij in de richting van het tweede perron ('Denk er
nou om, lieverd', had zijn vrouw gezegd, 'je kaartje zit in je rechterjaszak
en je moet op het tweede perron zijn. Zul je erom denken? Het tweede
perron.' En laat in vredesnaam je bagage niet weer in de trein liggen,
hoor je het?') tot hij weer staan bleef en een verschrikte blik op zijn
handen wierp. Ah gelukkig, daar was zijn koffer nog in zijn rechterhand,
en in zijn linker de reistas, hij had dus nog niets vergeten.
'Laat ik nu eens één keer flink zijn', dacht hij, 'laat ik nou es niks vergeten!'
Hij trok zijn rug recht, hij probeerde vastberaden te kijken en beklom
met een zekere beslistheid de trap naar het tweede perron.
Maar halverwege de trap kwam hij tot stilstand. Kon hij het ook helpen?
De schoen van de dame vóór hem, grijs slangenleer, met een hele hoge
hak, net een grijze poort. Een glazen poort en als je voorzichtig om een
hoekje keek, zag je die witte berg. Er klommen vogels op en neer. Een
vrouw bukte zich boven een waterspiegel.
Hij schrok wakker. 'Kijk uit sufferd', zei iemand.
Hij knikte terwijl hij in beweging kwam. Ja, hij was een sufferd, daar
stond hij verdraaid weer te dromen.
'Je moest eens flink wakker geschud worden', had zijn vrouw wel geërgerd
uitgeroepen. Hij probeerde zichzelf wakker te schudden. 'Een koffer en
een reistas. Als de trein voor de derde keer stopt, uitstappen. Eén koffer
en een reistas!' Hij schudde zich, tot hij er warm van werd.
Door de gelukkige omstandigheid, dat iemand van het personeel hem
naar binnen duwde, alvorens de portieren dicht te klappen, wist hij de
trein nog te halen. Vóór hij de coupé binnenging, reed de trein het
station al uit.
De coupé was leeg. Geen mens in de buurt, niet naast hem, zelfs niemand
op één van de andere banken.
Hij zette de koffer voor zijn voeten neer, zodat hij erover struikelen zou
als hij opstond. De reistas hield hij op de knieën.
Stel je voor, een onbekende reistas, die opeens op je knieën gezet wordt.
Je weet niet eens wat erin zit. Met een verwonderde blik trek je de
ritssluiting open, je houdt je adem in van spanning.
Een oud pistool, zoals door de geuzen gebruikt werd. Vreemde gouden
197

munten. Maar helemaal onderin ligt nog iets zwaars, iets zwarts: het
maakt je bang vóór je weet wat het is. Je vingers woelen langzaam door
de koude schijven...
De trein kwam schokkend tot stilstand, de koffer viel om, met een bons
tegen de benen van de man. Hij schrok wakker.
'Eerste halte. Bij de derde uitstappen. Eén koffer en één reistas. Laat
ik nu alsjeblieft niks vergeten, anders krijg ik weer op mijn kop van Lies.
Laat ik nou eens helemaal niks vergeten ..: Hij zuchtte en hij hield één
vinger uitgestrekt, als teken dat hij de eerste stopplaats gepasseerd was.
Toen keek hij opnieuw naar de wondere wereld, die in hem omhoog borrelde als lichte gasen in een moeras.
Zo nu en dan keerde hij in de werkelijkheid terug, één koffer en een
reistas, de volgende halte uitstappen. Ik moet oppassen dat ik straks niets
vergeet. Een koffer en een reistas.
De trein liep langzaam het station binnen, maar hij stond al recht, de
koffer in de ene, de tas in de andere hand.
Ha, er kon nu niets meer gebeuren. Er kon nu niets meer mislopen. Einde
slaagde hij er dan toch in, om niks te vergeten.
-lijk
Fier liep hij het perron af, hij legde zijn kaartje met een hooghartige glimlach bij de controle neer en bleef zelfverzekerd voor de spoorbomen
wachten, tot de trein, die hij verlaten had, passeren zou.
Daar kwam de trein in beweging. Ixet was gewoon ongelooflijk, dat het
hem ditmaal gelukt was niets te vergeten. Hij keek voor de zekerheid
nog eens beide kanten uit.
De koffer was in zijn rechter, de reistas in zijn linkerhand, alles was dit
orde.
-malin
En triomfantelijk hief hij het gezicht op naar de trein in aankomst. De
eerste-klas-wagon reed hem voorbij, onmiddellijk daarachter had hij
gezeten.
Hij keek en toen werd hij bleek van schrik, want dáár achter dat coupéraam, hoe was het in vredesnaam mogelijk, daar zat een klein schriel
mannetje, het hoofd lichtelijk gebogen.
Hij voelde zich duizelig worden.
'Verdraaid', dacht hij, 'verdraaid'. 'Wie had dat nou kunnen denken!'
Met een hulpeloos gebaar keek hij het voorbijschietende coupéraam na,
waarachter hij zichzelf zo heel duidelijk had zien zitten.
En met een starre blik in de ogen bleef hij stilstaan, ook toen de spoor.
bomen allang open waren, een klein mannetje, een koffer in de rechter,
een reistas in de linkerhand.
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THUIS
(aan mijn vrouw):
De warmte van dit herontmoeten slaat
iedere avond door mijn moede handen,
de vlam waarin ik langzaam op zal branden,
omdat mijn lichaam in vervulling gaat
wanneer achter het werk opnieuw jouw stem
de ruimte schept van niet meer kunnen kiezen,
alleen maar weer mijzelf erin verliezen
tot ik volkomen in de ander ben,
alleen jouw ogen zullen dit verstaan
waarom ik mij uit handen steeds kan geven
en hunkerend hiernaar durf toe te leven:
om in jouw handen uit te mogen gaan.
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THEOLOGISCHE KRONIEK

OIJ e J-ier
De belangrijkste kerkhistorische gebeurtenis sinds de Reformatie, de oprichting van de Wereldraad van kerken, gaat steeds meer, niet alleen op
de kerken, maar ook op de theologie haar stempel zetten.
Het boek van Dr. v. d. Linde over de Wereldraad is al uitverkocht en
enigszins verouderd. Dr. Golterman schreef er een nieuw boek over,
waarin hij de motieven noemt, die tot een oecumenische beweging geleid
hebben: de bezinning op het wezen van de kerk, de nieuwe drang tot
zending en evangelisatie, en het ontwaken van de sociale bewogenheid.
In de kringen van de Verenigde Naties wordt vaak naar suggesties van
de Wereldraad geluisterd. De Kerk gaat steeds duidelijker zien, dat
evangelisatie niet een speciale activiteit van de kerk is, maar dat alles
wat de kerk doet een evangeliserende betekenis heeft. De Raad wil alleen
maar eenheid in gehoorzaamheid aan de waarheid. Het wordt steeds
meer een vraag, waarom de kerken wel elkaars Doop, en niet elkaars
Avondmaal erkennen. Het centrum van de besprekingen is zich aan het
verplaatsen; de leer van de kerk staat niet langer in het middelpunt
maar het wezen van Christus. Dat is een gunstig teken, want 'een waarachtige ontmoeting met de Heer laat ons niet onveranderd achter'.
Dat is ook wel gebleken in de honderd uren, waarin een commissie van
de Hervormde Synode het richtingsvraagstuk besproken heeft. De handreiking voor het gesprek der richtingen, die de Synode uitgaf, bewijst
dat de gangbare opvattingen, die men over elkaar heeft, vaak geen recht
doen aan de werkelijke bedoelingen van de ander. Men wil voortaan in
de ander niet alleen de tegenstander horen, maar ook de correctie. Men
stond elkaar soms verwonderd aan te kijken: 'meent u dat nu werkelijk?
clan begrijp ik er niets meer van!' Vooral op het punt van de verzoening
is men elkaar dichter genaderd dan men zou verwachten. Ook voor het
gesprek tussen Hervormden en Gereformeerden kan deze handreiking
goede diensten bewijzen. Er worden wegen gewezen, om aan het langs
heen -praten te ontkomen. Men wil elkaar voor eenzijdigheden be--elkar
hoeden en roept op tot een méér ernst maken met de diepere inhoud
van de bijbelse woorden 'openbaring' en 'waarheid'. Dat dit noodzakelijk is, blijkt ook uit zinnen uit deze handreiking zelf.
'Eer Abraham was, ben Ik', zegt méér dan dat 'het raadsplan des heils
al van eeuwen in het hart Gods aanwezig' was en dat 'de Christus het
heilshandelen Gods is, dat eeuwen later in de persoon van Jezus van
Nazareth vlees wordt'.
Maar hier klinken nergens de wel zéér vrijzinnige klanken als van Dr
Mankes-Zernike in haar 'Bijbelse portretten'. Deze portretten zijn niet
bijbels meer. Het is PIato met een scheutje 19e eeuw. 'Het is de evangelisten niet om historieschrijving te doen'. 'De evangeliën tekenen ons
Christus slechts in vage trekken'. 'Als de apostolische geloofsbelijdenis
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spreekt van het geloof in de opstanding des vleses, willen wij hierbij
denken aan de triomf van de geest over de stof'(!) En dan gaat het verder vaag en dromerig over 'de maagdelijke gronden van ons wezen', 'de
onzichtbare kerk als een schone droom', en 'de Johanneïsche Christus'.
Wat blijft er nog over van het christelijk geloof, als de schrijfster zegt:
'In zover 't geloof in Christus 't symbool is van 't geloof in de waarde
en de mogelijkheden van de echte zuivere mensen, maakt dat geloof
zalig'? Christus is hier niet de weg, maar hoogstens de wegwijzer.
Wegwijzers kennen de andere godsdiensten ook. Dr. van Baaren gaf een
populaire uiteenzetting over de wereld van de religie. Volgens de faenomenologische methode schrijft hij niet om ons de godheden te leren kennen, maar de mensen, die deze godheden aanbidden. In een voor 'leken'
begrijpelijke trant vertelt hij als in een roman over allerlei merkwaardige
religieuze gedachten en gewoonten en de verschillende onderdelen, waar
-uitde
religie is opgebouwd.
Ook Dr. Leendertz richt zich in zijn boekje 'Gods Woord in mensenhanden' tot de niet-theologisch-geschoolde lezers. Hij praat met de gewone
man over zijn worsteling met de vraag: Hoe constateren wij wat de Heilige
Geest en wat ónze g:eest getuigt? De mens die het Woord verkondigt,
doet dit in een derde taal (de eerste taal is Gods spreken zelf, de tweede
taal het getuigenis in de Bijbel). Velen kiezen onbewust naar dat ze zelf
zijn, en laten de rest liggen. Hij waarschuwt tegen het zoeken naar
logische syntheses; het religieuze is hoger gestructureerd dan het logische
en kan tegelijkertijd het tegenstrijdige vasthouden.
Jaspers is op een verkeerde manier van het logische naar het 'religieuze'
gevlucht, omdat hij niet gezien heeft, dat het dilemma rationalisme -irrationalisme voor ons niet behoeft te bestaan. Ds. Spier karakteriseerde zijn
denken als 'de filosofie van de onbekende god'. Hij geeft een beknopt
overzicht van Jaspers' werken en daarna de beoordeling van Barth, Van
Riessen in zijn dissertatie, Zuidema, Van Peursen, e.a. Hij heeft waardering voor de waarheidsmomenten in deze filosofie: de breuk met het
rationalisme, het niet negeren van de bijbel, de mening dat God voor
ons nooit object kan zijn. Maar hij bestriJ'dt de opvatting van Jaspers,
dat de wijsbegeerte verlossing brengt en dat God onbekend blijft.
'Zijn eniggeboren Zoon heeft Hem ons geopenbaard'. Dat straalt door
op de schilderijen van Rembrandt. Hij was volgens Visser 't Hooft eerst
geen bijbels schilder, al schilderde hij bijbelse onderwerpen. Maar later
was hij de enige bijbelse schilder, die deze naam verdient. Jezus is op
zijn schilderijen niet bovennatuurlijk, niet minder menselijk dan de mensen om Hem heen, — maar Hij staat er als Iemand 'die leert als machthebbende, en niet als de Schriftgeleerden.'
Zó heeft Blumhardt Hem ook gezien. Schreuder schreef een kort overzicht over diens werk en leven. Kwam er bij hem iemand 'op vrome
stelten', dan sprak hij zo lang over de geit en de mest, totdat zijn gast
natuurlijk werd en gewoon. Maar midden in dit gewone leven greep hij
naar het ongelooflijke 'alle dingen zijn mogelijk'; men zegt, dat men God
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niet mag dwingen door het gebed, — maar wordt God niet veel meer
gedwongen, doordat we niet bidden?'
Alleen in het gebed kunnen wij de woorden weer bijeenbrengen, die nu
overal rondslingeren, omdat ze van de dingen zijn afgevallen. Deze gedachte is van Picard, die in zijn 'De vlucht voor God' weer even diep
eenvoudig en origineel is als in zijn vorige werken. Enzinck zei:-zing
'Picards filosofie stamt niet uit boeken, maar uit zijn lijden aan deze tijd,
uit zijn intuïtieve wijsheid en de helderziendheid van zijn aangeboren
dichterschap.' In dit boek laat hij zien, hoe alles in deze wereld alleen
nog maar aanwezig is in de vorm van een vlucht. De geboorte is de sprong
in de vlucht. De wereld van de werkelijkheid is veranderd in een wereld
van mogelijkheden. In zo'n wereld is alles mogelijk en daardoor ontbreekt
de verrassing en het dichterlijke. In zo'n wereld is geen sprake van de
concrete mens, maar van de abstracte mensheid. De abstractie holt de
dingen uit; dat is nodig voor de vlucht. Het enige dat voortdurend aan
discussie; ze is er al vóór de kwestie waarover gediscus--wezigs,d
sieerd wordt. De taal in de wereld van het geloof is warm van menselijke
nabijheid; de taal van de vlucht is een koud, verwijderd gemurmel, iets dat
slechts door toeval een communicatiemiddel werd. Men vreest het Laatste
Oordeel niet meer, wanneer men op de schilderijen en in de literatuur
de verbrijzeling van alle dingen reeds gezien heeft, men heeft zelf reeds
vernietig wat God eigenlijk vernietigen moest.
Van Picard is te verwachten, dat hij ook weer over het menselijk gelaat
rake dingen zegt. Zijn opmerking, dat de dialectische theologie niets anders
is dan een middel om de mens in een voortdurende alarmtoestand te
houden, is op z'n minst verouderd.
Zelfs de dialectische theologie is niet altijd dialectisch genoeg. Dat blijkt
uit de dissertatie van Dr. Vlijm, die in zijn voorwoord ook de juffrouw
van de lagere school dank brengt. Het spijt hem, dat de jonge kerken
te weinig zich bezinnen op het religie-begrip, zoals Barth e.a. dat zien.
Hij zet uiteen, wat Barth verstaat onder openbaring als 'Aufhebung der
Religion'. Op de conferentie in Jeruzalem (1928) hield men te weinig rekening met het totale karakter van de niet-christelijke religies. Kraemers boek
wordt uitvoerig besproken, omdat hij al onder invloed van Barth stond.
De critiek, dat Barth de mens te veel los van God ziet, is niet juist; de
vraag is alleen, hoe hij nu concreet de relatie ziet tussen God en mens.
Dit is een boeiend proefschrift, dat grote betekenis kan hebben voor de
zending en de evangelisatie.
De evangelisatie onder de jeugd moet ook dóór de jeugd ter hand genomen worden. Dat is de ontdekking geweest van 'Jeugd en Evangelie',
een beweging, waarvan Ds. Vollenhoven als één der stuwende krachten
de geschiedenis getekend heeft in een boek, waarin bezinning en bezieling
een harmonisch geheel vormen. Hij beschrijft, hoe j. en E. is ontstaan en
gegroeid. In de oorlog werd het duidelijk, dat het Evangelie de beste
kansen heeft, als christenen een voortdurende vriendschappelijke omgang
met buitenkerkelijken hebben. Hij legt de nadruk op de polaire spanning
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tussen groepswerk en persoonlijk contact, de continuïteit van het contact,
de combinatie van woord en daad, de functie van het christelijk milieu,
en de algemene 'dienstplicht' voor alle belijdende leden van de Kerk. Het
is te hopen dat dit boek velen op gang brengt. Het 'ambt van alle gelovigen'
mag niet een theologisch stokpaardje blijven. Ook de vrouw staat in
dit ambt.
Voor de toelating van de vrouw tot het bijzondere ambt heeft Dr. v.
Steinpvoort gepleit in zijn inaugurale oratie over decorum, orde en mondigheid in het N.T. Midden in 1 Cor. 14, witgloeiend van spiritualiteit,
wordt gesproken over betamelijkheid en orde. Het N.T. kent geen aparte
stand van geestelijken. De kerkorde is een zaak van ethiek en niet van
recht in seculaire zin.
Feller dan hij voerde mevr. Bolkestein—v. Binsbergen een pleidooi voor,
'de vrouw in het ambt'. De cultuuropdracht wordt in Genesis gegeven
aan 'de' mens in zijn twee- eenheid. God heeft Adam niet tot een hoofd
over de vrouw gesteld. Zij kwam wel later, maar Adam kwam later dan
de dieren. Gen. 3:16 is geen gebod van God. (Daarin heeft zij gelijk;
hoe lang zullen gereformeerde dominees nog bi' elke bruiloft deze en
andere ketterijen moeten verkondigen bij het voorlezen van het huwelijks
vrouw moet zich onderwerpen, maar de man ook, op zijn-formulie?)D
manier, nl. door lief te hebben. Om deze gedachte te verdedigen, is het
niet noodzakelijk, om met de schrijfster Paulus een aanhanger van de
joods -rabbinistische traditie te noemen. Zij ziet in een bepaalde pericoop
geen spoor van de wetenschap, dat in Christus alles nieuw is geworden,
maar dan maakt zij dat gedeelte te veel lós van wat eromheen staat.
Dat de vrouw in de Bijbel niet op de tweede plaats komt, blijkt wel in
het boek, dat Ds. Veldkamp geschreven heeft over de moeders in de bijbel.
Kuyper had al over de vrouwen in de Schrift geschreven, maar 'de Hol
heeft het op zijn frisse manier speciaal over de-landseWtrLühi'
moeders gedaan. Hij blijft dicht bij de bijbeltekst, maar durft wel eens
iets te doen, wat men 'fantaseren' zou kunnen noemen. Men vraagt zich
af, waarom hij destijds zo scherp tegen Thijs Booy heeft geschreven. nu
hij zélf toch nog krasser schreef over de Kerk (cursief gedrukt zelfs hier
en daar): 'De schrikkelijke nood van ons leven is, dat de kerk geen moeder
meer wil zijn. Het beeld uit Openb. 12 klopt niet meer. Daar was de kerk
een zwoegende, strijdende, bezige moeder. Nu is de kerk een dame geworden, een mevrouw. Nu kan de draak de kerk wel liefhebben!'
Dat is nu ook altijd de gedachte van Thijs Booy geweest. Bij zijn afscheid
van jeugdland schreef hij een boek over de 'stille omwenteling' in de
Gereformeerde Kerken, waarin hij erkent dat de kerk in de oorlogstijd
geen moeder is geweest, maar dat het nu langzaamaan de goede kant
uitgaat: er is minder ontzag voor de voormannen, meer openheid, meer
verlangen naar eenheid, de mentaliteit van de W.G.J. (Werkgemeenschap
Geref. Jongeren) begint meer en meer door te dringen. De recensies op dit
boek moeten bewijzen, of deze optimistische visie juist is. Er komen in
dit boek telkens weer dezelfde gedachten terug, maar nergens wordt dit
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vervelend, omdat de toon fris blijft. Door zijn eerlijkheid lijkt de schrijver
wel eens arrogant, maar dat neemt hij op de koop toe. Hij toont aan, hoe
men brokken gemaakt heeft doordat men de 'figuren', die onder ons maar
dun gezaaid zijn, in 'een gewone maat wilde stoppen' df hen begon te
verheerlijken. Wie verwacht had dat hij nu wel 'rijper' en 'milder' en 'bezonkener' zou schrijven, heeft zich vergist. Hij neemt van zijn vorige
boeken niets terug en schrijft nog in dezelfde krasse taal. Hij heeft weinig
eerbied voor de Synode, omdat het woord 'Synode' hem onmiddellijk doet
denken aan het verbod interkerkelijke evangelisatie te bedrijven, het synodale 'neen' tot de N.C.S.V. en de kerkelijke inquisitie jegens de C.D.U.
Maar hij heeft respect voor iedere oudere, die 'een man uit één stuk'
durft zijn, zodat hij zonder leidersverheerlijking Jan Schouten eert met
woorden, waar deze méér aan hebben kan dan aan 't handgeklap van
de horde. Zijn boek kan de gereformeerden dichter bij de anderen brengen,
al zal het ook wel weer wantrouwen en verwijdering oproepen.
Er blijven nog zulke vreemde misverstanden tussen de protestanten.
Ds. Meijerink schreef in 'Reformatie en mystiek' een populaire historisch
studie over Jean de Labadie, en beweert daarin, dat Kuyper en-critshe
de Synode van de Gereformeerde Kerken dezelfde weg zijn ingeslagen
als de Labadisten. Maar daar zit wel wat meer aan vast dan hij in enkele
eenzijdige zinnen over de veronderstelde wedergeboorte naar voren
brengt.
De Kerken van de Reformatie hebben zich altijd tegen een 'mystische'
sacramentsopvatting en een mystische rechtvaardigingsleer verzet. Dat
blijkt ook uit de dissertatie van Dr. Arntzen, die Osiander weer eens onder
de loupe nam. Osiander, die beweringen als 'wij weten niet de dag en
het uur, maar wel het jaar van de Wederkomst' graag ten beste gaf om
interessant te zijn, heeft zó de nadruk gelegd op het ontvangen van God
in onszelf, dat hij wel een pantheïst genoemd kan worden. Arntzen verzet
zich tegen alle uitspraken die een lijden in God veronderstellen, maar
het is de vraag, of de opmerking van Bolkestein: 'Het was God zelf, Die
in Zijn Zoon ons vlees en bloed aannam en in onze nood afdaalde' op
zichzelf tegen de Schrift ingaat. Uit angst voor het patripassionisme kan
men de afstand tussen het hart van de Vader en het Kruis van de Zoon ook
te groot maken.
De profeten hebben smárt gezien in het hart van de Vader. Dr. Teeuwen
schreef een profetenspiegel in zijn eigen, gespierde stijl, die bij geen enkel
onderwerp beter past dan bij dit. In de woorden van de profeten vlammen
de bliksems en sidderen de bergen en klinkt de spot over alle religie zonder
Christus. Zij moeten het niet al te bekrompen hebben om zich heen. Zij
vertegenwoordigen op dit ondermaanse de aristocratie des hemels. Zij
zijn timide als alle dichters. Wij, met onze hopeloze angst om door de
boekhoudersgesteldheid der moderne zakelijkheid niet voor 'vol' aangezien te worden, kunnen bij een blik in deze profetenspiegel ontdekken,
hoe wij beneden onze Nieuw Testamentische stand leven. Dit boek werd
voor buitenkerkelijke jongeren geschreven om hen te laten zien, hoe
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actueel de taal van Israëls profeten nog zijn kan, en hoe onbijbels alle
zoetsappigheden zijn, waarmee welwillende gelovigen hen van hun jeugd
en hun aardsheid willen aftrekken. Jongeren, die de profeten lezen, durven weer jong te zijn. De vreugde van het aardse leven begint ook in
de kerk weer in trek te komen. Zelfs de preken over het zevende gebod
beginnen evangelieprediking te worden.
Er verschijnen nog telkens boeken en boekjes met sexuele voorlichting voor
jongeren. De arts Dupuis schreef er ook één, rustig en duidelijk, voor
jongens en meisjes van 16-22 jaar, en zonder de krampachtigheid, waarmee men enige tijd geleden de krampachtigheid van de kerkmensen bestreed.
Ds. Harder doet in zijn 'Het evangelie van Johannes' niet veel meer dan
het evangelie zélf laten spreken. Zijn boek is geschikt als geschenk aan
buitenkerkelijken en als leidraad op een bijbelkring.
Het gesprek met buitenkerkelijken zal steeds weer uitlopen in een gesprek
over de verhouding van Kerk en Humanisme. Het boekje, dat Kraemer
daarover schreef in 1954, is nu om- en bijgewerkt tot op ' l Jan. 1956.
Hij ziet Kerk en Humanisme als 'feindliche Brüder', die een totaal ver
uitgangspunt hebben, maar toch elkaar moeten zoeken uit ver--schilend
antwoordelijkheid tegenover het totale leven van ons volk. De Humanisten
moeten op gelijke voet met de Kerken behandeld worden, niet alleen
omdat wij een democratie hebben, maar ook omdat er vrij baan moet zijn
voor 'al wat lieflijk is en wel luidt'. De Humanisten moeten zich afvragen,
of zij niet aan de 'verzuiling' meewerken en in de richting van een pseudokerk gezogen worden.
Kerk en Humanisme ontmoeten elkaar in de sociale verantwoordelijkheid.
Hoe Luther daarover dacht, laat Dr. Boendermaker zien in een boekje,
dat met de woorden 'Luther en de atoomsplitsing' de aandacht trekt.
Tijdens het Concilie van Constanz waren duizend vrouwen daarheen
samengestroomd om de eerwaarde heren het nodige vertier te verschaffen.
Luther, die nooit een blad voor de mond nam, heeft ongetwijfeld ook op
het zedelijk leven van zijn tijd een goede invloed gehad.
In deze Kroniek werden de volgende boeken en brochures besproken:
1. Dr. W. F. Golterman, Eén Heer één Kerk, Callenbach, Nijkerk.
2. Handreiking voor het gesprek der richtingen, Boekencentrum, Den
Haag.
3. Dr. A. Mankes-Zernike, Bijbelse portretten, Voorhoeve, Bussum.
4. Dr. Th. P. v. Baaren, Uit de wereld der religie, v. Loghum Slaterus,
Arnhem.
5. Dr. W. Leendertz, Gods Woord in mensenhanden, De Erven Bohn,
Haarlem.
6. Ds. J. M. Spier, Filosofie van de onbekende God, Kok, Kampen.
7. W. A. Visser 't Hooft, Rembrandts weg tot het Evangelie, W. ten
Have, Amsterdam.
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8. J. A. Schreuder, Uit het leven van Blumhardt, Boekencentr., Den Haag.
9. Max Picard, De vlucht voor God, W. Gaade, Delft.
10. Dr. J. M. Vlijm, Het religie-begrip van Karl Barth, Van Keulen,
Den Haag.
11. Ds. H. Vollenhoven, Evangelisch commando, Kok, Kampen.
12. Dr. P. A. v. Stempvoort, Decorum, orde en mondigheid, CaIIenbach,
Nijkerk.
13. H. J. Bolkestein-v. Binsbergen, Wederkerige onderworpenheid, idem.
14. Ds. H. Veldkamp, Moeders in de bijbel, Wever, Franeker.
15. Thijs Booy, Een stille omwenteling, W. ten Have, Amsterdam.
16. Ds. H. J. Meyerink, Reformatie en mystiek, Oosterbaan, Goes.
17. Dr. M. J. Arntzen, Mystieke rechtvaardigingsleer, Kok, Kampen.
18. Ds. Chr, W. J. Teeuwen, Profetenspiegel, idem.
19. P. J. F. Dupuis, Uw lichaam een tempel, W. ten Have, Amsterdam.
20. Ds. R. C. Harder, Het evangelie van Johannes, Bosch & Keuning,
Baarn.
21. Dr. H. Kraemer, Kerk en Humanisme, Boekencentrum, Den Haag.
22. Dr. P. Boendermaker, Luther en de sociale verantwoordelijkheid, id.
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HERFST
De zomer is
nog niet over en
de klank van de jacht
hangt als een roodkoperen
bel in de bomen
de misthoorn van de morgen
vloeit over maar
de avond is met helderheid
ter nauwernood bedekt
langzaam weven de nevels
de bomen in.

9

— ena'eIs

OOK EEN BEGIN IS GENOEG
De dag zal weer komen
dat wij gelukkig zijn
als de zon en de wind
een lied zullen dansen boven de bomen
en de wereld zal openbloeien
als een tuin op het zuiden
Tast naar de knoppen die er zijn
en heb voor morgen geen angst..
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RILKE EN ZWEDEN
cf'ran^t

^AEN

Uit correspondentie met Tora Holmström.

De zomer van 1904, die Rilke in Zweden doorbrengt, is van grote invloed
op zijn werk geweest. De warme ontvangst door Ernst Norrlinden, de goede
zorgen van mejuffrouw Larsson en de familie Gibson, geven hem rust. De
instructieve gesprekken in de kring rond Ellen Key, afgewisseld met de afzondering op het landgoed Borgeby Gard, dit alles bevredigt de behoeften
van zijn karakter: omgang met mensen en inkeer in absolute eenzaamheid.
Hij vindt zijn evenwicht terug, zoals vroeger in Worpswede.
Hij gaat zich verdiepen in de geschiedenis van het slot Borgeby Gard en
leest veel oude oorkonden en familiedocumenten. 'Er is geen traagheid in
mij', schrijft hij aan zijn vrouw Clara. Zeer waarschijnlijk heeft hij hier
de gegevens gevonden voor zijn bekende gedichten 'der letzte Graf von
Brederode entzieht sich türkischer Gefangenschaft' en 'Auferstehung'.
En het ouderlijk huis van Malte Laurids Brigge is mede door Borgebv
Gard geïnspireerd.
Kort na zijn aankomst maakt hij kennis met Torsten Holmström en diens
zuster Tora. Reeds dan schildert Tora niet onverdienstelijk. Het eerste
gesprek loopt mis. Zij zijn het oneens over Goethe. Rilke maakt schriftelijk
zijn excuses over zijn impertinent gedrag en nodigt haar uit om de Ellen
Key -dagen op Borgeby Gard door te brengen. Sindsdien blijft de vriendschap bestaan in een niet overmatige, maar langdurige correspondentie.
Het is niet moeilijk, soms verband te vinden tussen de latere briefwisseling
met Tora en Rilke's gedichten, die aan zijn verbli j f in Zweden ontleend
zijn. Als hij in maart 1907 te Capri de reeds aangehaalde riddergedichten
schrijft, zijn de indrukken van Zweden herleefd door enige lange brieven
van Tora. Een weerzien te Parijs zal die zomer plaatsvinden:
'Denn unser Beisammensein in Borgeby und unsere Gespräche/ alles
das war wie ein Anteil meiner Erinnerung und nicht wie ein Ganzes. /
So können Sie verstehen, wie froh ich bin und dass vieles in mir ist/
was mitklingt und mitspricht, wenn ich Ihnen nun auf Wiedersehen

sage.'
Als in later jaren bij Rilke de innerlijke conflicten elkaar steeds sneller
opvolgen, ja, hij er niet meer uitkomt en het begonnen werk niet vlotten
wil, moet hij met heimwee terugdenken aan de goede maanden in Norrland,
waar hij eens zichzelf terugvond. Steeds vraagt hij Tora over haar land tè
schrijven en uit deze indrukken poogt hij de inspiratie te vernieuwen, die
hij zo moeilijk oproepen kan. Deze toon in de correspondentie begint reeds
in september 1907, nadat Tora weer in Zweden terug is:
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'für den Brief gedankt, der am 22. Juni in Hvilan begonnen war
und am 3. July auf jenem alten Bauernhofe weitergeschrieben, in dem
'man abends, wenn die Arbeit still ist, singend zusammen sitzt.'
Um diese Stelle zu lesen und wiederzulesen suchte ich Ihren Brief
manchmal heraus: Sie glauben nicht, wie das für einen klingt, der
die Einsamkeit auf sich genommen hat mit all ihrem Glück, mit ihrer
schweren Schwere: 'wo... man abends, wenn die Arbeit still ist,
singend zusammen sitzt...' Wie aus einem Märchen kommt mir das
vor und wenn ich es las, so musste ich glauben dass das irgendwo
wirklich ist und fühlte mich geborgen in dieser Gewissheit und
irgendwie besser aufgehoben als vorher.'
In december spreekt hij voor het eerst over de mogelijkheid van een nieuw
bezoek aan Zweden: ' ... Niemand von uns kommt leider nach Schweden
diesen Winter.' Het jaar daarop vraagt hij om een vacantie-adres voor
Clara en Ruth:

'Wüssten Sie eine Stelle, die sich für einen billigen, sehr einfachen
und ganz ländlichen Aufenthalt eignet? Sei es ein kleines Seebad,
oder ein Bauernhof auf dem man Sommergäste annimmt. (Ich dachte
an die Gegend des Kullen) für einige 4-6 Wochen ?'
Gedurende de komende jaren kan geen van zijn grote reizen hem bevredigen. Nog steeds gelooft hij dat Zweden het 'Wunder der Wiederholung'
zal kunnen brengen, dat hij daar zichzelf terugvinden zal. Uit een brief,
geschreven tijdens een kuur in Bad Rippoldsau (september 1909) blijkt dit
duidelijk:

'Und wenn ich hernach noch nicht wieder schrieb, ... so wär's, wie
ich wirklich mit der Versuchung umging, geradenwegs nach Norrland
zu fahren (vielleicht hätte sich noch irgend eine Mühlendachstube
gefunden ?).
Und das begriff ich so gut: die Wasserfälle, die Tag und Nacht mit
ihrem grossen Geräusch alles sind, so dass man in sich selber nichts
unterscheiden kann: dies gerade hätte mir noth gethan. Und einen
Bären draussen, statt des inneren Bären, mit dem ich mich eingelassen
habe, ohne ihn zu bewältigen, und der nun dasteht und droht, so dass
meiner Kraft nichts übrig blieb, als sich totzustellen'
en 'Das bleibt, mit der Fahrt nach Norrland für ein anderes Mal. Aber
ich glaube, ich komme wirklich bald dort ins Nördlichste Ihrer Heimat:
denn ich muss einmal lange auf dem Lande sein und vergessen, dass
es anderes giebt als das was vor Allem Vielen und Verwirrenden
dawar.'
En Tora Holmström schrijft, schrijft, van haar studie, haar vrienden, haar
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verloving, van haar succes als schilderes, haar reizen naar Finland, Italië
en Afrika. Zo treffend als op doek weet zij ook met woorden uit te beelden.
'Ich bilde mir ein, wenn Sie schreiben, so werd' ich sehen, was Sie
erzählen; es wird vor mir stehen näher als dieses und jenes auf meinem
Schreibtisch.'
Terug van zijn reis naar Egypte schrijft hij in 1911:
„Ich bin nun zurück, aber innerlich immer noch in Bewegung, so
eine Reise hält vor.
Nun sagen Sie, sind Sie in Norrland diesen Sommer? Wenn ich den
Entschluss hätte hinzugehen, in August zum Beispiel, wäre Aussicht
dass ich auf so einem grossen Hofe gegen nicht theueren Pensionspreis ein stilles Zimmer fände und alles was dazu nötig ist? Und
wäre es ein Hindernis, dass ich die Sprache nicht kann? Oder wo sind
sonst Hindernisse und Möglichkeiten ?'
Hij heeft nergens gevonden wat hij zocht en steeds de dwingende gedachte
dat het in Zweden zal gelukken. Hij heeft de Zweedse dienstregelingen die
Tora stuurde een jaarlang op zak. Te Duino bekent hij het:

Bij de brieven bevonden zich ook kleine gekleurde enveloppen met
kasteelnamen en lakzegels als stille getuigen van de neo- romantiek.
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'die schönen blauen Tágtid- Tabellen liegen vor mir: Sehen Sie, die
sind überall hin mit mir gegangen, weil ich es innerlich doch fortwährend für denkbar hielt, dass ich mich plötzlich unterwegs finde
auf der schönen grossen Karte Ihrer Heimath.'
en dan volgt het postscriptum als een s.o.s.:
'N.B. Ich brauche Norrland noch sehr, sehr; vielleicht kommts heuer

dazu: hoffen wir.'
Maar als zovele andere wordt ook dit plan van Rilke niet verwezenlijkt.
Hij kan immers leven van verwachtingen. Wat hij in de vreemde zoekt,
zoekt hij in feite in zichzelf, maar zijn geestkracht wordt ondermijnd
door een zwakke constitutie. Hij heeft tot zijn ergernis steeds in zich het
kleingeestige bezorgd zijn. De verzoening tussen de 'Freundschaft mit dem
Leben und dem grossen Gedicht' zweeft hein als ideaal voor ogen. Wanneer? Waar? Beloven hem de Zweedse brieven iets?
In februari 1914 schrijft hij:
'Nun wohnen Sie wieder auf Ihrer Werft und sehen die Schiffe gehen
und kommen, ich denke manchmal daran, was das für eine grosse
Gegenbewegung in einem hervorrufen muss, so dass man gar nicht in
ein kleineres Besorgtsein verfallen könne
Und an Ihre Reise nach Aland hab ich oft gedacht, Sie glauben nicht,
was Sie mir jedesmal mit solchen Erzählungen für einen starken
...'

211

Wind ins Herz blasen, das ist alles immer, als ginge es in gar keiner
Zeit vor, sondern nur in der Seele und in der Natur.'
en: 'Was bin ich selbst auf meinen Reisen, doch immer mit meinem
Körper beschäftigt und um ihn besorgt, wie vieles vertrage ich nicht,
und soll vegetarisch essen und soll das und darf nicht jenes, — es
ist recht eine Schande;
deshalb glaube ich auch noch nicht an meinen Sommer und Herbst
1914 in Norrland, obwohls herrlich wäre und obwohl das sicher schon
sehr hilft, wenn Sie glauben, es wäre möglich und es wollen; wenn
nicht 1914 so 1915, aber später nicht, denn auf einmal ist man alt
und das grossmächtige Leben ist vorüber.'
Dan komt de oorlog. In het najaar 1914 overweegt hij nog in een gesprek
met Lou Albert-Lasard om samen naar Zweden te gaan, met de duidelijke
bedoeling, te vluchten voor het „hereinbrechende Schicksal". Hoe zeer
heeft hij zijn besluiteloosheid betreurd. Drie jaar na de oorlog, als hij zich
geestelijk daarvan reeds hersteld heeft, schrijft hij nog vanuit Schloss Berg:
'dass alle meine Pläne, die für den August 1914 aufgestellt waren,
in's Schwanken gerieten — hätt' ichs doch gethan: wär ich doch, im
July noch, nach Schoonen gereist und dann weit, weit hinauf in die
Einsamkeiten Ihrer stattlichen und gewaltigen Heimat! Wie oft, im
Gefängnis der folgenden Jahre, hab ichs bedacht, dass das vielleicht
der Ruf gewesen war, der mich retten wollte vor der zu nahen Berührung mit dem, gleich darauf hereinbrechenden Schicksal, — in
dem ich ja, Sie werden mich verstehen, von allen jenen Milderungen
ausgeschlossen war
...'.

Doch thans heeft hij Zweden niet meer nodig. Hij is zijn weg gegaan,
maar anders dan hij zich zelf gedacht had en sinds hij zich heeft bevrijd
door het voltooien der Duineser Elegien en de Sonnette an Orpheus is hij
geen vreemde meer in, deze wereld: 'Hier sein ist herrlich.'
Nu kan hij schrijven: 'J'ai travaillé, je suis content, j'ai bien, bien, travaillé.
Maar zijn dank aan Tora Holmström, die hem moed wist in te spreken in
zijn moeilijkste periode, en hun Zweedse vrienden, spreekt hij nog herhaaldelijk uit, zoals in de nieuwjaarsbrief van 1922 vanuit Chateau Muzót:
'Done: chère Tora Holmström: Merci et une bonne année, bonne et
bien valable dans le compte de la vie! Et mes voeux également à
tous les vótres.
Si parmi eux ou parmi vos amis il se trouvent quelquesuns qui, par
hasard, se souviennent encore de moi —, dites á eux mes souhaits
sincères et parlez à chacun de eet attachement durable que je garde
à votre claire et hospitalière patrie!'
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ik neem langzaam de draad op
die ik welbewust had laten schieten
ik dacht
wat voor zin heeft het gedichten te schrijven
wat niemand het alleen zijn
van het voorhoofd wist
en wat voor zin heeft het verward te raken
in het struikgewas van een gecultiveerde twijfel
misschien had ik wel gelijk
maar diep in mij, diep in mij
leeft toch de hoop dat God
mijn snaren weer bespelen zal
met de melodie geloof
aarzelend begin ik te zoeken
of ik tussen de dure wissels op de toekomst
en de formulieren om een dode aan te geven
nog een levend woord kan vinden
een woord blauw als de lentehemel
hcht als libellen boven een avondmeer
en levend als het levende water van een bergbeek
ik wacht tot ik een vers kan schrijven
zonder het persoonlijk voornaamwoordje ik
een vers van slechts drie letters: GOD.
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EEN ROMAN VAN 'FORMAAT'

C. .^í^ns^orp
Laten we beginnen met dat woord 'formaat' voorzichtig aan te vatten.
Het heeft meer dan één betekenis. We hebben hier een roman voor ons
van 388 bladzijden, met op elke pagina ongeveer vijfhonderd woorden,
een omvang dus uitmakend van bijna tweehonderdduizend woorden. Er
zijn natuurlijk nog wel veel dikkere turven, maar de omvang is toch behoorlijk. Wanneer men het woord formaat niet zozeer op de lengte en
breedte, als wel op de dikte van het boek mag toepassen, is De Ingewijden
een roman van een behoorlijk formaat.
Maar zo is het woord formaat natuurlijk niet bedooeld. Het is een kwaliteitsaanduiding. Hier rijst dus de vraag: wèlke kwaliteiten heeft het boek?
Of eerder nog: in welke richting liggen die kwaliteiten? Het antwoord
luidt: in de savante uitwerking van een moeilijk gegeven, niet in het minst
door het aanbrengen van een tot in kleine bizonderheden uitgewerkte
achtergrond. Die achtergrond is het na-oorlogse Griekenland met zijn
politieke verwikkelingen en economische vraagstukken, zijn toerisme
wegens de altijd levende herinnering aan de oudheid, in landschappen,
beroemde plaatsen, ruïnes, en bepaalde trekken in volksleven en volks
sterk gedétailleerde achtergrond geldt ook het verleden-karte.—Di
van de romanfiguren, zowel die van het eerste plan zoals het Amerikaanse
meisje Jessica Manning, de jonge Kretenzer Niko Stephandikakis, de
Nederlandse classicus Lucas Gosschalk, de gymnasiast Marten Siebeling,
de schilderes Elin Breskel en de ex-nazi Helmuth Sturm, — als de figuren
van het tweede plan zoals Jessica's vader en moeder, Niko's grootvader en
de ouders van Marten.
Mevrouw Haasse heeft een nogal sterke wetenschappelijke, nader historische inslag, die zijn kracht verraadt in nauwkeurige topografie en
documentatie waar het de werkelijkheid betreft, en een bijna even breedvoerige verantwoording in de sfeer van de fictie. Een in het oog springend
nadeel van deze aanleg is het teveel aan terugblik, aan retrospectie.
De behoefte aan uitvoerige verantwoording strekt zich ook uit tot de
karaktertekening van de voornaamste figuren. De toelichtende commentaren van de schrijfster, waarin zij de structuur en de ontwikkeling van
haar karakters uiteenzet, beslaan vele, mijns inziens tè vele bladzijden
van deze doorwrochte roman. En als zulke romanpsychologische, essayachtige fragmenten voorkomen in terugblikkende gedeelten, ondergaat de
algemene voortbeweging van het verhaal een dubbele vertraging. Deze
hang naar het indirecte, naar het secundaire hangt geloof ik samen met
de historische aanleg van deze begaafde vrouwelijke auteur.
Behalve in zijn kwaliteiten van geschiedkundige en menskundige aard
liggen de verdiensten van Hella Haasses jongste boek ook in het ver*) Naar aanleiding van Hella S. Haasse, 'De Ingewijden', uitg. Em. Querido,
Amsterdam. Tekst van de causerie, gehouden 1 april 1957 voor de N.C.R.V.
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mogen figuren op te roepen, die een eigen individualiteit bezitten. Hier
doet zich echter de merkwaardige omstandigheid voor, dat deze figuren pas
als we het boek uit hebben en we alle uitvoerige en minutieuze mededelingen van de schrijfster hebben aangehoord en verwerkt, voor ons de
vereiste afronding hebben verkregen. We kunnen ons niet aan de indruk
ontworstelen, dat de auteur er aan het eind ook pas zelf helemaal achter
is, hoe het met het innerlijk van haar sujetten staat. Indien ik me hierin
vergis, blijft het merkwaardig dat zij bij de karaktertekening van de delen
naar het geheel, en niet van het geheel naar de delen gaat. Men zou het
ook zo kunnen zeggen: deze roman is te veel de neerslag van de geschiedenis van zijn eigen ontstaan. Mij bekroop althans na het beëindigen van
de lectuur het verlangen de levensberichten van de voornaamste figuren
in gewone volgorde van het begin tot het eind, in zuiver episch-dramatische
vorm dus, te kunnen herlezen.
Hella Haasse bezit het vermogen mens, handeling en milieu als iets zintuigelijk waarneembaars voor de lezer op te roepen. Taal, stijl, beeldend
vermogen, karakterbes hrijving, handeling, dialoog, alles beweegt zich bij
haar op een ongeveer gelijk niveau. Dit is het verenigd resultaat van een
niet te onderschatten talent en van hard werken, waarbij evenwel het
flitsende, het desnoods onregelmatige, ja ook het eigenlijk briljante ontbreekt.
We zien dus ten aanzien van de formele kwaliteiten van het boek,
dat met de kwalificatie 'roman van formaat' grote waardering en respect
wordt uitgesproken, maar dat een zekere reserve niet mag worden ver
een reserve die betrekking heeft op de factuur, de makelij van-zwegn,
het werk, met name op het te weinig episch-dramatisch gebruik van het
overvloedig aanwezige episch-dramatische materiaal.
Bezien we nu de roman als getuigenis van levensinzicht. De schrijfster
constateert in velerlei vormen de vereenzaming van de moderne mens,
zijn toenemend onvermogen zich te integreren in de aangetroffen verhoudingen in familie, maatschappij en staat. De kerk in het algemeen
speelt geen enkele rol. De Grieks-orthodoxe kerk is in het boek decoratie
of bestanddeel van de oude volkszede zonder metafysische invloed, zoals
de naar uien riekende priester op Kreta. Op zichzelf zijn haar analyses
van het tegelijk verwende en verwaarloosde Amerikaanse meisje, van de
jonge Griek die de derde weg zoekt voorbij de dorpsadat enerzijds, en
de politieke tegenstellingen in het moderne Hellas aan de andere kant,
van de door het Hitlerrégime misbruikte Duitse volksjongen met zijn
hevige minderwaardigheidsgevoelens, van de hedendaagse puber uit een
Hollands intellectueel milieu, om niet méér te noemen, doeltreffend en
knap.
De mensen in deze roman worden niet gedragen door een bezield verband. Dat is hun ongeluk en dat is het gemeenschappelijk grondmotief
voor hun handelen; dat is de magneet die hen in het boek bij elkaar trekt.
De in dit werk gestelde diagnose is dan ook waar en juist. Wordt er ook
een remedie gesuggereerd? Het ligt in het algemeen niet in de aard van een
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roman een klaar en concies antwoord op een gesteld probleem te formuleren, maar veeleer dit antwoord te suggereren, open te laten, uit te
sparen. Men kan het toejuchen dat Hella Haasse haar roman niet heeft
willen forceren door een duidelijk omschreven levensboodschap te prediken. Maar zij zal toegeven dat, om een omschrijving voorkomend op bl.
348 te gebruiken, de 'sprakeloze, ongelovige, van hoop verstoten schepsels)
uit een tijdperk zonder symbolen van wijsheid en evenwicht' niet aan het
lijntje gehouden mogen worden. Het is voor deze mensen niet voldoende
zichzelf in een spiegel te zien.
De remedie, die gesuggereerd wordt, is een door lijden en loutering herwonnen, simpele en franjeloze naastenliefde. In de algemene deflatie van
de menselijke waarden kan alleen een ingrijpende herwaardering van de
ethische munt redding brengen. Men kan het hiermee van harte eens zijn,
terwijl men zich toch afvraagt: hoe fundeert de schrijfster dit geloof?
Omdat anders de chaos volkomen is en het leven, laat staan het schrijven,
geen zin meer heeft? De schrijfster blijft een laatste beroep doen op het
menselijke in de mens: ze durft de niet al te dikke, humanistische tak
waarop ze zit niet doorzagen. Anderen kunnen volhouden dat dit toch
moet gebeuren. Men moet zich laten vallen, in de volstrekte vertwijfeling
aan wat de mens aan goeds uit zichzelf kan produceren. Dan ziet men
misschien weer de oorspronkelijke en diepe betekenis van de boodschap
der kerk: dat er verlossing is in Jezus Christus, die waarlijk is opgestaan.
De Paasgroet van de oosterse kerk, in de roman als decoratieve bijzonderheid vermeld, bevat het hele geheim. Dit is ook mijn persoonlijke overtuiging.
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KRITIEKEN
Ignazio Silone

Een handvol bramen
Amsterdam - Arbeiderspers.
Ofschoon ik mij enigszins plichtmatig
neerzette om een boek te bestuderen
dat mij ter recensie werd toegezonden,
heb ik dit boek met klimmende verbazing uitgelezen. Het kan ronduit een
meesterwerk genoemd worden. En ik
voldoe dan ook heel gaarne aan het
verzoek van de uitgever om mede te
helpen dit boek bekend te maken. Ik
las op de boekomslag dat de schrijver
zijn wereldvermaardheid niet te danken heeft aan een grote productie.
Bovenvermeld boek is pas zijn vierde
roman. De tweede in tien jaar. Deze
auteur is dus geen veelschrijver. En
dat verbaast mij niets. Deze man
schrijft alleen als hij wat te zeggen
heeft. Bij hem is alles tot de kern
teruggebracht. Het harde leven van
de Italiaanse plattelandsbevolking in
een afgelegen bergstreek staat als uit
graniet gehouwen voor ons. Alle romantiek, alle gezwollenheid is geweerd.
Door zijn diepe menselijkheid is dit
boek echter een document humain van
eerste orde geworden. Bovendien is het
actueel — het is wereldpolitiek, samen
enige kleine bergdorpen,-getrokni
waar de mensen de steenachtige bodem
met bloed en zweet bemesten. De
figuren, ook de bijfiguren, staan ten
voeten uit voor ons. Vreemd dat ik
steeds aan beeldhouwwerk denk als ik
dit boek lees. Deze indruk wordt ook
bevestigd door de eigenaardige wijze
van compositie. Er wordt iets mede
er gebeurt iets, maar het-gedl,
waarom en hoe leest u pas er na. Het
boek laat zich daarom niet zo gemakkelijk veroveren, maar juist deze compositietrant geeft iets markants, iets
kernachtigs aan het geheel. Het gehele
boek wordt geleid door het gevecht
van doctrine met menselijkheid. Van
koude onmenselijke dogma's met mensenliefde. Het Amo ergo sum — het
'ik heb lief, dus besta ik' — van de

hoofdpersoon, ingenieur Rocco, staat
fel tegenover de leerstellingen van de
(communistische) Partij. De Partij als
richtsnoer voor het gehele leven. Ook
voor de liefde, ook voor de vriendschap. 'De motor, die de revolutie in
beweging zet, is niet de vriendschap,'
zei een der Moskouapostelen tegen
ingenieur Rocco. 'Maar bij de eerst
omwenteling zullen misschien-volgend
alleen zij gered worden, die vrienden
hebben,' gaf Rocco ten antwoord. En
als dubbelbeeld zien wij deze zelfde
strijd tussen de menselijke priester don
Nicola en zijn felle leerstellige zuster
signorina Adèle, die slechts zielen
wil redden en daaraan alle menselijkheid wil opofferen.
De tweede hoofdfiguur — hoewel, kan
men in dit boek wel van hoofdfiguren
spreken? — is Stella, de vriendin van
de ingenieur, een bekeerlinge van hein,
een joodse wees, die met haar vader,
een uitgeweken Oostenrijkse jood, in
het bergdorp een toevlucht had gezocht. Zij was met haar vader gastvrij
ontvangen door de herbergier Zaccaria, een typische vrijgevochten bergbewoner, die zich niet ontzag om roofovervallen te plegen, maar de pastoor
met zijn geweer bedreigde toen deze
aanvankelijk weigerde om Stella's vader, de jood, geestelijke bijstand te
verlenen toen hij op sterven lag. De
geestelijke worsteling tussen Stella, die
de Partij trouw bleef en haar vriend
Rocco, die de onmenselijke praktijken
van de Partij doorziende, er inee brak,
na een lange en zware tweestrijd, is
voor alle tijden geschreven. Even een
flits: Stella: 'De partij is niet don
Alfredo Esposito. Ze is de gemeenschap van de negers uit Senegal, de
koelies van de rijstvelden bij de gele
rivier en de joodse arbeiders uit Lodz'.
Rocco: 'juist, heb je nog andere motieven?' Stella: 'Je bent in die gemeenschap geboren, je hebt je jeugd voor
de Partij opgeofferd. Alleen in de
Partij kun je gelukkig zijn'. Rocco
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zweeg en bleef een poos in gedachten
verzonken. Toen zei hij: 'Vroeger zou
je gelijk hebben gehad, maar de Partij
van nu is niet meer de Partij van toen.
Toen was ze een Partij van vervolgden, nu van vervolgers'. Tot eindelijk
ook bij Stella de schellen van de ogen
vielen, toen zij op de meest geraffineerde wijze gebruikt was om een
aanklacht tegen haar vriend op te
stellen. Dit alles speelt zich af in de
omgeving van schrijnend arme maar
eerlijke natuurmensen, op wie het communistische streven naar een totalitaire macht vat probeert te krijgen.
Maar deze mensen begrijpen het niet.
Zij zijn altijd overheerst geweest. Eerst
door de grootgrondbezitters, toen door
het fascisme, nu door het communisme.
Maar de armoe blijft, het onrecht
blijft. En don Vincenzo, de schatrijke
grootgrondbezitter, blijft. Wat zou er
veranderen. 'Voor snij is er niets veranderd,' zei een doodarm boertje tegen een gendarme, die opgewekt en
uitgelaten mededeling kwam doen dat
'het roer om was'. Voor mij is er niets
veranderd. De stenen blijven hard en
de regen is nog steeds nat. Ze moeten
ons met rust laten. We moeten hard
werken om in leven te blijven, daar
hebben we genoeg aan.' Overal in dit
boek straalt de zuivere menselijkheid
door. En dat maakt dit schijnbaar
steenharde boek zo mild — ja Italiaans
zonnig. M. H. R.
Georges Duhamel

Meneer Felix schrijft zijn biecht.
Bilthoven - H. Nelissen.
Antwerpen - 't Groeit.
Deze roman van Duhamel deed mij
denken aan „Een man van aanzien"
van zijn Zwitserse collega Otto Steiger.
Beide romans geven de biecht van een
keiharde zakenman. Steiger heeft echter teveel geofferd aan banaliteiten en
bleef beneden de maat. Duhamel echter blijkt opnieuw een groot mensenkenner en een schrijver van formaat.
Zijn verhaal geeft een scherp beeld
van de leiders van een pharrnaceutisch
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concern in Parijs. Van deze leiders is
meneer Felix de man op wie de zaak
drijft, doch die feitelijk zonder aandelen blijft totdat hij door de oorlogsomstandigheden zijn kans krijgt. De
hoge prijs, die hij moet betalen, is een
verontrust geweten, hoewel juist hij
altijd de schijn van correctheid weet
te bewaren.
Het verhaal, geschreven in een zakelijke mannelijke stijl, is, ondanks de
volgehouden hardheid, niet zonder
deernis. Duhamel is er in geslaagd het
portret te tekenen van een glasharde
egoïst, die aan het eind van zijn leven
zijn aangeboren aangezicht ontdekt.
De kreet: „0 Heer, uit de diepte heb
ik tot U geroepen" is geen fraseologie
van de schrijver, doch psychologisch
voorbereid. P. J. R.
Siegfried E. van Praag

La Chatelaine
Den Haag - H. P. Leopold.
Wat zullen we van La Chatelaine
zeggen? Dat de schrijver van dit hotelkasteel en landgoed zijner fantasie erg
veel gehouden heeft, merkt men aan
de bewondering en warme interesse,
waarmee hij het beschrijft: een heerlijk hotel in een heerlijk landgoed.
Maar in welk gezelschap brengt hij
ons! Zowel het gezelschap van de
familie Damen en het vaste personeel,
dat het hotel beheert, als het gezelschap der vaste gasten is allesbehalve
heerlijk. Men bore en oordele.
De directrice is mevrouw Louise Damen, ongehuwd. In haar hotel sterft
Fernand Colmer, een diplomaat, onder
omstandigheden, die verdenkingen
wekken. De justitie stelt een onderzoek in. Bij het verhoor bekent Louise:
'Ik heb hens vermoord om de rekening
te vereffenen van mijn moeder bij mijn
vader; van mijn vader bij mijn moeder;
van Amélie bij mijn moeder; van het
lot van mijn oude Armand; van Angèle,
die geen gelijke kansen heeft gekregen;
van haar geboorte bij juffrouw Suzanna, mijn oude schoolsurveillante;
van de vrouwen bij Georges Michel.' -

U zult toegeven, dat dit alles verdacht
en verdraaid ingewikkeld is. En het
wordt nog ingewikkelder gemaakt door
een brief van Colmers schoonvader,
een Engels arts, die onthult, dat hij
met voorbedachten rade zijn schoonzoon vergiftigd heeft met een recept,
dat funest voor het hart is... Om u
te dienen, zo ontstaat een roman, die
in het voetspoor van de Franse filmregie de gebeurtenissen regressief ver
-tel.
Hoe zit het nu met die moord? Volgens
de auteur zit het zo: Louises moeder
haatte haar man, de heer Damen,
eigenaar van La Chatelaine. Deze
haatte zijn vrouw en hield het met
zijn kasjuffrouw Amélie! 'De hoeveel
waarmee je me in eigen huis-ste,
bedriegt!' raast de vrouw. En voor de
'goede naam van La Chatelaine' zeilt
Amélie de lommerrijke laan uit.
De oude Armand is de eerste ober.
Hij is zo gehecht aan zijn hotel — dat
zijn vrouw en dochtertje hem verlaten
en naar Canada emigreren.
Angèle is een kamermeisje, door een
hotelgast verleid. Deswege zwaait ze
ook de laan uit. —
Juffrouw Suzanna, een oude schoolsurveillante van de kostschool, waar
Louise haar opvoeding genoten heeft,
pleegt onzedelijke handelingen met een
leerlingetje. Op een nacht betrapt
Louise haar en roept: 'Laat dat kind
los!' En de surveillante voegt haar
toe: 'Mondje dicht, liefje.' Volgens de
auteur dan. —
George Michel, de chef-kok, besteelt
zijn patroon om publieke vrouwen te
onderhouden, vermits hij ook gedaan
krijgt. —
juffrouw Louise zelf, evenmin brandhelder, heeft zich een keertje gegeven
aan Fernand Colmer, nadat ze met
zijn Franse verloofde kennisgemaakt
had. En dit zijn dan volgens de auteur
de redenen, waarom Louise hem later
vermoordt. Op welke wijze? Door hem,
hartpatiënt, nacht na nacht een paar
uur uit de slaap te houden met het
vertellen van de bovengenoemde hart-

verkwikkende geschiedenissen. Ook
een manier, om iemand de hoek om te
krijgen. Ik kan het eens zijn met de
laatste zin van het omslagexcerpt:
'Want ze vinden haar (Louise) niet
geheel normaal.'
Dit is dan La Chdtelaine, wat de
inhoud betreft. Spelling en stijl zijn
evenmin brandschoon. Zo vond ik
(onder veel sneer): De vermoordde
president van Frankrijk; de wrekeres;
ze vergeeft het hen; prij (groente); te
kort doen, dan weer tekort komen; zij
noch ik hielden van...; wel eens;
plaats genomen; gevangen houden;
voorbij getrokken. Met scheidbaar
samengestelde werkwoorden Pgt men
vandaag erg overhoop. Stijlbloemen
(onder veel meer): Met een golf gulpte
zijn eigen persoonlijkheid naar zijn
bewustzijn terug; zijn dochter moest
zich zelf aanvullen met een papagaai;
ze was bestemd een van de factoren te
zijn, waaruit vaders dood werd opgebouwd; Armand is voor zijn vrouw
een element van afbraak; hij stelde
zich voor; Fernand Colmer, laatste
politieke weten--jarstudeni
schappen. —
Al met al, al te mal. joh. v. H.
Abel Moreau
Een Handvol as
Bilthoven - H. Nelissen en
Antwerpen - 't Groeit.
Het thema van dit boek is 'ellende,
vernietiging en dankbaarheid'. Een
vrouw doet diverse doodzonden (overspel met haar zwager, overspel met
een andere man, overspel met de zoon
van die andere man). Toch wil God
haar aanvaarden in Zijn Genade, mits
zij zichzelf met al haar hartstochten
en begeerten, met haar liefde en ver
volkomen prijsgeeft, tot God de-driet,
enige is in haar leven en tot ze Zijn
slagen met liefde accepteert. Op die
zelfvernietiging volgt dan de dankbaarheid van het 'nabij God te zijn'.
De bekende lijn: na zonde door ascese
tot vergeving.
Het boek is dus heel erg Rooms, wat
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ook blijkt bij de figuur van de pastoor:
een ruige vent, maar met een ongelooflijk diep inzicht in de menselijke problemen, die met zijn woorden altijd de
ziel in de roos treft.
De schrijver (of schrijfster) staat kennelijk onder de invloed van Francois
Mauriac. De overeenkomst met „Thé
opvallend. Dit is-rèseDquyox"i
in het nadeel van dit boek, want dan
vraag je je af, waarom dit nog geschreven moest worden en dan ga je
onwillekeurig vergelijken, waardoor
„Een handvol as" belangrijk in aanzien
daalt. Het boek is nu eenmaal enigszins naïef geschreven en opgebouwd.
Toch heeft het ook stellig verdiensten.
De karakters (op de pastoor en enkele
communisten na) zijn goed getekend en
het verhaal is aanvaardbaar uitgewerkt.
Qua stijl en probleemstelling steekt
dit boek nog altijd gunstig af bij wat
er doorgaans op het protestantse erf
verschijnt.
De vertaling is goed en het boek is
royaal uitgegeven. ajj.
Alfred Kossmann
De hondenplaag.
Amsterdam — E. M. Querido.
Het gegeven, dat Alfred Kossmann
in dit boek behandelt, is even ongemeen als boeiend: Een middelgrote
stad wordt overstroomd door zwermen
van tienduizenden honden (zijn het
honden of wezens van metaphysische
herkomst in de gedaante van honden ?),
die georganiseerd handelen, alle ver
buitenwereld ver--bindgemt
breken en de stad met al haar inwoners met de ondergang bedreigen.
Een actie-comité ter bestrijding van
de plaag wordt gevormd, onder leiding
van de burgemeester en het boek
bestaat eigenlijk uit de verslagen van
een tweetal vergaderingen van dat
comité. Daaraan vooraf gaat het ver
een vergadering — gehouden-slagvn
vóór het uitbreken van de hondenplaag — van een grotendeels uit
dezelfde personen bestaande commissie, die een beslissing moet nemen
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over het al of niet uitvoeren van een
nieuwe compositie, een 'ondergap gssymphonie'. In deze vergadering hebben we de geestelijke instelling van
de verscheidene figuren al leren kennen uit hun reacties op de ondergangs
-symphonie.
Uit de opdracht die Kossmann aan
zijn boek meegaf: 'Tégen de profeten
van ondergang', blijkt dat hij bedoeld
heeft een satyre te schrijven. Maar
het is geen werkelijke satyre geworden. Daarvoor dwaalt de schrijver
teveel van zijn oorspronkelijke bedoe=
ling af naar psychologisch gemijmer.
Is hij toch meer door zijn onderwerp
meegenomen, dan hij zelf oorspronkelijk gewild had? In ieder geval is
het beeld dat hij heeft opgeroepen
zo fascinerend en beklemmend, en zijn
de mogelijkheden van zijn onderwerp
zo groot, dat men alleen maar kan
betreuren, dat hij het op deze manier
heeft trachten te benaderen. Ik zou er
wat voor over hebben ditzelfde ge
behandeld te zien door iemand,-gevn
die zich er geheel aan gewonnen zou
durven geven en die het in zijn volle
omvang aan zou kunnen.
Het mag overigens gezegd worden,
dat Kossmann over geest en inzicht
beschikt en dat hij vooral techniek
en sfeer van het vergaderen uitstekend
heeft weergegeven. Mede daardoor is
zijn boek alleszins leesbaar. Maar het
is ook vergeetbaar. Nu, enkele maanden na lezing, staat geen van zijn
figuren mij meer voor de geest. Overgebleven is alleen de herinnering aan
die dreigende hondenzwermen. En ik
vraag me af, wat dan die opdracht:
Tegen de profeten van ondereang,
eigenlijk nog voor zin heeft. J. W. V.
Robert Franquinet
Onvoltooid Overspel
Tielt /Den Haag, 1956 - Lannoo.
Een kantoorklerk, een onbetekenende
pennelikker, die optornt tegen de sociale achterlijkheid in zijn gezin en
bedolven wordt onder de vrachten
van sleur en zorg, krijgt opeens ano-

nieme brieven van een vrouw, die hem
zegt vurig lief te hebben. De ontwikkeling van deze affaire — de brieven
gaan door — valt samen met het weg
kwijnen van een zijner kinderen. Hij
zoekt haar niet, maar komt toevallig
achter haar identiteit; zij zet niettemin
de schrijverij voort. Als zijn kind gestorven is, laat hij kantoor en gezin
voor wat ze zijn om een poosje op
kamers zichzelf te worden — zij zoekt
hem daar op Alle schuldgevoelens
over de dood van zijn kind en over
zijn eigen gedachtenspel, alle wraak
tegenover het leven vinden-gevolns
dan een uitweg in het haar toedienen
van een aframmeling, waarna hij in
arrest gesteld wordt.
De feiten van deze trieste geschiedenis
berusten op wat in een Parijs' proces
openbaar werd. De schrijver heeft de
ontwikkeling der gedachte- en gevoelsprocessen van de zielige hoofdfiguur
op een knappe wijze gevolgd; tot het
opgenomen- worden aan de rand van
de waanzin in een moeilijk gezochte
genade toe.
Het mededogen, de liefde, waarmee de
41-jarige schrijver het gehele boek
door zijn hoofdpersoon waarneemt, ook
in zijn religieuze worsteling, is weldadig sympathiek.
Een boek dat door stijl en stofbehandeling boven de middelmaat uitsteekt.
Bt.

redacteuren, G. Borgers, dat niet in de
eerste plaats de — achteraf gezien —
belangrijkste publicaties werden gekozen, maar die bij hun verschijnen
als de belangrijkste werden gezien.
Dit heeft tot gevolg, dat dit deeltje
een subjectief overzicht aanbiedt, en
geen literair- historische lengte-doorsnede. Hierbij gevoegd, dat Fokke
Sierksma en j. B. Charles om verschillende redenen verstek lieten gaan,
zou men zich kunnen afvragen, of het
boekje representatief geacht mag worden voor deze tien jaren Podium. Men
voelt die bezwaren vooral bij de eerste
jaargangen sterk. Nu behoeft men dit
niet hoog op te nemen, als men dit als
een occasionele uitgave beschouwen
wil.
De titel zou suggereren, dat de bij
samen een stapeltje brandhout-dragen
zijn, maar dat valt wel mee. Het idee,
eem bloemlezing uit een bloemlezend
tijdschrift te geven, is geslaagd te achten. De inleider vertelt wat over het
doel, de geest, de uitgevers en de
redacties in het gegeven tijdvak, en
uit de inhoud krijgt de lezer een behoorlijke indruk van de ontwikkeling
tot een avant-gardistisch orgaan met
een eigen geluid. Bt.

Losse planken van het tienjarig Podium,
uit hun verband gerukt en bijeengestapeld door de huidige Podiumredactie.
Den Haag - Uitg. B. Bakker/
Daamen N.V.
Het tijdschrift Podium bestaat tien jaar,
een feit waarmee we het (we zitten in
eenzelfde schuitje en weten wat het
waard is) geluk wensen. Het viert het
zelf met deze uitgave, waarin gedichten, proza, essays en polemieken
uit de tien jaargangen, te beginnen met
de eerste (illegale, van '44—'45), zijn
bijeengebracht.
In een voorwoord verklaart een der

Köln - Kiepenheuer und Witsch.
Hermann Kesten, die verleden jaar in
het boekwerk: D'e blaue Blume de
mooiste romantische vertellingen van
de wereldliteratuur heeft samengebracht, heeft voor dit deel 43 Duitse
vertellingen uit de laatste eeuw gekozen. In zijn inleiding zegt de verzamelaar terecht, dat een moderne
anthologie „ein selbstmörderisches Unternehmen" is. Wie man's macht,
macht man's falsch. Een anthologie is
een werk der liefde, en niemand is
rechtvaardiger, niemand is onrecht
dan de man, die liefheeft.-vardige
Kesten is als weinigen thuis in de

Hermann Kesten:

Unsere Zeit
D'e schönsten deutschen Erzählungen des zwanzigsten Jahrhunderts

221

moderne Duitse literatuur. Men kan de
wat precieuze ondertitel: Die schönsten
Erzählungen te eigengereid vinden en
een aantal geschiedenissen opsommen,
die men zelf mooier vindt — we mogen
Kesten dankbaar zijn, dat hij deze
verhalen, die voor een deel reeds vergeten, voor het grootste deel nog onbekend waren (speciaal die van het
laatste decennium) in deze smaakvolle
uitgave onder onze aandacht heeft gebracht.
Van de nieuwste noem ik: Ilse Aichinger (Seegeister), Herbert Eisenreich
(Ein Aesthet), Wolfgang Weyranch
(Be ginn einer Rache), Rolf Schroers
(Leib und Seele), Friedrich Torberg
(Nichts leichter als das), Hans Bender
(Die Wölfe kommen zurück), Hans
Erich Nossack (Der Nachruf), Gerd
Gaiser (Du sollst nicht stehlen), Wolfdietrich Schnurre (Ein Zwischenfall),
Martha Meuffels (Der Morgen war
kült). J. H. S.
Rogier van Aerde:
De arme Bruiloftsgast
Levensroman van Paul Verlaine.
Dichter. Minnaar. Bohémien.
Utrecht - De Fontein.
Wat hier van de mens Verlaine verteld wordt, heeft de schrijver verzameld uit Verlaines gedichten en historische gegevens. Dat het oordeel
over deze getormenteerde figuur, die
door zijn drankzucht moreel en sociaal
ten onder ging, humaan en vol begrip
is, mag van een twintigste-eeuws schrijver verwacht worden en het zij erkend,
dat Van Aerde zijn standpunt psychologIsch intelligent motveert. Zijn ijver
in dit opzicht heeft het boek echter
meer schade dan voordeel aangebracht.
Zodra een schrijver gaat verklaren,
spreekt het verhaal niet meer, maar
hijzelf; voor de romancier komt dat
neer op een erkenning van onmacht.
Tegenover de titel schieten alle ver
dan tenslotte nog tekort: het-klaringe
moet, op de laatste bladzijden, niet
gezegd worden, dat Paul Verlaine een
(arme) bruiloftsgast is geweest, maar
222

het gehele boek door had het voelbaar
behoren te zijn. Zoals het nu ligt, is
men het alleen voortdurend eens met
de schrijver over het predicaat „arm".
Veel ernst' g er is de fout, dat geen
lezer uit deze roman Paul Verlaine
leert kennen: alleen de mens wordt
getekend, in zijn zonden, in zijn berouw, in zijn vlucht, in zijn onder
niet de dichter. Dit is een-gan—
ontoelaatbare verschraling van de persoon Paul Verlaine. Nauwgezet wordt
meegedeeld, aan welke bupdel hij op
welke tijd bezig was, maar over de
inhoud van die bundels geen woord,
de geboorte van niet één gedacht wordt
beschreven, de vergezichten waartoe
Verlaine kon kamen, worden de lezer
stelselmatig onthouden. Men vraagt
zich af, waartoe Van Aerde deze opzettelijke vertekening heeft ontworpen.
Paul Verlaine is natuurlijk onvertaalbaar, maar voor het Frans toont de
schrijver in zijn boek geen vrees. Was
het nodig een apologie van de mens
Verlaine te schrijven?
Van de weidse aankondiging op het
titelblad blijft bedroefd weinig over,
als de d'chter niet getekend wordt, de
minnaar slechts zo zo en de bohémien
uit angst inplaats van om de kunst.
Voor een vie romancée heeft dit boek
te weinig hartstocht en visie, voor een
biografie is het te schromelijk een
voor een roman wordt er teveel-zijdg,
in verklaard en voor een psychologische studie graaft het niet diep genoeg.
Bt.
Van jaar tot jaar
Van boek tot boek 1905-1955.
Hoogtepunten van vijftig jaar Nederlandse letterkunde. Uitgezocht en
ingeleid door Dr. J. Hulsker en
Dr. G. StuivePng.
Den Haag - Bert Bakker/Daamen
Een bij7onder handig boekje in de
Ooievaarreeks (no. 57), met foto's,
igartal'en korte karakteristieken en
fragmenten.
Aardige vondst om de rand van de
eerste drukken te reproduceren. Van
Doorne heeft er in Trouw zeer terecht

reeds op 'gewezen dat Rijnsdorps
Eldert Holier in dit boekje niet had
mogen ontbreken. P. J. R.
Ypk fan der Fear:
De Bruide om komt
(vertaling door Aize de Visser van
'De Breugeman komt')
Baarn - Bosch & Keuning N.V.
Dit boek, oorspronkelijk in het Fries
geschreven, verplaatst ons onder de
Wederdopers in Friesland in de jaren
tussen 1530 en 1560. Het geeft een
levendige beschrijving van wat onder

deze eenvoudige zielen leefde aan ver
komende-wachtingeopv
Godsrijk. Sikke Freerks, de kleermaker, volgt in Emden de roep van
Melchior Hoffman, om in Friesland de
nieuwe leer te gaan verkondigen. Hij
eind'gt op het schavot met de roep om
de bruidegom op de lippen. Zijn aan
verspreiden zich en komen-hangers
gedeeltelijk in Munster, als jan van
Leyden zich daar uitroept tot Koning
van het nieuwe Jeruzalem. Zij maken
alle hoogtepunten van de verdwazing
en ook de ondergang mee en keren
terug, voor zover zij er niet bij zijn
omgekomen. In Friesland speelt het
uitgebreide verhaal, waarin een groot
aantal figuren voorkomt, zich nu
verder af. Liesbeth Dirks, door haar
moeder, een edelvrouwe, voor het
klooster bestemd, weet daaruit te ontvluchten. Zij is door Sikke Freerks,
die on de moeder verliefd was geraakt,
met het nieuwe geloof in aanraking
gekomen en na haar vlucht u't het
klooster treedt zij nu in Leèuwarden
op als een soort lekepredikster, maar
wordt verraden en eveneens ter dood
gebracht. Aan het eind verschijnt
Menno Simons ten tonele, die de beweging in rustiger banen zal lefden.
Het is niet eenvoudig van dit boek
een samenvatting te geven. Het is een
zo bont gewoel van allerlei figuren,
die op bepaalde momenten een hoofdrol spelen, dat ik er niet aan kan denken zelfs maar een beknopt overzicht
te geven van al wat er gebeurt. De

verdienste van de schrijfster is, dat zij
de couleur locale goed heeft getroffen.
Zij kent de maatschappelijke omstandigheden van de tijd, die zij beschrijft,
zij weet van de levensfelheid, die deze
mensen doortrilt en zij heeft ook studie
gemaakt van hun geloof en hun twijfel, van de bandeloosheid en de radeloosheid, waarin zij verkeren, maar ook
van de hoge verwachtingen van het
komende Godsrijk, die hen bezielden.
Ze beschrijft dit alles met verve, maar
toch is haar werk niet uitgegroeid tot
een groot kunstwerk. Het is daarvoor
alles te kroniekmatig beschreven. Het
zit er wel in maar het komt er niet uit.
Een boeiend verhaal schrijven kan zij
zeker, maar aan een roman, waaraan
hogere eisen worden gesteld, is zij
althans in dit boek niet toegekomen.
j. C. H. de P.
Wilhelm Müseler, Irma von Hugo:
Wandlungen in der deutschen
Dichtung
Göttingen - Musterschmidt Verlag.
De bekende, onlangs overleden, kunst
heeft met Irma-historcuvnMüel
von Hugo een bloemlezing uit de
Duitse literatuur samengesteld, die niet
zonder verdienste is. Zij hebben namelijk gedichten uit verschillende tijden,
die hetzelfde onderwerp behandelen,
naast elkaar geplaatst, om het levensgevoel der verschillende perioden bijna
tastbaar tot uitdrukking te brengen.
Zo staan naast elkaar hymnen uit de
late barok, Sturm und Drang, klassiek
en romantiek. Of zij vergelijken oor
uit de romantiek-logsbevni
(Körner) en het realisme (Fontane), de
opvatting van de dood bij Klopstock,
M. Claudius, Annette von DrosteHülshoff, Theodor Storm, Rilke en bij

onze tijdgenoten. Ze demonstreren zo
de veranderingen in het stadsgedicht
van de romantiek tot het expressionisme (jammer, dat de Nieuwe Zakelijkheid, b,v. Berlin in Zahlen van E.
Kästner er ter vergelijking niet naast
is geplaatst).
Te betreuren is het, dat de verzame223

laars sommige gedichten sterk verkort
of alleen fragmentarisch hebben opgenomen. Het boek begint met een
zeer beknopte behandeling der literatuur van omstreeks 1000 tot het expressionisme. De indeling in richtingen
is niet zonder gevaar: zo wordt Gerhart
Hauptmann zonder meer bij het realisme gerekend, wat geen recht doet
aan de ontwikkeling van zijn persoon-

lijkheid. Weliswaar waarschuwen de
verzamelaars voor ongeoorloofde simplificatie, maar hun boek geeft teveel
aanleiding daartoe. Voor kenners van
de Duitse literatuur opent het, speciaal
door de vergelijkende plaatsing, aar
aspecten — lezers moeten het met-dige
grote voorzichtigheid gebruiken, dus
alleen als verzameling van waardevolle
gedichten. J. H. S.

WERK VAN EEN GERIJPT TALENT
Colette
Sehimmen op de wolken
Utrecht 1956 — Bruna
Colettes roman La Vagabonde, verschenen in 1911, vertaald door Jacoba van
Velde onder bovenstaande titel, bevat een groot stuk autobiographie. Renée, de
hoofdpersoon in het verhaal, gekneusd door haar huwelijk met Taillandy, die
haar bedroog, tyranniseerde en minachtte, is Colette zelf, in 1911 sinds vijf jaar
gescheiden van de schrijver Willy, aan wie ze voor de ontwikkeling van haar
talent veel had te danken, maar die haar als vrouw diep krenkte. Na deze tweede
periode in haar leven — de eerste was die van haar onbezorgde jeugd op het
platteland, waaraan we de Claudine-serie danken — ving een derde periode aan,
waarin ze als pantomime en danseres optrad. Ook van deze jaren vindt de lezer
in het boek de neerslag, als ze het jachtige leven achter de coulissen schildert
met zijn moeiten en zijn kleine vreugden. Opmerkelijk is, dat de schrille kleuren
her ontbreken; geen verhalen van jaloezie en gekonkel,; niets, dat getuigt van
een lager zedelijk peil dan in de nevenliggende sociale groepen.
Het hoofdthema van de roman vormen de liefdesverwikkelingen tussen Renée
en Maxime, de rijke, jonge man, die haar een veilige beschutting biedt in het
huwelijk. Hij overwint haar aanvankelijke onverschilligheid en vindt bondgenoten
in haar physieke en geestelijke eenzaamheid, die hunkeren naar een levensgezel.
En toch, als ze de tournée maakt door Zuid-Frankrijk, die als proeftijd zal dienen,
blijkt sterker dan al het andere de vrijheidsdrang, waarin zich mengt de angst
voor een herhaling van het eerste mislukte huwelijksexperiment. Ze wil zich niet
binden; ze is 'la vagabonde', de geestelijke zwerfster. Overal laat ze een schim
van haarzelf achter, een brokje van haar leven, nooit echter haar totale persoonlijkheid, die zich niet laat vastleggen.
Uit literair oogpunt bezien is deze roman prachtig in zijn evenwichtige bouw,
de rake tekening van personen en toestanden, de doordringende analyse van
gevoelens en gewaarwordingen; het werk van een gerijpt talent. Wat de geest
betreft, is hij zuiver heidens. Het gehele verhaal speelt zich af op het horizontale
vlak van aardse elementen. Niet ten onrechte noemt een criticus Colette „la
prêtresse des instincts, des sens et du corps".
Jacoba van Velde verdient lof voor de vakkundige wijze, waarop ze het zeer
genuanceerde, plastische proza van Colette heeft vertaald. Evenzo Bruna, die
aan het boek een zeer aantrekkelijk uiterlijk heeft gegeven. v. d. P.
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SPEELRUIMTE
Laat mij nog spelen
op het plein der verbeelding
vol monden van straten
uit omringende stad
de dieren worden rustig
onder hun namen
het oog van de duif blikt tevreden
een lachende kinderstem
knikkert met tranen
wit in de tulpenboom
ontbloeit het geduld
en hoor hoe de hartsvogel
soms opeens uit verbazing
de breekbaarste toonladder
zet tot ver buiten het licht
gaan wij nu samen
kom met mij mede
nog is er speelruimte
onder Gods blik
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DE KLASSIEKE WAARDE VAN HET WOORD
v.

greif€

Stel u voor, als het doek opgaat: twee Griekse helden Orestes ter ene,
Pylades ter andere zijde vastgeketend elk aan een rotsblok in een akelig
gevangenishol onder de Artemistempel in Taurië, het land van de barbaarse koning Thoas. Als na twee en een half uur het doek weer valt,
zijn de Grieken zojuist losgelaten om dit duister hol te verlaten op weg
naar de Griekse vrijheid. En al die tijd daartussen in niets anders dan een
welhaast eindeloos gesprek tussen deze twee en Agamemnons dochter
Iphigeneia, die als priesteres van Artemis tot opdracht heeft aan land
gekomen Grieken te wijden voor de offering op het altaar der godin.
Een gesprek, dat slechts even onderbroken wordt door de komst van
koning Thoas, die eens komt zien aan welk menselijk wild het wrede
offer nu voltrokken zal worden.
Kan zo'n lang gesprek en niets anders dan gesprek no een toneelstuk
genoemd worden, terwijl er onder invloed van het naturalisme nog steeds
geroepen wordt om meer handeling op het toneel?
Voor degenen, die Max Croisets toneelspel 'De Medeplichtigen' in een
zeer verantwoorde regie van Luc. Lutz door de Haagsche Comedie hebben
zien opvoeren, is dit geen vraag meer. Hier is waarlijk de klassieke
waarde van het woord opnieuw ontdekt en is opnieuw begrepen, dat het
toneel bij uitstek de plaats is, waar woorden daden worden. Een gedachte
tijd heeft gemeend, dat het woord bij een handeling moet worden-arme
achtergesteld, maar in dit stuk zijn het juist de woorden, die meer verrichten dan een handeling ooit bereiken kan. Zij brengen een innerlijk
gebeuren aan het licht. In en door het gesprek groeien deze mensen,
doen zij elkaar en zichzelf ontdekken, zien zij eerst recht de daden, die
zij in het verleden deden en dringen zij door tot hun onmacht in het
heden, dringen zij door tot wat zij gedrieën gemeen hebben: de schuld,
een elk op zijn wijze.
Hier vertolken woorden een innerlijk gebeuren en een innerlijk gebeuren is, als men er begrip voor heeft gekregen, intrigerender dan welke
uiterlijke handeling ook; dramatischer dan enig kijkspel, althans, wanneer
een auteur met woorden schouwen laat en hierin is Max Croiset voortreffelijk geslaagd. Hij heeft zich met dit stuk aan het hoofd geplaatst
van de hedendaagse Nederlandse toneelschrijvers.
Toen Luther in 1515 voor de studenten te Wittenberg zijn colleges over
de Romeinenbrief ging geven, begon hij deze beroemde 'Vorlesung über
den Römerbrief' als volgt: 'Die Summe dieses Briefes ist: zu zerstören,
auszurotten und zu vernichten alle Weisheit und Gerechtigkeit des
'er is
Fleisches...' Dit stuk van Max Croiset heeft een eender doel
geen verontschuldiging voor de mens'.
De jongste oorlog heeft Croiset tot nadenken gebracht over de mense...
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lijke schuld. Hijzelf is er toen goed doorheen gekomen, maar, zoals hij
zegt in zijn inleiding tot dit stuk, hij heeft die jaren slechts gewikt en
gewogen en tenslotte maar geduld om zijn leven te rekken. Zou hij, zó
vraagt hij zich af, als hij toen voor de keuze was gesteld: vrijheid of
marteldood, ook niet een medeplichtige geworden zijn, evenals de Pylades
uit de Iphigeneia, die Orestes de raad geeft, zich verliefd voor te doen
op de hun nog onbekende priesteres om van haar diensten gebruik te
maken teneinde de dure vrijheid te verwerven?
Croiset kiest juist deze Iphigeneia, omdat hij in haar een landverraadster
ziet, die eigen landgenoten in dienst van een barbaars koning helpt ombrengen.
Als de triomferende wraak daalt zij de tempeltrap omlaag. Maar, als
Orestes haar met tegenzin zijn liefde voorspeelt, ziet zij hem in de ogen
en in het offerdier ontwaart zij plotseling de mens. Orestes van zijn kant
kan ook niet aan zijn liefde ontkomen. Deze landverraadster, deze misdadigster is een mens, die hij moet beminnen, maar tegelijk weet hij haar
niet te mogen beminnen. Hij kan haar ook niet aan Thoas' woede uitleveren, wat het gevolg zal zijn, als Pylades' list gelukt. Dat zou verraad
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zijn en Orestes voelt met de moord op zijn moeder zo'n schuld op zich geladen te hebben, dat er geen nieuwe schuld (het verraad aan de mens
Iphigeneia, wie zij ook zij) meer bij kan.
Pylades is de nuchtere, praktische mens. Voor hem geldt slechts het
profij
t van het ogenblik. Hij kent geen gewetensbezwaren. Hij staat klaar
het bevel der goden (hoe mensonterend ook) uit te voeren, maar hij ziet
er ook niet tegen op iedere daad te doen, die zijn listig verstand hem
ingeeft.
Pylades is de man, die wat misdaad en straf betreft nog rechtlijnig
kan denken: wie kwaad doet, kwaad moet ontmoeten. Voor hem zijn
dit alles nog kwesties van wit en zwart. Hij heeft zich nog nimmer met
de 'menselijke' factor ingelaten. Vandaar dat hij zo heerlijk listig het
plannetje bedenkt om Orestes liefde te laten veinzen voor Iphigeneia.
Zij bereiken dan tweeërlei: hun eigen vrijheid, want Iphigeneia is een
vrouw en zal zwak zijn voor wie zij liefheeft, èn de dood van Iphigeneia,
de landverraadster, want als Thoas zal ontdekken dat zij deze Grieken
liet ontvluchten, zal hij haar in blinde woede doden ..
Meesterlijk tekent Croiset in deze dialogen rondom schuld en straf, ideaal
en verraad, hoe de mens een complex is, een vat vol tegenstrijdigheden,.
een warreling van gevoelens. Hier is een dramatiek der innerlijke gevoelens
aan bod, een epiek der psyche en vooral dit episch element, een verhalen
van wat innerlijk broeit en zich ontwikkelt, maakt dit werk èn klassiek èn
modern.
Telkens zijn er uitingen, die ons herinneren aan Paulus en die er de
tekenen van zijn, dat wij nooit meer over schuld en boete kunnen spreken
zonder dat er iets van het Evangelie in meeklinkt.
Croiset wil echter zijn stuk geheel houden binnen de gedachtenkring
der oude Grieken, waarin de genade van het Evangelie nog niet is doorgedrongen. Daarom is dit ook een eindeloos gesprek: zonder uitkomst
en zonder verzoening.
Zo ziet Croiset het. Men kan zich afvragen of de Grieken uit die dagen
het ook zo zagen. Waarschijnlijk was Iphigeneia voor hen alleen een
priesteres en was als zodanig iedere handeling van haar sacrosanct: jenseits von Gut und Böse, niet te meten met de maat der menselijke moraal.
Maar goed, men volge Croiset in zijn probleemstelling en dan is het
indrukwekkend te bemerken hoe hij dat, wat er in het innerlijk van
Orestes, Pylades en Iphigeneia aan de vooravond van de offering moet
zijn omgegaan, onder woorden brengt. Orestes is de door de Erinyen
vervolgde. In opdracht van Apollo heeft hij indertijd zijn overspelige
moeder Klytaimnestra om het leven gebracht. 0, als hij haar toen maar
niet in de ogen had gezien, want deze ogen laten hem niet meer los,
zij vervolgen hem tot waanzinnig-wordens toe. Het is wat anders naar wet
en recht de misdaad te bestraffen, dan de misdadiger in de ogen te
zien en te ontdekken, dat het een mens is, die men doodt. Een mens
van gelijke beweging als wij, met verlangens en idealen, verbittering
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en wrok, liefde en... lafheid. Orestes heeft, toen hij op aanhitsing van
Pylades zijn moeder doodde, deze menseliJjke zijde gezien en daarom
kan hij nooit meer loskomen van het schuldgevoel een mens te hebben
vermoord.
Iphigeneia is de diep vernederde. Hooghartig daalt zij van de lichte
trap van de tempel neer in het duister gevangenishol. Is zij het niet aan
wie heel Griekenland een schuld heeft? Indertijd bij Aulis heeft haar
vader Agamemnon haar geofferd om wind in de zeilen te krijgen om
de krijgstocht naar Troje te beginnen. Voor de eer van het vaderland
heeft zij haar schone jonge leven moeten offeren. Als Artemis toen niet
voor een wonder had gezorgd en in haar plaats bijtijds een prachtig hert
had laten verbloeden, dan zou zij nu reeds lang aan de bittere Hades
zijn toevertrouwd. Maar nti leeft zij. In Taurië, in dienst der godin en
nu kan zij haar nimmer aflatende wraak koelen op de Grieken, die daar
aan land komen.
Wij echter kunnen niet nalaten dit gesprek te laten uitlopen op ons
enig Paaslam.
Ook wij kennen het complex der tegenstrijdige gevoelens. Daarom is
dit stuk ons zo verwant. Het herinnert ons aan Luthers wondere tegenstrijdigheid (eveneens aan deze Römerbrief ontleend) 'simul iustus, simul
peccator', — tegelijk een rechtvaardige èn
een zondaar. In onszelf
niets dan schuld, maar in Christus een rechtvaardige, want Hij heeft in
de misdadiger de mens gezien en voor hem geleden.
Wij zien dan Orestes en Iphigeneia en weten, dat zij in hun schuldbesef genaderd zijn tot de poort der genade; wij zien ook, dat in hen
het besef, de begeerte ontwaakt, voor- elkander te lijden.
Wij zien echter ook Pylades, die nog zo heerlijk onbekommerd kan
geloven in het goed recht van zijn onverbiddelijk rechtsgevoel.
Ons gebed gaat uit voor Pylades en allen, die hem in geestelijke signa
gelijken, want hij is de medeplichtige, die meent vrij te zijn van-tur
schuld, maar schuldig is in het voornaamste: de Liefde.
...

Dit stuk van Max Croiset heeft ons tot diep nadenken gestemd. Op een
vaak adembenemende wijze wordt hier de menselijke schuld onthuld.
Niet te verontschuldigen is de mens, ook al weet hij zijn schuld met tal
van argumenten te maskeren, te laten schuilgaan achter idealen, achter
grote waarden en verheven gedachten; ja, zelfs achter de geboden der
goden. Want de mens bedient zich van al dit schone en goede, zelfs van
zijn 'Religion', zoals Karl Barth ons geleerd heeft, om maar vrijuit te
gaan.
Van dit drama van Croiset verbeiden wij met ongeduld een gedrukte uitgave om nog eens na te lezen, wat daar met zoveel vaart en overtuiging op het toneel gesproken is; om nog eens na te gaan en af te wegen,
wat er aan rijkdom van gedachte in verborgen ligt, want het is een
groots, maar moeilijk stuk.
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Gij zult mij niet herkennen
ik zal een nieuwe naam hebben
ik weet van een nieuwe naam
van een volkomen gedicht
wanneer ik eindelijk waar zal zijn
de mantel des tijds zal van mij afglijden
ik zal hem wegwerpen
over de denkbeeldige horizon
noem mijn naam
noem dit worstelende lichaam nog man
noem mij desnoods Jacob
ik weet van een nieuwe naam.
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Dit is een aandenken
ik heb het goede van je meegenomen
en bewaard als een brief in de gevangenis
nu kan ik het geluk lezen
als ik alleen ben
de kleine schepen waarmee ik speelde
de grote waarmee ik zeilen leerde
de machtige die met mij de oceanen overstaken
heb ik achter mij verbrand

zolang verder gaan een terugkeer betekent
wil ik op deze plaats blijven
en de tijd liefhebben
ik ben in de nacht
van de donkere brug langs de hemel gevallen
tot op de bodem van het verstand
en herkende de tweede dood
dit aandenken is mij zeer lief geworden
wel beproef ik nog redenerend
de vlakverdeling tot perspectief te verheffen
maar blij en rustig
lees ik de brief van de tijd
alsof ik in een kooi geboren was.
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HET KORTE VERHAAL, EEN APART GENRE
CA. 7. , ^C¢I9 ►v1A

Dorpsvertellingen van Wally Moes, Nimmer Dralend reeks, Nijgh en
Van Ditmar; Burgers en buitenlui van Jac. van der Ster, Ooievaarreeks, Daamen N.Y.; De groene boogschutter van C. Bauer, De boekvink, Arbeiderspers; Zoethout en etamien van Josepha Mendels, idem;
Op zwart stramien van Maurits Dekker, Van Munster.

Eén van de ergste misvattingen inzake het korte verhaal is wel dat dit
een roman in telegramstijl zou zijn. Nu klinkt dit, als ik het zo zeg, nogal
vanzelfsprekend, maar dagelijks kunt u verhalen lezen die volgens dit
beginsel zijn samengesteld.
Een Amerikaans verhalenschrijver heeft eens gezegd dat hij ideeën
voor romans te over had, maar wegens geldgebrek werkte hij deze ideeën
telkens in het kort uit. Deze beschouwing laat twee mogelijkheden open.
Of de man schrijft slechte 'short stories' of hij lijdt aan het waandenkbeeld
dat een bepaald idee had kunnen leiden tot een roman, terwijl het in
werkelijkheid enkel kon gevormd worden tot een- kort verhaal.
Want een goed kort verhaal kan niet omgewerkt worden tot een roman,
verhaal en roman komen langs verschillende wegen tot stand.
Daarom is Go Verburg, die in de Spiegel een verhaal plaatste 'Scherven mie' en die enige tijd later in de Spiegelserie een roman uitgaf onder
dezelfde naam en met hetzelfde thema, enkel breder uitgewerkt, of een
slechte verhalenschrijver of en slechte romancier of beide (of hij heeft
zich een keer vergist); ik laat de keus aan de lezer over.
Het korte verhaal is een apart genre in de literatuur naast het gedicht,
het essay en de roman en het dient dan ook op een andere wijze geschreven, gelezen en beoordeeld te worden.
'Licht en bruin', één van de Dorpsvertellingen van Wally Moes is om
deze redenen beslist af te keuren. De levensgang van een gezin wordt
vrij beknopt weergegeven. Als het iets uitvoeriger was gedaan had dit een
aardige roman kunnen wezen.
Gelukkig staan er in deze bundel enkele voortreffelijke korte verhalen,
die de herontdekking van deze schrijfster uit het begin van de twintigste
eeuw alleszins rechtvaardigen.
In een verantwoord kort verhaal mag geen overbodig detail, geen onnutte zin voorkomen.
Als we een roman vergelijken met een straat vol mensen, waarin van alles
gebeurt, dan is het korte verhaal: één man in die straat, één lantaarnpaal,
één straatdeur.
De roman geeft de verscheidenheid van het leven weer, het korte ver
richt zich op één thema, één persoon of liever nog: één karaktertrek-hal
van een persoon.
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Door deze eigenschap is het korte verhaal onherroepelijk irreeël. Een
roman moet nog enigszins de wetten van het normale leven volgen, een
kort verhaal beschikt in dit opzicht over absolute vrijheid.
Het is, meen ik, voor geen tegenspraak vatbaar: een daad uit het verband gerukt, los van de oorzaken en gevolgen, is reëel gezien een onmogelijkheid. Maar een daad, een karaktertrek, die uit de verscheidenheid
is losgewrikt, blijft van transcendentale betekenis, wat niet mogelijk was
geweest binnen het geheel van het dagelijkse leven.
Voorbeelden te over vindt u bij Tsjechow, de Russische verhalen
bij onze Nederlandse schrijvers te blijven: in 'Burgers en-schrijve.Om
buitenlui' van Jac. van der Ster is een verhaal 'Het hobbelpaard'.
Een bedeesde boekhouder woont met zijn vrouw en een ziekelijk jochie
in bij een bruut van een vent die dreigt hen eruit te zullen gooien zodra
ze lawaai maken. Het kind wordt ziek en heeft als laatste wens een
hobbelpaard. Dit wordt gekocht, maar er mag geen gebruik van gemaakt
worden in verband met de huisbaas. De jongen sterft en diezelfde nacht
slaat de boekhouder het vloerkleed op en gaat met bonkend geweld
hobbelen op de houten vloer boven de kamer van de huisbaas.
Dit verhaal is uitermate kort en er wordt niets verteld van de gevolgen
van deze daad en nagenoeg niets over de persoon van de huisbaas en
de andere mensen met wie dit gezin in aanraking komt. Maar het probleem
van de inwoning kon niet beter getypeerd worden dan door dat machte
hobbelen op de houten vloer. Dit is één detail, opgelicht uit de veel--loze
zijdige werkelijkheid, en het is tot een symbool geworden van alle ver
inwoning samenhangen.
-schrikngedmt
C. Bauer beschrijft op minitieuze wijze de elementen waaruit zijn verhalen zijn opgebouwd, hij tilt enkele facetten uit de werkelijkheid op,
6eeft ze haarscherp weer en hij bereikt daardoor vaak magische effecten.
Zijn verhalen zijn een goed voorbeeld van het: absoluut geen zin te veel.
Alleen 'Het komplot, het laatste verhaal uit zijn bundel, is een mis
geworden ondanks de boeiende opzet. De oorzaak is ook hier-luking
weer dat de inhoud te machtig is voor een kort verhaal; de hele psychische
afwijking die in de loop van de tijd iemand tot massamoord brengt wordt
in enkele bladzijden getekend door middel van een dagboek en dat dagboek overtuigt niet, het is veel te kort.
Het korte verhaal is zoals gezegd, niet gebonden aan de wetten der realiteit, die voor het normale leven (en dus enigszins ook voor de roman)
gelden en daarom kan het ook één detail uit het leven oplichten en dit
zichzelf laten ontwikkelen volgens zijn intrinsieke eigenschappen los van
de normale gang van zaken.
Dit geeft het korte verhaal de mogelijkheid nog beter te typeren. Om
dit met een voorbeeld te illustreren: in 'De generaal' van Maurits Dekker
wordt een bepaalde karaktertrek van een oud-militair uit de persoonlijk
naar voren geschoven en alle handelingen van die generaal worden-heid
afgeleid van deze ene eigenschap.
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In dit opzicht lijkt het korte verhaal op de karikatuur. Ook deze is
absurd en tegelijk veel beter de werkelijkheid treffend dan een foto.
In zijn absurditeit grenst het korte verhaal aan de waanzin.,
Eén van de kenmerken van krankzinnigheid is dat één bepaalde trek
het karakter van een mens zo overheerst, dat hij blind is voor de keerzijde
van de medaille. In het korte verhaal komt deze keerzijde ook absoluut
niet ter sprake, vandaar de overeenkomst.
In 'Karel en Kabeltje', eveneens van Maurits Dekker, is een man vatbaar voor het ongewone. In het gewone leven heeft dit geen gevolgen,
maar in het korte verhaal kan deze eigenschap zich ongeremd uitleven.
Dank zij de wet van het korte verhaal kreeg Karel zijn meermin Kabeltje.
De overeenkomst met de waanzin blijkt ook al uit het feit, dat krankzinnigheid een overheersende rol speelt in talloze verhalen. De personen
in de verhalenbundel van Josepha Mendels bijvoorbeeld zijn allemaal
min of meer getroubleerd. Beslist krankzinnig is Pierre Verrières, de hoofd
-personva'Mtli.
Het verst doorgevoerde gevolg van het verhaal -kenmerk: ontwikkeling
volgens eigen wetten, is het totaal absurde verhaal, het verhaal dat nergens
meer op de werkelijkheid stuit. Een verhaal over het geestesleven van
krankzinnigen wordt tenslotte altijd nog gedekt door een zekere waar-

schijnlijkheid.
In de uiterste vorm is het verhaal echter compleet tot allegorie geworden, dat enkel nog op symbolische wijze kan worden geduid. Zoals
'De reiziger', al weer van Dekker, dat het vertrek van een kantoorbediende
naar een onnoembaar gebied beschrijft, in welk verhaal de schrijver kennelijk het doodgaan weergeeft.
Dit louter tot symbool geworden verhaal vindt u vooral bij Kafka,
wiens invloed op Maurits Dekker mijns inziens vrij groot is.
In deze verst doorgevoerde vorm benadert het korte verhaal weer zijn
oorsprong, de mythe. De geschiedenis is immers geweest: mythe- sprookjekort verhaal, zodat de secularisatie ook op dit terrein zichtbaar is.
Ik geloof dat de lijn de laatste tijd weer ombuigt richting mythe, waar
ook de schepping en het hele leven, op magische wijze gecondenseerd,
beleefd en weergegeven worden.
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de mond vertelt verhalen
de hand kan niet vertalen
het hart mist de simbalen
de geest blijft zich verdwalen
de monden blijven praten
de handen zijn soldaten
de harten holle vaten
de geesten koolhydraten

5'erq,41

SANS FAMILLE
-

Ik droom in spiegelschrift
en leef onder voorbehoud
ik schrijf voorbij de drift
en spreek in het enkelvoud
voorlopig blijf ik thuis
ik roep maar word niet gehoord
'k zit met de deur in huis
en wacht het verlossende woord
235

LA NAUSEE
weerloos kruipt mijn week insekt
op de vochtige plavuizen
rond de rioleringsbuizen
en het weet van geen verhuizen
daartoe is het niet verwekt
en zo gaat het eeuwig schuil
in het altijd eend're vuil
en hem baat geen woningruil
want de rioleringsbuizen
stinken onder alle huizen

KLEINE VERZOENÍNG

Ik wuif een zomerse zakdoek
naar een verbaasde trein
en wandel mijn glimlach zoek
langs de generale lijn
Ik sta mij in alle hoeken
hartgrondig te bezeren
het hoofd kan verademend vloeken
de voeten willen niet keren
nu loop ik om te bedaren
het licht van de dag achterna
en zegen met vrome gebaren
de aarde waarover ik ga
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EEN KEERPUNT IN DE DUITSE DICHTKUNST?

Waarom staan zoveel cultureel niet onverschillige mensen nog vreemd
tegenover de nieuwste poezie? Is het misschien omdat zij in wezen
irrationeel is? Zal het herkennen plotseling aanwezig zijn, zodra men
zich in haar zwaarte punten objectief gaat verdiepen en erdoor „ge
wordt? Alledaagse levenssituaties verschijnen bij haar in een-grepn"
nieuw (soms zwak) licht. Zij spreekt haar wezen uit tussen de regels
door, regels die afzonderlijk dikwijls weinig of niets tot een bepaald
individu te zeggen hebben. Ze geeft centra uit het leven weer 'uit de
fascinatie van het ogenblik' (Hoellerer). Maar 'nur als Bild, das auf
Nimmerwiedersehen im Augenblick seiner Erkennbarkeit eben aufblitzt,
ist die Vergangenheid festzuhalten' (Benjamin).
Ad den Besten formuleert de probleemkern met 'de moderne mens
verstaat zichzelf niet meer in een biografie, maar slechts van ogenblik
tot ogenblik in de verticale verhouding tot het 'meta-physische' als moment
in de tijd'.
Zonder de vierde dimensie wordt het de mens -1957 onmogelijk de
evolutionnaire ontwikkeling te volgen. In logica en rede aangetast worden
alle verschijningsvormen voor hem contouren in de tijd -ruimte. Iedere
begrenzing geeft hem de zekerheid van een grotere ruimte, een steeds
omsluitend continuum. Het wordt een ervarings- achtergrond, die alle
vroegere zekerheid schijnbaar aantast en de overgang tot de abstractie
bevordert.
Hoe zal nu de jonge dichter zijn houding bepalen? Men kan de vierdimensionale inhoud van een bol berekenen (hoewel niet verstandelijk
omvatten) maar de verschijning der dingen in het tijd-ruimte continuum
laat slechts het doen van woordwaarnemingen toe, die zelf weer aan
het 'moment' onderworpen zijn. Zijn oeuvre wordt daardoor meer
registrerend dan bewust profetisch. Hij belandt op een 'poëtische vlakte,
waar het ja en nee der dingen in gelijke mate waar is.' (Garcia Lorca).
Erop doelend dat tenslotte de samenhang bepalend is voor de zin der
dingen zegt Hegel: 'Reines Sein und Nichtsein ist dasselbe.'
Daarom is het zo moeilijk om al of niet geïnteresseerden, gewenden
aan rationalistisch beschouwen, van de waarde der experimentele en
na- experimentele poezie te overtuigen. Vooral daar waar onderlinge
verwisseling van kleur -, klank- of beeldbegrippen vanuit een sterk functionerend onderbewustzijn, waarvan zij het suggestief karakter nog niet
hebben onderkend, hun het spoor bijster doen worden.
'De echte intellectueel zoekt waarheid, omdat hij daar geluk bij
vindt' (v. Duinkerken). De belangstellende deze waarheid in de nieuwste
duitstalige poezie — dus ook uit Oostenrijk, Zwitserland en de D.D.R. —
te doen vinden is het lofwaardige streven geweest van het Suhrkamp
Verlag, Frankfurt, bij de uitgave van het boek 'TRANSIT', Lyrikbuch
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der Jahrhundertmitte. Het verzocht de dichter Walter Hoellerer (geb.
1922), redacteur van 'Akzente' een bundel samen te stellen uit het
werk der jongste Duitse dichtersgeneratie (na 1950 reactief opgekomen
op het expressionisme, dadaisme en surrealisme) zonder daarbij groepen
te vergeten die belangrijke pogingen tot vernieuwing der poezie hebben
ondernomen. Het bijzondere in de opdracht was echter, de waarheid
en dus de waarde van het werk dezer 'inthronisierte Autoren' op ik
zou haast zeggen profetische wijze te belichten, verhelderend voor
diegenen die tot nog toe afzijdig stonden. De jongste generatie te introduceren bij een min of meer afwijzend ingesteld publiek.
Hoellerer heeft gemeend dit het beste te kunnen bereiken door zinverwante gedichten van erkende Duitse dichters, voortgekomen uit de
vernieuwing van 1910, te combineren met een zo breed mogelijke keuze
uit het werk der jongeren na 1950. Hij heeft de verzen op voortreffelijke
wijze in groepen gerangschikt met als basis de 'Verbindung mit den
Gestaltmomenten'. Hiertoe was het noodzakelijk de ervaringen der dichters alsmede de personen zelf grondig te kennen. De gesprekken van
samensteller en uitgever met de diverse auteurs moeten veel tijd in
beslag hebben genomen. Het resultaat wekt de indruk van overwogen
hoewel bij een strengere selectie een beter geheel binnen bereik-heid,
lag. De begrenzing der themata is niet zonder verbeelding, b.v. Augenblick — Modernes Märchen; Dunkel — Innere Landschaft; Gesprungenes
Glas — Offener Tod. Dat men zeker is van zijn zaak blijkt voorts uit
de vermenging van de verzen der beide generaties. Opvallend goed
doen het verzen van o.a. Gottfried Benn (1886), Bertold Brecht (1898),
Yvan Goll (1891) en Paul Klee (1879) tussen het verjongde „zeitgemässe"
van b.v. Hans Arup, Helmut Heissenbüttel, Paul Celan, Hoellerer e.a.
En tussen deze beide in liggen dan weer uitstekende verzen van Günther
Eich (1901), die eerst sinds 1948 publiceert.
Door bundeling rond het thema wil Hoellerer sterker tot de lezers
spreken en door de verzen der dichters zonder vermelding van naam
dooréén af te drukken, de eenheid in de veelvuldig voorkomende waarachtige kunstuitingen doen beleven. Ontegenzeggelijk is er soms sprake
van verrassing, wanneer men, door een gedicht getroffen, naslaat wie de
auteur is. Voor ingewijden blijft echter herkennen spoedig mogelijk.
Op veel pagina's zijn uitstekend geredigeerde kanttekeningen aangebracht, die beogen de lezer in de sfeer der gedichten te verplaatsen,
waarin ze ook slagen. Zij kunnen zeker beantwoorden aan het doel dat
samensteller en uitgever zich gesteld hebben, maar persoonlijk blijf ik
hun aanwezigheid toch iets hindelijks vinden.
'TRANSIT' wil zeggen, doorgang, overgang. Hoellerer omschrijft het
met 'es geht hindurch'. Ook 'es geht darüber hinaus'. Het eerste is
duidelijk gedemonstreerd, het tweede moet niet onmogelijk worden geacht. De Duitse poezie van de laatste decennia heeft toch wel een groot
vacuum.
Tenslotte enige verzen ter introductie.
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ANT CQIAN

DIE KRUEGE
An den langen Tischen der Zeit
Zechen die Krüge Gottes.
Sie trinken die Augen der Sehenden leer und die
Augen der Blinden,
Die Herzen der waltenden Schatten,
Die hohle Wange des Abends.

Sie sind die gewaltigsten Zecher:
Sie führen das Leere zum Mund wie das Volle
Und schäumen nicht über wie du oder ich.

AhS (y4rup

DER WIND HASCHT NACH LEEREN NESTERN
Der Wind hascht nach leeren Nestern
Und welken Masken.
Im Zwielicht singt eine Menschenstimme
Farben,
Befieberte Preisgesänge,
Fabelschlangen.
Es schaukelt hin,
Es schaukelt her,
Zwischen Licht und Dunkelheit.
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ALL DAS —

Tage, Tage
Wilde Tauben der Vergänglichkeit!
Ach, Mohn und Aehren
Und was sonst noch der Sommer

Im Schilde führte,
Sank in die Abschiedstruhn.
239

An einem solchen Tag,
Wenn du Boote siehst,
Die über Meere fahren,
Dann tragen sie deine Asche
Und du hältst sie nicht mehr zurück.

s

ter Taman

DER DIEB
Gepackt
Und über die Schulter den Sack.
Zur Tür und fort.
Die dämmernde Strasse hinunter.
Gewonnen ist die Strasse.
Das heisst schon viel.
Der Kopf ist einem Diebe freilich
Immer seitwärts gedreht.
Die Ohren hängen sogar nach hinten.
So läuft er
In den Tag seines Diebstahls.
So flieht er weit in die Flucht.
Wie Regen tropft
Die Entdeckung in seinen Rücken.
So spürt er 's.
Wie Regen klatschen
Einzelne Blicke auf ihn.
Auf seiner Schulter aber
Jubelt und tanzt schon
Der gestohlene Sack.

kel
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INTERIEUR
Hüte Picassophotos Bücherstapel
Papierblumen von den Festen der letzten Jahre
Kaurimuscheln chinesische Knöpfe eine Eidechse aus Bronze
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Der Kalender mit dem Datum vergangener Tage
Würfelbecher und Patiencekarten
Abgelagert von den Jahren
Abgelagert von den Jahren die ich gewesen bin

teeÍvr► ut

eíssenbííttei

EINFACHE SAETZE
Während ich stehe fällt der Schatten hin
Morgensonne entwirft die erste Zeichnung
Blühn ist ein tödliches Geschäft
Ich habe mich einverstanden erklärt
Ich lebe

^ííntytY

T c!,
DES MONDES WEISSE ZISTERNE
Des Mondes weisse Zisterne
Ist ausgeschöpft und leer
Und zu schlafen ohne die Sterne
Ist zu schwer.
Wolken, Boote, die landen
An die Stirn. Traum und Wind
Spülen Tote ans Land, es versanden
Die Tage, die deutlich sind.
Und es verfängt sich an meinen Küsten

mit Holz und Elfenbein,
Mit Schiffen und Segelgerüsten
Erinnrung, unfassbar und klein.
Hellblaue Nacht und Ebbe der Winde,
Ein Baum, vor dem Winde geneigt,
Schliesst mich ein in Blattwerk und Rinde,
In sein Blut, dass fliesst und steigt.
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G-11
DIE NACHT IST UNSERE RAUHE SCHALE
Die Nacht ist unsere rauhe Schale
Wir stehen darin zwei weisse Mandeln
Unser Blut kreist wie der Mond
Durch deine Augen wandert die Zeit
Vergeblich hält sie das Vermächtnis fest
Es wehrt sich wie ein erschrockener Vogel
Der Schlaf der Berge ist unruhig
Der Schlaf hat tausend Gesichter
Und welches darunter war deines?
Aus den Wassern steigt das Vergessen
Die Wahrheit erschauert im Wind:
Sag mir schnell deinen Namen vor Morgenrot
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Verweer

De bijna gelijktijdige verschijning van drie deeltjes poëzie in de 'Nimmer
Dralend Reeks', vrij kort nadat reeds eerder twee poëziedeeltjes verschenen waren, moet er wel op wijzen dat deze bloemlezingen goed ver
worden. Zij zijn allemaal samengesteld uit voor -oorlogse poëzie en-kocht
dat kan misschien veel verklaren. Wij vinden hierin immers de vertrouwde
versvorm en de vertrouwde poëtische sfeer. Een breed publiek geeft daar
alsnog de voorkeur aan en nadat het scheen dat de 'experimentelen' of
'vij?tigers' het pleit gewonnen hadden, is het opvallend dat de minder
revolutionaire poëzie in allerlei uitgaven weer de aandacht vraagt. Een
reactionair verschijnsel dat echter niet zal kunnen verhinderen dat de
nieuwe poëzie toch haar plaats zal veroveren.
Dat Aart van der Leeuw en Jan Prins in keurig uitgevoerde deeltjes,
zoals wij van deze Reeks gewend zijn, met verantwoorde bloemlezingen de
aandacht vragen, kan ons niet anders dan verheugen. Vooral de poëzie van
Van der Leeuw is van uitstekende kwaliteit. De verzameling geografische
gedichten die Laurens van der Waals bijeenbracht, is op zichzelf aardig,
niet kwaad van keus, maar als men van de ene plaats naar de andere
zwervend van het ene genre in het andere valt, ben je dit poëtisch reizen
toch wel gauw moe. Hier is geen poëtische eenheid bereikt.
De onlangs verschenen 'Ooievaars' bepalen zich tot nog oudere poëzie.
Dat Gorters 'Mei' in deze goedkope serie volledig is verschenen (met een
oplaag van niet minder dan 25000 exemplaren) en een ander deeltje een
door Garmt Stuiveling samengestelde en eveneens door hem ingeleide
bloemlezing uit Gorters overige poëzie bevat, is een verheugende gebeurtenis. Deze poëzie is deze kans op een grote verspreiding waard, want bij het
lezen ervaar je telkens weer dat zij een schakel vormt in de ontwikkeling
van de- poëtische bezieling, waarvan ook die van onze tijd een schakel moet
zijn. Een ander Ooievaar-deeltje geeft 500 sneldichten van Constantijn
Huygens. Het zijn aardige taalspelletjes die het in onze tijd nog wel zullen
doen, al is er slechts bij uitzondering een puntdichtje waarvan wij ons afvragen of dit misschien tot de poëzie te rekenen is.
Het tienjarige bestaan van het cultureel accoord tussen België en Nederland is aanleiding geworden voor de uitgave van 'Poëtisch akkoord', een
bloemlezing van honderd gedichten uit tien jaren Noord- en Zuid-Nederlandse literatuur. Van honderd dichters elk één vers kiezen, is geen gemakkelijk werk. Gezien deze moeilijkheid valt het resultaat te loven, ook
al zouden anderen èn in de keus van de dichters èn in die van hun verzen tot een resultaat gekomen zijn, dat ongetwijfeld niet slechter dan dit
zou zijn uitgevallen. Een scherp getekend poëzie-beeld van deze tien
jaren mag men trouwens alleen van de literatuurgeschiedenis verwachten.
Anton van Duinkerken, Gabriël Smit en Michel van der Plas hebben
over elkaar geschreven en uit elkanders werk wat verzen bijeengebracht
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in onderlinge verstandhouding'. Naar leeftijd zou men hier van drie generaties kunnen spreken. Maar al is Van der Plas dan de jongste, 't werk van
Gabriël Smit lijkt mij moderner; in ieder geval is het het overtuigendst. Van
der Plas' vers is gevoelig, maar niet vrij van oppervlakkigheid, het raakt
niet het diepste van het hart, wat Smits vers bij mij althans wel doet. Hij
is van het drietal m.i. het meest dichter, hoewel de beide anderen ook een
goed vers kunnen schrijven. Tot in de kern van de poëzie dringend zijn de
beschouwingen niet, maar voor een eerste kennismaking met deze RoomsKatholieke dichters is de uitgave aanbevelingswaard.
Het bundeltje 'Een hemel op aarde' van Michel van der Plas toont de
bovengenoemde kenmerken van de dichter: gevoelig, maar niet diep indringend. In deze 'verhalende' gedichten is dat echter niet zo hinderlijk. Ze
hebben ontegenzeggelijk poëtische sfeer en ze hebben het voordeel een in
onze tijd weinig beoefend genre te vertegenwoordigen. Door hun wat
vrijere vorm onderscheiden ze zich van de omstreeks 1930 bij de toen
protestanten' veelvuldig voorkomende bijbelse gedichten, maar-malige'Jon
ze hebben er toch nog genoeg verwantschap mee om er niet een vernieuwing van dit soort poëzie in te ontdekken.
Valt bij Michel van der Plas een zekere woordenrijkheid te constateren,
bij Martien Beversluis is deze in zijn prachtig uitgegeven bundel 'De krans
der uren' in nog veel sterker mate aanwezig. Aan de verzen gaat een briefwisseling met Ds Okke Jager vooraf, waarin deze zich prijzend over deze
bundel uitlaat. Ik kan Jagers lof niet delen. Beversluis' woordgebruik is
naar mijn smaak te overdadig, het doet me niets meer. Hoewel zijn verzen
me vroeger wel beter aanstonden, vond ik ze dikwijls toch te rumoerig.
Dat rumoerige vind ik er nu hindelijker in terug. Om een rijk woordgebruik
zal men nooit een dichter kunnen veroordelen. En ook het barokke is een
stijl die bestaansrecht heeft. Ik weet dat allemaal en ik heb voor Vondel
een grote verering; ook Bilderdijk ligt me wel. Maar wat dezen geven: een
herhaaldelijk peilen van de diepte onder het oppervlak, mis ik bij Beversluis. Misschien ligt de oorzaak wel daarin, dat maar al te dikwijls net nog
niet het juiste woord getroffen is.
Zeer veel verstilder, maar daardoor ondanks hun wat al te gemakkelijke
versificatie toch telkens diepere ondergronden rakend, zijn de verzen van
Frouwien van der Vooren- Kuyper. Deze verzen lijken eerlijker dan die van
Beversluis, hoewel de laatste daarom nog niet onwaarachtiger hoeven te
zijn. Beversluis zoekt het grootsere, terwijl Frouwien van der VoorenKuyper zich in haar verzen herinneringsbeelden schept die in een gedempt, weemoedig licht verschijnen.
Een zelfde sfeer van herinneringsbeelden hebben de verzen in de bundel
'Tussen steen en bamboe' van Willem Brandt. Deze vruchtbare dichter, van
wie de laatste tijd enkele bundels vrij kort achter elkaar verschenen zijn,
roept in zijn verzen de herinneringsbeelden uit zijn Indische jaren op. Er
is bij hem verwantschap met Jan Prins, maar de onherroepelijkheid van het
afscheid van deze Indische tijd geeft de verzen van Willem Brandt een
pijnlijkheid, die door de hele bundel heen ervaren wordt.
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Wel zeer sterk spreekt dit uit het titelvers:
Waar ik ook ben
in bamboeland of steen,
ben 'k in mijzelf
en met mijzelf alleen.
Soms ben ik steen
en soms het bamboeriet
maar wat ik ben
ben ik niet wil ik niet.
Eeuwig ontsteld
om binnenst van graniet
of, zachte stem,
het licht en levend riet.
Koel in beton
verlang ik pampagras,
verzengd van zon
de schaduw ener stad.
Blindlings alleen
zoek ik een woord een hand.
De muur blijft steen,
het bamboebos verbrandt.
In het bundeltje 'Herfst in Europa' van Andries Dongera komt de poëzie
slechts sporadisch voor. De woorden krijgen geen diepte, ze suggereren
niet en van vrijwel ieder vers kan gezegd worden, dat dezelfde woorden in
een ander maatschema en met een ander rijm overgebracht zouden kunnen
worden, zonder dat het gedicht er veel minder van werd.
Een zelfde gebrek aan diepte van het woord constateren we in 'Bloeiend
puin' van J. M. van Walsurn — Quispel. Sympatieke vrouwelijkheid komt
ons er wel uit tegemoet, maar poëzie nauwelijks; wanneer zij zich in een
regel even vaag laat waarnemen, drijft de volgende regel haar weer weg.
Mag het bundeltje 'Naar het licht' van Greet Konings naar de maatstaf
der poëzie gemeten worden? De verzen er in hebben een vooropgezet paedagogisch doel: kinderen de bijbelse verhalen te laten kennen. Kinderen
zijn vaak verzot op maat en rijm. Om die verhalen langer in het geheugen
te laten blijven, is nu dus vlijtig een aantal bijbelse verhalen in versvorm
gebracht. Een veelal erbarmelijk geknutsel is het resultaat. Van de
sfeer der bijbelse verhalen is maar weinig meer over gebleven dan een
'bijbelse' zinswending hier en daar. Dit boekje lijkt me wel op alle manieren
een vergissing. En toch — over het vers en maat en rijm en het religieuze
verhaal en het kind zou nog heel wat gezegd kunnen worden, want die
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alle horen toch weer op een of andere manier bij elkaar en in één verband.
Maar dan roept dat het heimwee op naar een poëziebeleving waaraan we
eeuwenlang ontgroeid zijn. In de jongste poëzie, zij het vaag en schemerachtig, menen we evenwel die poëziebeleving te kunnen waarnemen, zodat visioenen voor ons opdoemen van een christelijk poëtisch beleven dat
onder ons nog volkomen onbekend is. En daarom visioenen die ons teleur
doen staren op het povere van wat we bezitten.
-gestld
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KRITIEKEN
Mr. G. Th. Verharen
Abraham in burger

Den Haag — J. N. Voorhoeve.
De titel van deze roman schijnt verband te houden met de grote Abraham,
van wie in de Bijbel verteld wordt, dat
hij op Gods bevel uit zijn land en uit
zijn maagschap trekt naar het land,
dat de Here hem wijzen zal. In zoverre
is er overeenkomst, dat ook Abraham
Binker, de hoofdpersoon van dit boek,
aan 't slot van dit boek gaat emigreren
en met vrouw en aangenomen zoon
zijn land en zi1jn maagschap verlaat.
Het gaat in deze roman om Abraham
Binker en Leen Binker, diens aan
zoon. Als Abraham Binker-genom
deze zoon gaat aangeven aan het gemeentehuis als de zoon van hem en
zijn vrouw, zondigt hij daarmee tegen
de Nederlandse wet. Want deze zoon,
Leen Binker, is in werkelijkheid de
zoon van Abrahams overleden broer
Hinne en het resultaat van het feit,
dat Hinne de dochter van de boer,
met wie hij naar school fietste, verkrachtte. Door middel van die zonde
tegen de wet vecht Abraham om de
werkeli]jke afkomst van Leen verborgen
te houden.
De schrijver geeft ons een kijk op
de sociale verhoudingen, op de wereld
om rechter en rechtspraak en tipt ook
het jeugdprobleem aan. Al deze problemen legt hij ons voor op een manier,
die van grote kennis van zaken getuigt en ook zeer boeiend is. Alleen
vormen al deze problemen een te zware
belasting voor de gang van het verhaal, die te traag wordt. De schrijver
zal zich dan ook moeten bepalen tot
een probleem, en niet teveel overhoop
halen als hij weer eens begint. Verder
zal hij critisch moeten zijn ten opzichte
van zijn stijl. Als hij, om een voorbeeld
te noemen, van Abrahams vader
schrijft: 'Als rijp graan kwamen de
woorden uit zijn mond, de oogst van
gedachten, die lang in zijn hoofd ge-

weest waren', dan zal niemand door dit
beeld overtuigd zijn, omdat het een
volkomen vals effect heeft. Verder zijn
er zeker dingen in dit boek, die . tot
nadenken stemmen. T. A. W.
Francois Mauriac
De wegen zeewaarts

's-Gravenhage 1956 — N.V. Pax
Het oeuvre van de ruim zeventigjarige
Mauriac is even veelsoortig als omvangrijk. Enkele dichtbundels, een
lange reeks romans, een bijna even
groot aantal essais en biographieën,
enige toneelstukken, een vijfdelig Journal, ziedaar de oogst van een leven,
dat nog niet is afgesloten. Na '45 heeft
Mauriac zich voornamelijk aan journalistieke arbeid gewijd en met de
volle felheid van zijn heftig temperament alle vormen van dictatuur bestreden. Deze jaren hebben geen nieuw
element gebracht in zijn letterkundig
werk. Zijn roem wortelt in het verleden.
Les chemins de la mer, daterend
van 1939 en vertaald door Dick
Ouwendijk, is een der romans van het
tweede plan. De bouw wijkt enigszins
af van de meest door hem gevolgde,
die een enkele figuur in het midden
zet, waarom de handeling zich kristalliseert. Hier wordt de aandacht verdeeld over wat men de fresco-bouw
zou kunnen noemen. Men zou zelfs
kunnen zeggen, dat een teveel aan
personen de eenheid van de roman
schaadt en de indruk verzwakt. Waarom moest Landin, de eerste klerk op
het notariskantoor Révolou, een gestalte
op de achtergrond, op bepaalde momenten naar voren worden getrokken
en vervolgens, beladen met geheim
duister verdwijnen-zinghed,t
en uiteindelijk worden vermoord. Zo
is er meer, dat de structuur van het
boek onvast maakt. Overigens een
echte Mauriac: ook hier de nerveuze
stijl, de freudiaanse ontleding der gevoelens en der gewaarwordingen, de
felle greep naar het hart der mensen
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en der dingen. Het verhaal speelt zich
ook nu weer af in Bordeaux en omgeving; het milieu is dat van de hoge
middenstand. Immers Mauriac kan
alleen beeldend beschrijven, wat hij
uit, ervaring kent. KIaarblijkelijk is het
hein er om te doen de verwoestende
invloed van de geldzucht te demonstreren, die de vriendschap doodt, de
liefde verstikt en de uitbloei van het
leven belemmert. Ook de Mammondienst kent hij van nabij. Daarbij
voegt zich een thema dat bij Mauriac
zelden ontbreekt, dat der onrijpe
sexual.teit, die jonge mensen kwelt en
moeizaam een weg zoekt. De puríteinse opvoeding van de schrijver met
de verdringingen, die er het gevolg
van zijn, speelt hierbij een rol, getuige
zijn curieuse uitlatingen in Commencements d'une vie. Een derde motief
is de dichterlijke aanleg van één der
jongeren, de gevoelige Pierre Costadot,
in w ens mond de schrijver fragmenten
legt uit zijn een jaar later verschenen
gedicht Le Sang d'Attfs. Ongetwijfeld
zijn in Pierre reminiscenties verwerkt
aan de jonge Mauriac. Over al deze
elementen koepelt zich de bekende
tragische conceptie van het mensenbestaan, die zich openbaart in al de
figuren van de roman. Niemand vindt
het geluk in een leven, los van God;
anderzijds vindt ook niemand vrede
in een rustige, vertrouwende overgave
aan Zijn vaderlijke leiding. Heeft deze
man, wandelend tussen twee afgronden, wel ooit één gelukkig mens getekend?
De vertaling biedt goed, vlot Nederlands, vrij van Franse smetten. Foutloos is ze echter niet. Er zijn vele
woorden en vooral uitdrukkingen,
waarvan de betekenis aan de vertaler
is ontgaan. Iedere bladzijde geeft daarvan voorbeelden te zien. Het zou teveel
plaatsruimte vragen dit te demonstreren. De sfeer van het boek wordt
echter niet aangetast door de fouten,
waar trouwens vele goede vondsten
tegenover staan. v. d. P.
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Th. Troll
De naakte waarheid over toneel en
toneelspelen, bewerkt door Harriet
Freezer

Baarn — Hollandia.
In tien hoofdstukken tracht Th. Troll
het toneel en het toneelspelen uit te
kleden. Harriet Freezer heeft zijn observaties pasklaar gemaakt voor Neder landse toestanden. Er staan enkele aardige en rake opmerkingen in, maar het
geheel is nogal schamel. Een goede
kostumering schijnt nu eenmaal voor
toneel onmisbaar. De schijnwerpers
branden daar fel. Ook de waarheid
mag wel van zeer goeden huize zijn,
wil zij zich er naakt kunnen vertonen.
Ev. G.
F. Bordewijk
Halte Noordstad, vermeerderd met
drie een -acters en een monoloog

Amsterdam 1956 — Scheltema &
Holkema.
Drieërlei raad geeft F. Bordewijk: 1.
aan de Nederlandse schrijvers om hun
krachten meer dan tot dusver te beproeven op de toneelschrijfkunst (de
kunst, d:e de e.s stelt met verhoudingsgewijs weinig woorden veel te zeggen
en meer nog te doen aanvoelen); 2.
aan de Nederlandse lezers om zich niet
te bepalen tot het lezen van buitenlands toneel (en dan bij voorkeur de
klassieken), maar ook huidig Neder
aan de Nederlandse uitgevers-lands;3.
om het contact tussen toneelstuk en
publiek te bevorderen binnen de grenzen van het mogelijke.
Dr.e moo:e raadgevingen, waarmee
men het 'binnen de grenzen van het
mogelijke' hartelijk eens kan zijn.
Om de daad b ij het woord te voesen, laat Bordewijk dan het toneelstuk
Halte Noordstad' volgen. Wat een
vervelend stadje. Noo'.t van m'n leven
zal ik er een kaartje naar nemen. Dit
is nu het geëtaleer van de naargeestig
Na zo'n stuk vergaat iemand de-heid.
lust om nog huidig Nederlands toneel

te lezen. Dan toch maar liever buitenlands en bij voorkeur klassiek, toen
men nog niet van mening was, dat
deze kunst zou moeten bestaan in het
nastreven van 'met zo weinig woorden
zoveel mogelijk te zeggen en nog meer
te doen aanvoelen'. Deze woordkarigheid is voor het toneel de dood in de
pot. Toneel is in de eerste plaats woord
Nederlandse schrijvers heb--kunst.De
ben dit vandaag aan de dag klaar
niet ontdekt, maar de-blijkenog
moderne buitenlanders des te beter.
De toevoegsels aan 'Halte Noordstad'
moeten voor geestig doorgaan. Ik kan
het niet helpen, maar ik vind het hele
bundeltje naargeestig. Een mislukt
experiment. Ev. G.
Johan H. Wigmans
Ik was één der millioenen
Den Haag/Tielt — Lannoo.
Drie drukken in één jaar wijzen er op,
dat dit boek veel gelezen wordt. Dat
de auteur geen schrijver van beroep is,
geen belezen intellectueel, zoals de
uitgever zelf erkent, is juist. Maar het
gaat hier om de feiten, om de hel van
Siberië, die Wigmans als politiek ge
Sovjets door moet. -vanged
Tegen deze achtergrond gezien heeft
het boek grote waarde; daarom willen
wij het graag in veler handen zien.
G. v. H.
Elleston Trevor
De slag om Engeland
Baarn — Hollandia.
Van 'Im Westen nichts neues' heeft
eens iemand gezegd: 'Na lezing was ik
één uur anti-militarist'. Misschien is
hij het langer, als hij kennisgenomen
heeft van 'De slag om Engeland'. In
pakkende zinnen en vaak flitsende dialogen beschrijft Trevor het leven van
pilo
ten en grondpersoneel van een
vliegveld in Engeland gedurende de
laatste oorlog. De gespannen sfeer,
waarin deze mannen en vrouwen leven,
de luchtgevechten, waarin hun angst
en heldenmoed naar voren komen,
drijven deze mensen naar elkaar toe,

maken er één grote familie van, Op
knappe wijze beschrijft de auteur hun
levens; de strijd glijdt aan ons voorbij
als het beeld op het witte doek, fascinerend en ontroerend. De spanning
bereikt het hoogtepunt, als één der
piloten een compressor op een spitfire
monteert tijdens een bombardement
van het vliegveld en daarna zegt: 'Het
is niet de moeite waard, majoor, werkelijk niet'.
Het volgende boek van deze schrijve , 'De invasie', zien wij met belang
-steling
tegemoet.
G. v. H.
Den spiegel der zaligheid van Elkerlijk, ingeleid, uitgegeven en verklaard
door Dr. G. Jo Steenbergen
Zwolle 1956 — W. E. J. Tjeenk
Willink
(Klassieken uit de Nederlandse Letterkunde).
Het ontroerendste getuigenis van de
felheid waarmee de vijftiende eeuw
niet alleen het leven, maar ook de dood
beleefde, de 'Elkerlyc', heeft in Dr.
Steenbergen een nieuwe uitgever gevonden, die in inleiding en commentaar de benijdenswaardige gave toont,
zowel het teveel als het te weinig te
kunnen vermijden. Als aanvaardbare
tegemoetkoming aan de gewenste lezers
— (nog) vreemdelingen in de middeleeuwse literatuur — is de spelling gemoderniseerd. M. B.
Wolfgang Leonhard
De revolutie laat haar kinderen gaan
(Vertaling van F. Kool)
De Bezige Bi1' —Amsterdam, 1956.
Een boeiende, leerrijke, sterk gedocumenteerde autobiografie van een uit
-gewknsojtfuciar.Lenhd
was een knaap van dertien jaar, toen
hij in 1935 met zijn moeder uit naziDuitsland naar de Sowjet-Unie emigreerde. Daar krijgt hij de gebruikelijke communistische 'opvoeding', wordt
cursist aan de Kominternschool, vertrekt in 1945 naar Berlijn om onder
leiding van Ulbricht in verschillende
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functies de Oostduitse sowjetzone voor
het communisme te doen rijpen. Intussen
groeit de twijfel aan de Stalinistische
dogma's in hem. In 1950 breekt hij er
mee en wijkt naar de Bondsrepubliek
uit. Alle politieke hoofdfiguren van
Oost-Europa, wier namen wij vandaag
in de krant tegenkomen, passeren in
deze oprechte, onverhulde levens
veel meer-beschrijvngdu.Hts
dan 'levensbeschrijving'; het is een
bronnenboek voor Oosteuropese staatkunde, en als zodanig veel belangrijker
dan boeken van het genre Ik koos de
vrijheid. Dit is weer een boek, 'waarvoor men de tijd moet nemen' (400
pag.); ik nam er de tijd voor en kan
er van zeggen, dat het mij van de
eerste tot de laatste bladzijde vastgehouden heeft. Joh. v. H.
Sjoerd Broersma en Dr. R. K. Broersma
-Luomajki
Domeinen der Finse literatuur

Utrecht — A. W. Bruna & Zonen.
Het echtpaar Broersma heeft met deze
Domeinen, althans voor Nederland,
een stuk pionierswerk geleverd. Te
onzent is het het eerste boek, dat in
kort bestek en overzichtelijke vorm een
beeld van de Finse literatuur geeft zowel van het verleden als het heden. Wel
hebben ze eerder op dit gebied encyclopedische bijdragen geleverd en
Finse boeken en verzen vertaald. Sjoerd
Broersma, vóór en in het begin van
de tweede wereldoorlog buitenlands
correspondent van het Algemeen Handelsblad, maakte in 1939 het Poolse
drama mee. Zijn prachtige reportageroman Poolse rapsodie is hier ten onrechte vrijwel onopgemerkt gebleven
in de lawine der na -oorlogse publicaties. In Finland gestrand, huwde hij
daar met dr. Rauni Luomajoki. Tijdens
de oorlog week het echtpaar naar
Nederland uit en bleef hier gevestigd.
In hun recente publicatie Domeinen
schetsen zij de ontwikkelingsgang van
de oude Finse volkspoëzie. Aan het
volksepos de Kalecala, eerder bewerkt
250

door Jan H. Eekhout (1939), wijden ze
een apart hoofdstuk, en belichten de
betekenis ervan voor de Finse kunst,
letteren en wetenschap. Proeven van
vertaling en dichterlijke bewerking
wisselen de tekst af. Een overzicht van
Finse literatuur, in het Nederlands
vertaald, zowel van romans als novellen en poëzie, toont aan, hoeveel
hiervan op naam van het echtpaar
Broersma staat. Een respectabel aandeel. Joh. v. H.
De Horizon van de schrijftafel

Aspecten van Westerse letterkunde
Amsterdam-Brussel — Elsevier.
Elke nationale literatuur heeft bepaalde
karakteristieke eigenschappen; in 'De
horizon van de schrijftafel' worden
enkele van deze kenmerkende aspecten
aangewezen. Leest men de opstellen
zoals ze bedoeld zijn — als subjectieve,
wat gechargeerde weergave in grote
lijnen — dan zal men hieruit meer inzicht krijgen, dan door een opsomming
van verwarrende details.
Het meest boeide mij Godfried Bomans — humoristischer, wanneer hij
serieus is, dan wanneer hij serieus probeert humoristisch te zijn — in 'De
Noordnederlandse letterkunde en de
huiskamer' en Adriaan van der Veen
met 'De Amerikaanse letterkunde en
de grens': 'Amerika is in zijn schrijvers
streng voor zichzelf, omdat het niet
wil en kan vergeten dat het zichzelf in
zijn pionierstijden tot het beloofde
land heeft gedroomd'.
Verder worden behandeld: De
Vlaamse letterkunde en de grond (Hubert Lampo); De Engelse letterkunde
en de pastorie (Olive Renier—Corthorn)
De Duitse letterkunde en de studeerkamer (Jan Aler); De Scandinavische
letterkunde en de seizoenen (Amy van
Marken); De Franse letterkunde en de
salons (R. Wiarda); De Italiaanse letterkunde en de klokketoren (Herman
van den Bergh); De Spaanse letterkunde en het klooster (G. J. Geers).
M. B.
;

Emiel van Hemeldonck
Schelde, snelle Vliet .. .

Tielt/Den Haag — Lannoo.
Dit verhaal van de Vlaamse auteur
speelt in Antwerpen in de Franse tijd.
De hoofdpersonen zijn de weduwnaar
Matthias Joosten, een vooraanstaand
koopman, diens aan de benen verbrand
dochtertje Magdalena en zijn beide
pleegkinderen Willem en Cornelis,
waarvan de vader, een eenvoudig
handwerkman, bij een ongeluk op de
Schelde is omgekomen. Willem ontpopt
zich als een keihard zakenman, Cornelis als een dromer en dichter, die
liever schoolmeester wil worden dan
zakenman. Om de tegenstelling in de
ontwikkeling der beide jongens gaat
het psychologisch verloop. De dengd
wordt beloond en de ondeugd gestraft,
al heeft de schr. er oog voor, dat in
elk mens iets van de engel en van de
duivel te vinden is. Het verhaal komt
wat traag op gang, maar is verder vlot
geschreven. Het is ouderwets van opzet, met een inslag van sentimentaliteit
die herinnert aan het werk van Hendrik
Conscience. De titel ir ontleend aan
een gedicht, dat Cornelis zou hebben
gemaakt. Het is het tweede deel van
een trilogie, die de grootheid van Antwerpen in verschillende tijdvakken wil
beschrijven. Het eerste daarvan speelt
in de 16e eeuw, maar de delen kunnen
afzonderlijk worden gelezen. Het boek
is ook in zoverre ouderwets, dat de
verhouding tussen de sexen wel met
de uiterste ingetogenheid wordt beschreven. De schrijver is van origine
onderwijzer en thans hoofdinspecteur
van het L.O. in Bele'ë. Hij is een zeer
vruchtbaar auteur, die al verscheidene
historische romans op zijn naam heeft
staan, waarvan de belangrijkste ook in
het Duits zijn vertaald.
J. C. H. de P.
Til Brugman

De zeebruid

Amsterdam — Wereldbibliotheek
Wat het opgroeiende meisje in de

havenwijk van een grote stad, in dit
geval Marseille, bezig is te worden,
laat de schrijfster ons al heel duidelijk
zien als ze deze jeugd tekent in haar
contact met de 'geordende maatschappij'. Representanten van die maatschappij zijn de zusters van de naailessen,
zuster Clothilde, die haar leerlingen op
haar eigen niveau tegemoet heeft leren
komen en het zustertje Thérèse, dat
maar gauw in een hoek van het lokaal
koffie gaat zetten als de leerlingen haar
collega met hun netelige vragen uit
haar tent proberen te lokken.
Eén van deze leerlingen is Stella
Dubec, de zeebruid, dochter uit een
meer en meer verwordend gezin, dat
haar in zijn ondergang toch niet meeneemt. Want Stella blijft nuchter en
weerbaar en bezield van een positieve
toekomstgedachte: de terugkeer van
haar 'petit père', de zeeman met wie
zij wezenlijk verbonden is.
Helaas moeten we er getuige van
zijn dat Stella zich laat afglijden naar
de droom, de illusie, die haar zin voor
do werkelijkheid ondermijnt en haar
zo slachtoffer maakt van een intrigue.
Van de innerlijke noodzaak van dit
proces, die b.v. bij het te gronde gaan
van de moeder wel aanwezig is, heeft
de schrijfster mij niet kunnen overtuigen.
Met de veranderde instelling van de
hoofdpersoon verandert ook de aard
van het boek. Om de wakkere, waakzame Stella heen is het springlevend,
om de dromende Stella heen onpersoonlijk als een, wel te verstaan spannende, detective.
Deze tweeledigheid doet doet enigermate afbreuk aan deze roman, die
overigens zeker kwaliteiten heeft.
N. P. V.
Helene Jacky
Kinderen van Rome

Baarn — Bosch en Keuning N.V.
Vertaling Aize de Visser.
De oorspronkelijke titel van deze kleine
roman is 'Ein Stern geht auf'. De
titel van de voortreffelijke Nederlandse
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vertaling. 'Kinderen van Rome' dekt
zeer wel de inhoud. Want mag men de
jonge oorlogswees, het zwervertje
Nino, met enig recht de hoofdfiguur
van deze roman noemen, het is evenzeer het verhaal van een groot aantal
anderen, kinderen zowel als ouderen,
maar hoe duidelijk kenbaar maakt de
schrijfster het kind ook in de laatsten.
Zij allen lijden, enige jaren na de
oorlog, no onder de verschrikking en
evolgen daarvan, kinderen van een
and dat de oorlog begon en verloor.
Toch is de toon van het verhaal niet
bitter, niet wanhopig. De geest van
waaruit dit boek is geschreven,, komt
het duidelijkst tot gestalte in Marco,
de jonge dokter, die toch weer weet
waarom hij nog leeft en wat hij heeft
te doen. Ja, een klein verfomfaaid
boek (gevonden in een ruïne op zijn
terugtocht na de krijgsgevangenschap
in Afrika) heeft hem vrede gebracht
en de moed om verder te leven. En
nu helpt hij kosteloos vele zieke kinderen die in lang niet genoeg gegeten
hebben, en ook vertelt hij soms van
dat kapotte boek dat hij eens vond,
en dat hem in veel heeft geholpen.
Tegen de angst bijvoorbeeld en tegen
de eenzaamheid.
Dit wordt zelden veel uitgebreider
en directer weergegeven dan in bovenstaande regels. Simpel? Alleen bij eerste kennismaking. Hoe gemakkelijk
was het hier te ontsporen. Deze eenvoudige aanduidingen zijn suggestief
en voldoende, tenminste in dit geheel,
dat niet is een uitdiepen van één persoon, maar een kennismaking met een
gemeenschap. De suggestieve indirectheid waarmee de verschillende personen in onze aandacht worden gebracht (er wordt heel weinig gesproken en even weinig letterlijk gedacht)
is wel de kracht van deze schrijfster.
Men wordt a.h.w. ongemerkt van de
ene in de andere figuur overgeplaatst.
Vandaar waarschijnlijk ook de eindindruk dat er geen hoofdpersoon is,
of het zou die indirecte moeten zijn
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van de schrijfster, die zichzelf zo goed
kan laten vergeten.
Dit werk is niet groots, het is wat
eenzijdig in de keuze van de gemeenschap, die voor ons gaat leven, maar
het is naar mijn mening daarin toch
groot (en christelijk) dat deze zo waarlijk voor ons leeft, alsof wij er zelf
met onze liefde middenin staan. I. L.
Keur uit het ongebundelde werk van
W. G. C. Byvanck

ingeleid en met aantekeningen voorzien door J. J. Oversteegen
Zwolle 1956 — W. E. J. Tjeenk
Willink.
(Zwolse drukken en herdrukken,
er. 16).
W. G. C. Byvanck leefde van 1848
tot 1925, was redacteur van 'De Gids'
(1893-1906) en directeur van de Koninklijke bibliotheek, hij publiceerde
tal van literaire en historische studies.
Voor menigeen zullen deze feiten onbekend zijn. Is deze onbekendheid
van Byvanck inderdaad te wijten aan
het feit dat hij als het ware ingeklemd
zat tussen twee generaties, die van
Multatuli-Huet-Pierson en die van de
Tachtigers?
Deze omstandigheid zal er toe bijgedragen hebben, maar de voornaamste oorzaak van het vergeten worden
van Byvancks leven en werk schijnt
mij toch te liggen in het ontbreken
van een synthese in zijn persoonlijkheid; wetenschappelijk een manusje
van alles, maar het meest toch nog
een cultuur-historicus, is hij er niet
in geslaagd — zoals bijvoorbeeld Huizinga nog wel — althans uiterlijk eert
synthese te veroveren op de zeer verschillende elementen van zijn persoon
-lijkhed.
Of men nu het grote essay over de
'Hamlet' neemt, de bijdrage over Bil
meer actuele werk over-derijkofht
de Franse politiek, steeds wisselen de
kunstenaar, de wetenschapsmens en
de journalist elkaar onbeheerst af. Het
is in hoge mate typerend voor Byvanck

als hij in zijn Hamlet-studie schrijft:
',Ook is er nog een groter vijandin

voor de kunst dan de anarchie, dat is
de conventie' (p. 102).
Aan die conventie is Byvanck niet
ten prooi gevallen, dat is zijn grote
verdienste, maar de anarchie heeft hij
niet kunnen overwinnen. Desondanks,
wellicht zelfs daardoor, komt in zijn
werk een buitengewoon boeiende persoonlijkheid naar voren.
Tot slot een opmerking, die misschien een aanvulling is: ik heb de
indruk dat het Oversteegen, die klaagt,
dat de literatuur-historici zo weinig
aandacht aan Byvanck hebben besteed
en Prof. dr. W. J. M. A. Asselbergs
met het IXe deel van de Geschiedenis
van de letterkunde der Nederlanden
vermeldt als een gunstige uitzondering
op deze regel, ontgaan is, dat J. A.
Rispens in zijn Richtingen en figuren
in de Nederlandse Letterkunde na
1880 zeer waarderend en indringend
over Byvanck schrijft. M. B.
Felix Lützkendorf
De donkere jaren.

Baarn — Boekerij.
Deze roman is het eerste deel van een

trilogie, die een tijdbeeld geeft van
Duitsland van omstreeks 1900 tot 1945.
Dit eerste deel eindigt met de ontbinding van het keizerrijk, de revolutie
van 1918. De gebeurtenissen spelen
zich voornamelijk aan de zelfkant der
samenleving af. De hoofdpersoon,
Clemens Kunigam, is hier nog een
kind, opgroeiend in een trieste woon
zijn met recht donkere-kaern.Ht
jaren, omdat Clemens' ouders het
nmaatschappelijk moeilijk hebben. Fei
zijn grootmoeder, die bij het-telijks
gezin inwoont, de sterke figuur: zij
voert de huishouding, gaat uit werken,
als het nijpt met de financiën en in
de hongerjaren van de eerste wereldoorlog, als Clemens' vader in militaire
dienst is en zijn moeder op een fabriek
werkt, zorgt de oude vrouw, dat er
eten in huis komt. Felix Lützkendorfs

voornaamste bron is kennelijk zijn persoonlijke. jeugdervaring. Te midden
van- de morele verwording geraakt het
kind Clemens . in een crisis en daar
niemand hem bijstaat vereenzaamt hij
innerlijk. Zijn vader sterft in Frankrijk
aan het gruwelijke front — de knaap
wordt het zich nauwelijks bewust; zo
dicht leeft hij bij de dageliikse ver
thuisfront, dat hij-schrikngevat
niet mec beseffen kan, wal, hij verloren heeft. Zo is het begin, de rijping
van een generatie, die bij de onder
instorting van een rijk toch-gan,de
nog iets van morgen verwacht. De
vertaling (bewerking) van Mr. W. toosten is zeer goed. v. H.
Thyra Ferré Bjorn
Pappa's Vrouw

Baarn — Hollandia.
Vert. Diet Kramer.
Dit is de eerste roman van een vrouw
die reeds grootmoeder is. Reeds in
haar jeugd nam zij zich voor schri]jfster te worden. Ondanks het feit dat
haar gezin haar noodzaakte de uit-_
voering van haar plannen uit te stellen vergat zij ze niet. Zij moet beslist
lijken op haar moeder, over wie zij
vertelt in 'Pappa's Vrouw', een aller
familiekroniek. De titel van-ardigste
haar boek blijkt bij lezing wel heel
juist gekozen. Als Maria (Pappa's
vrouw) eenmaal een besluit genomen
had, kon je hemel en aarde bewegen,
maar van dat besluit zou ze vast en
zeker nooit afzien. Reeds de eerste
dag dat zij als zestienjarig dienstmeisje
haar intrede doet in de Laplandse
pastorie van Dominee Franzon, besluit
zij dat ze binnen afzienbare tijd
mevrouw Franzon zal worden. En zij
trouwt Pappa inderdaad, al moet zij
er eerst voor naar Amerika reizen. Deze
mededeling kan onmogelijk doen ver
ongekunsteld deze Maria-moednh
evenwel is. Daarvoor moet u dit verhaal van Maria en Pontus Franzon en
de acht 'dromen' zelf lezen. Maar doe
het niet met een lege maag, het
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zou het lezen mogelijk tot een Tantaluskwelling maken, want de kooken bakkunst van Pappa's vrouw is
zeker niet de minste van haar deugden.
Voor het overige durf ik u volledig
genoegen te voorspellen van dit niet
alleen maar amusant doch veel meer
levenswarm en weldadig verhaal van
een gezin, waarin de natuurlijke ver
gelukkig eens niet zijn ver -houdinge
Dat dit boek verscheen in een-stord.
vertaling van Diet Kramer, kan nog
een aanbeveling te meer zijn. J. L.

granaten naar de kust. 'De bemanning
ziet, hoe schepen getroffen worden en
zinken, zij ziet mensen verdrinken en
kleine figuren uit de landingsvaartuigen springen, op de kust neervallen
om niet meer op te staan. Drie dagen
zwoegen zij in een hel van vuur'. Dan
keren zij terug, de vlag in top, want
de hele bemanning is compleet'.
Dat is iets te mooi om waar te zijn.
G. v. H.

C. Baardman

Herausgegeben von Dr. Frowin
Oslender
Hamburg (1955/56) — Friedrich
Wittig Verlag.
In de hierbij aangekondigde serie verschenen tot nu toe zes deeltjes: Das
Antlitz Christi, Weihnachten, Christi
Passion, Genesis, Die Offenbarung des
Johannes en Evangelisten. Ieder deeltje is voorzien van een korte inleiding
en acht of twaalf reprodukties in
kleur naar miniaturen uit de vierde
tot de twaalfde eeuw, stuk voor stuk
toegelicht. Deze toelichtingen zijn in
de ware zin des woords verklarend,
zodat de afbeeldingen, vervaardigd
door kunstenaars, die eeuwen voor ons
leefden en gewend waren zich op een
eheel andere wijze uit te drukken
an wij, ineens voor ons gaan leven.
Om een voorbeeld te noemen: bij de
miniatuur, die de aankondiging van
Maria uitbeeldt, gaat er van de Engel
een groene onbestemde massa uit, die
naar Maria toe warmer van kleur wordt
en haar geheel omhult. De inleider
(Hans Asmussen) tekent hierbij aan,
dat groen vaak bij oude meesters de
kleur van de Heilige Geest is geweest
en nu komt ineens Lucas 1 : 35 in de
gedachten, waar staat: 'De Heilige
Geest zal over u komen en de kracht
des Allerhoogsten zal u overschaduwen'.
Het is een genot de schatten onder
ogen te krijgen, die tot nu toe slechts
alleen te bezichtigen waren in stoffige

Jachthond op de Oceaan

Den Haag — J. N. Voorhoeve.
In deze roman wordt het leven van
Hein Maas beschreven van het ogenblik, dat hij als zestienjarige jongen de
sleepboot verkiest boven de kansel,
tot de dag, dat hij als beroemde kapitein van De Schelde' na de oorlog in
het vaderland terugkeert.
Dat Baardman kan vertellen, hoeft
geen betoog. Het grote aantal door
hem geschreven boeken bewijst het.
Waarschijnli1jk komt dat, omdat hij
de zee en de sleperij kent als weinig
anderen. Hij weet een spannend ver
smeuig op te dissen. Zijn boeken-hal
leven en de wind van de zee waait er
door. Ook zit er vaart in zijn werk.
En toch ... Bij het lezen moest ik
vaak denken aan de oude schoolmeester, die in mijn jeugd geschiedenis
doceerde. Wat waren wij, Hollanders,
brave en stoere kerels. En wat waren
die anderen — de Spanjaarden — ellendelingen en slappelingen. Wat kan
Hein Maas alles beter dan welke kapite&n en welke rederij ook! Te voelt je
gelukkig, Nederlander te zijn!
Nooit mislukt hem iets. Onder de
moeilijkste omstandigheden weet hij
een sleep op de plaats van bestemming
te brengen. Alle concurrenten is hij
net iets te vlug af. Het gaat maar van
glorie tot glorie. Als op D-day de
'Schelde' in de eerste linie vecht,
zwoegt het schip onder een regen van
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bibliotheken. Een nieuwe wereld gaat
voor ons -open; wij moderne protestanten zijn slechts gewoon aan de woordverkondiging en een verkondiging door
het beeld kennen wij niet. Maar als
wij er voor leren openstaan, zal zij ons
diep kunnen ontroeren en ontroering
ontberen wij maar al te vaak in deze
verintellectualiseerde wereld. God liefhebben met geheel ons hart is mede
één van de eisen en zelfs de eerstgenoemde (Luc. 10 : 27); en ons hart
is bij het ten volle genieten van deze
kunst ten nauwste betrokken. Voor
kleine geschenken zijn deze keurig
verzorgde deeltjes bij uitstek geschikt.
J. C. S.
Fred Bérence
De Italiaanse Renaissance

Amsterdam-Brussel 1956 — Elsevier.
In 1860 verscheen 'Die Kultur der
Renaissance in Italiën' van Jacob
Burckhardt en bijna 100 jaren later
durft een uitgever het aan opnieuw
een dik werk over dit tijdperk in het
licht te geven, alsof er intussen door
niemand meer over dit onderwerp
werd geschreven. En Walter Pater
dan, en Gobineau, Hudson, Cotterill
en Chledowski? Om er maar enkelen
te noemen. Zij allen belichtten ieder
op hun wijze deze periode in de beschavingsgeschiedenis en dit is allerminst verwonderlijk, omdat 'es sich'
naar het woord van Burckhardt 'um
eine Zivilisation handelt, welche als
nächste Mutter der unsrigen noch jetzt
fortwirkt'. En dat dit citaat nog altijd
van kracht is, bewijst Bérence in het

hierbij aangekondigde boek o.m. door
de vele verwijzingen naar de moderne
kunst.
Wat mij allereerst bij het lezen van
dit boek trof, is het enthousiasme,
de vaart — en daarin onderscheidt
het zich met name van een schrijver
als Cotterill — waarmede het geschreven is. In zijn voorwoord zet de schrijver uiteen hoe hij aan zijn hartstocht
voor 'dat grote intellectuele, artistieke

en geestelijke avontuur, dat men de
renaissance noemt' gekomen is. Overwerkt, mocht hij niets lezen, maar de
dokter gaf hem een kunstgeschiedenis
vol platen. Zodra hij hersteld-boek
was, kende hij maar één verlangen:
met eigen ogen al die kunstwerken
zien! Toen hij nu voor het fresco van
Rafaël in de stanze van het Vaticaan
'De Atheense School' stond, hoorde
hij een inwendige stem, die zei: 'Dit is
je vaderland, waar je overal tevergeefs
naar hebt gezocht'. Het fresco in zich
opnemend, begon hij iets te begrijpen
— wat voor de tijdgenoten van Rafaël
duidelijk moet zijn geweest, maar voor
ons, onwetende kinderen van de twintigste eeuw, verborgen — van de diepe
betekenis van de christelijke filosofie.
Bérence heeft zijn boek gebouwd
op de stelling dat de renaissance zich
niet tegen het christendom keerde of,
zoals onder invloed van de reformatie
vaak is beweerd, een herleving van het
heidendom betekende, maar in wezen
een der schoonste verheerlijkingen
van het christendom was.
Zijn feitenkennis is groot, al vindt
men vaak ook bij anderen citaten of
anecdotes, die hij vermeldt (kan het
anders ?). Maar hij beschikt over zulk
een meeslepende stiJjl, dat het moeilijk
is het boek uit handen te le ggen voor
men het geheel gelezen heeft.
Enkele details zi]jn niet juist, b.v.
op da Vinci's 'Madonna in de grot'
komt geen Elizabeth voor, maar de
vrouw in het midden is Maria en beneden rechts zit een engel.
De illustraties vullen de tekst goed
aan, maar ik betreur het dat hier het
sy steem gevolgd is van vier afbeeldingen op één pagina. Natuurlijk begrijp ik wel hoe de uitgever hiertoe
gekomen is, maar het werkt onrustig.
Overigens niets dan lof. J. C. S.
Rudolf van Reest
De zoon

Baarn — Bosch en Keuning N.V.
Hans Weststraten groeit als enig kind
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op in een orthodox predikantengezin
en wordt door zijn moeder als een
afgod vereerd. Daar kan de wat slappe
vader niet tegenop. De invloed van de
moeder blijft bestaan tot Hans zijn door haar verknoeide — Ieven opnieuw
begint.
Het thema der verkeerd gerichte
moederliefde, waarop Rudolf van Reest
zijn roman bouwt, is niet nieuw, maar
het is de schr. gelukt er een verhaal
van te maken, dat boeit. Gelukkig
vervalt hij niet in de fout, aan het slot
alles weer goed te willen maken. Het
leek er op en ik hield mijn hart al vast.
In dit boek mis ik de sfeer, die het
orthodox gezin typeert, een sfeer, die
de sehr. bijv. in 'Gebondenen' zo goed
weet te schilderen. Ook is de beschrijving van de moeder-zoon-verhouding
niet altijd aanvaardbaar. Daartegenover
staat de boeiende beschrijving van de
twee mensen, uit zo verschillend
milieu, die een verbintenis aangaan.
Ze komen uit twee werelden. Deze
antithese tussen Hans en het meisje
'van de wereld' is goed uitgewerkt.
Men voelt aan, dat de verwijdering
beider leven gaat verwoesten. De climax nadert, als 'de derde' komt, waar-;
door er geen oplossing meer mogelijk
schijnt. Die is er tenslotte toch ... door
Jezus Christus. Een goed boek, goed
uitgegeven. C. van H.
Eva Hemmer—Hansen
Schandaal in Troje
Lochem — De Tijdstroom.
Een belangwekkend experiment, deze
roman-uitwerking van Ilias-thema's.
Op het eerste gezicht lijkt het een
beetje goedkoop, Helena en Clytaemnestra als mondaine dames te zien
ougevoerd, de elkaar brieven vol psychologische zelfbespiegelingen schrijven. Maar vóór het boek is uitgelezen, is het duidelijk, dat men ook
op deze manier een beeld krijgt van
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de beroemde vrouwen uit het klassieke epos. En dat het door Eva Hemmer—Hansen opgeroepen beeld toch
eigenlijk nergens in conflict komt met
het beeld, dat de lezing van Ilias en
Odyssee ons heeft bijgebracht. Ze moet
haar Homerus kennen, deze moderne
Deense schrijfster! En zó van alle tijden
zijn de vrouwenfiguren uit de oude
zangen, dat ze ook als romanheldinnen
aannemelijk blijven!
Het roman-procédé van Eva Hemmer—Hansen is het allermodernstet
het eerste hoofdstuk een brief (van
Helena aan Clytaemnestra) waarin de
vlucht van Helena en Paris uit Sparta
wordt verteld; het tweede hoofdstuk
een beschrijving in de derde persoon
van Helena's ontmoeting met Paris'
Trojaanse vrouw Oenone; het derde
hoofdstuk een brief (van Clytaemnestra
aan Helena); het vierde hoofdstuk een
brief; het vijfde hoofdstuk een beschrijving in de derde persoon van een
ontmoeting tussen Aegisthos en Clytaemnestra. Enzovoort. Zo komen stuk
voor stuk de personen uit het drama
naar voren, zo ontwikkelt zich het
oude overbekende verhaal.
Het moet gezegd, dat de techniek
van de psychologisch geschoolde moderne auteur de oude stof een zekere
nieuwe belangwekkendhéid mee-deelt.
Anderzijds is het ook waar, dat het
Ilias-thema Eva Hemmers knappe techniek wáárd is. We kunnen ons nauwelijks voorstellen, dat hetzelfde procédé,
op een moderne stof toegepast, een
resultaat zou hebben opgeleverd, dat
evenzeer de moeite van het schrijven
en lezen loont.
Het heeft geen zin alle verschillen
te gaan opsommen tussen de 'Ilias' en
'Schandaal in Troje'. Laat ik volstaan
met dit ene: Homerus schreef voor
alle tijden, Eva Hemmer—Hansen
voor onze twintigste eeuw. Voor de
vijftiger jaren daarvan. J. M. Vr.
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Wat moet ik immer naast U staan?
Alles ontzegt gij míj, voortaan
Ben ik van vreugd verlaten.
Wat dwingt gij nog .mijn hart tot dank?
Uw naam luidt in mij eeuwge klank,
Geen vluchten kan mij baten.
Heb ik nog niet genoeg aanvaard?
Ben ik U immer nog niet waard?
Leidt gij mij dieper, verder
Den nacht in en het rotsig dal,
Waar mij geen bloem meer bloeien zal,
Zwijgende, trotse herder?
Arm en bezitloos, waar is 't hart
Dat niet zijn blijdschap heeft, zijn smart,
Maar mij ontzegt gij 't leven;
Doch in uw harde woord herken
Ik toch de zachtheid, die ik ken,
Gij hebt mij brood gegeven.
0, niet het luchtig-blijde maal,
De bloemenkrans, de feestbokaal,
Het lachen en het zingen,
Maar 't harde brood der bitterheid,
De tranen brandend, ongeschreid,
De vruchteloze dingen.
En tot mijn mond heft gij de kelk,
De beker, en uw mond zegt: welk
Geschenk zou ik u geven,
Nu ik geen vreugd u reiken kan,
Dan lijden? Neem mijn gave dan,
Wonderlijk en verheven.
Dit is dan onze laatste bond,
Mijn mond kust nimmer uwen mond,
Gij zult tot mij niet komen,
Dan in dit lijden en dien nood
Die mijn bezit blijft tot den dood,
En niet wordt weggenomen.
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Geef, dat ik niet vergeet
Wat ik gezien heb
In dit leven.
Het schone, schone van zon en licht
En bloemen, en een vergezicht
Over blauwige heuvelen
Op weg
Naar een geliefde ontrukt aan de dood.
Avondrood en morgenrood,
Zachte motregen over Parijs,
O schoonheid uit elk klein Paradijs
Dat ik doorging.
Bloei open, mijn herinnering,
Avonden van muziek,
Gezichten, die mij lief waren,
Keer terug
Repertoire van mijn leven.
Geef, dat ik opnieuw weet
Het schone, dat ik zag.
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Het woord, dat in mijn hart nu ligt,
Bij 't denken aan uw aangezicht
Is 'tederheid' alleen.
t Blijft onveranderd 't zelfde steeds
En bloeien aarzelt er alreeds
Over mijn lied weer heen.
Ik weet opnieuw uw leven weer,
Daar daalt een zegen over neer
Van ernst en lieflijkheid,
Van vrede die zichzelf niet weet,
Maar in den strijd zelfs niet vergeet
Hoezeer het is bereid.
Tot zegen voor deze aarde schoon,
Uw zeer geliefde vaste woon
Met bloesem overtogen,
Waarin de schoonheid teken is
Van komende verheugenis
Verborgen voor onze ogen.
En stoot gij u aan 't raadsel, waar
Lich stoot en prins en bedelaar,
God geve u uw verlangen.
God vuil' de handen van elk mens.
Hij geve u uw eigen wens
En doe u loon ontvangen.
Laat in mijn hart de tederheid,
Het deel, waartoe ik ben bereid,
Daar het niet méér mocht zijn,
God laat toch in mijn leven toe
De bloem, die hij herbloeien doe
Uit blijdschap en uit pijn.
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Met blokken werkelijkheid
Mogen wij spelen,
Kinderen voor wie spel ernst moet zijn,
Maar de kleuren zijn dof.
Geef ons rood, groen, blauw,
Ach zo visueel
Aangelegd te zijn.
Geef ons een feest, geef ons muziek en kleuren
Blind zijn wij immers niet?
II
Of is het blindheid
Niet te zien, welk een gloed er leeft
Achter de vaalste schijn?
Kratervlammen onder lava,
Zon achter regenwolken —
Maar muziek is ook voor blinden.
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IN MODO DI CANZONA
Wat wilt gij nog weten
Over muziek?
Alles wat zij is,
Is aan 't einde Troost.
Daarom troost u de melodie
Meer dan al 't andere.
Adem door de poriën in de gouden wind
Van het lied
En wees geholpen.
Vanwaar? Door wie?
Door een wereld, waar
Alles anders kan worden gedaan en gezegd,
En het lied is meer dan lied.

261

DE DROOM

Een man stond in de menigte en droomde dat hij groeide. Geleidelijk,
maar veel sneller dan ooit een kind groeit of een plant, hij zag zijn voeten
groter worden en steeds verder van hem afraken, zijn armen werden langer,
zijn lichaam rekte uit, maar werd niet zoveel dikker. Eerst schrok hij en
daarna werd hij nieuwsgierig naar wat er met hem plaatsgreep. Hij keek op
en zag vogels vlak bij zijn hoofd vliegen, daarna kwam hij nog hoger.
Omlaag waren de mensen al belachelijk klein geworden, hij kreeg niet de
indruk dat zij merkten wat er aan de hand was, zij gingen gewoon hun gang
terwijl hij toch veel meer ruimte moest innemen. Hij reikte nu al boven
bergen uit, die hij in de verte als korsten op de aarde zag liggen, het werd
kouder en stiller. En hij werd wat stijf, zodat hij graag zijn voeten had
verzet om beweging te krijgen: maar hij bedacht met schrik dat hij dan
met zijn enorme laarzen de mensen zou verpletteren waartussen hij zich
bevonden had. En hij bleef staan waar hij stond.
Hij keek bij het Iicht van de zon, die daalde, op zijn horloge. De wijzers
ervan waren langer geworden met de doorsnee van de plaat, maar bovendien liepen zij met veel groter snelheid rond, een uur was zo om, terwijl
hij keek liep al een tweede uur vol, daarop een derde. Hij maakte daaruit op
dat de tijd naarmate hij hoger kwam minder te beduiden had, en op een
gegeven moment — ook dat woord had dan geen betekenis meer — niet
langer gebruikt kon worden om te meten: wat te meten? Nog steeds rees
hij hoger, maar hij verloor de aarde met zijn voeten erop niet uit het oog,
en zag nu dat de zon met ongekende vaart onderdook en haast op hetzelfde
ogenblik aan zijn andere kant weer begon de aarde te verlichten. Er is geen
nacht hier, dacht hij, wat vreemd, ik zal dus niet meer kunnen slapen.
Tegelijkertijd merkte hij op dat hij door de verhoogde omwentelingssnelheid van de bol de blik vrij had op de gehele bovenhelft van de aarde,
de tijd waarin zij aan zijn gezicht was onttrokken kon verwaarloosd worden.
Dit ontstelde hem meer dan het andere — hij zag dingen tezamen gebeuren
waarvan hij wist dat ze na elkaar moesten plaatshebben, donker en licht
waren duidelijk te onderscheiden en toch beide zichtbaar zonder overgang
in elkaar. Hij zag dat de' mensen hun huizen ingingen, aten, sliepen, met
elkaar spraken en weer naar hun werk gingen, maar het was zo dat het een
tevens het ander was, en dat niets voor hem verborgen bleef, hij wist alles
omdat er geen voor en geen na, geen vroeger of later meer gold.
Het duizelde de man in zijn droom. Want hij zag dat hij een macht
bezat als nooit een mens vóór hem had bezeten: als hij zich bukte en met
zijn nu vreeswekkende handen over de aarde ging, of zelfs maar één stap
deed, kon hij een einde maken aan alle kwaad dat zich voor zijn ogen
afspeelde. De bedrieger kon hij voor zijn, de moordenaar beletten zijn daad
te volvoeren, oorlogen verhoeden en watersnood stuiten. Hij kon alles.
Alles — hij haalde diep adem, en lachte en voelde dat blijdschap zijn hele
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lichaam doorstroomde. Wat een geluk dat hij zo groot geworden was, zo
machtig!
Op dat ogenblik — wij moeten van ogenblikken blijven spreken omdat
wij niet zo groot zijn als de man die droomde — zag hij op de aarde
een jager zijn geweer richten op een vogel. Zijn hand schoot uit om de
vogel weg te vangen voor het schot, maar hij zweefde te laag; met moeite
bukte hij zich dieper en wilde het diertje grijpen. Maar zijn hand was zo
reusachtig dat hij jager èn vogel omving, nee, de hele aarde. En hij dacht:
als ik de vogel vang, vang ik de jager, ik dood twee in plaats van één,
ik dood millioenen en de vogel blijft niet leven. De jager schoot de fazant
- het was een fazant — neer, en het deed de man pijn dat hij het beest
niet had kunnen beschermen.
Hetzelfde overkwam hem toen hij de duizend ongelukken zag gebeuren
die dagelijks op aarde plaatsvinden. Hij kon zijn voeten niet bewegen en
zijn handen niet gebruiken. Een trein stortte van een brug, vliegtuigen
vlogen tegen gebergten te pletter, auto's reden op mensen in; er was
ergens brand, de mensen stonden voor het raam van de hoogste verdieping
te jammeren; moeders zaten met de handen voor ogen terwijl hun zoons
onder een bommenregen omkwamen, en mensen die afscheid namen waren
wanhopig. En hij, die ontelbare malen groter geworden was dan zij allen,
kon niets doen. Hij kon het kwaad niet wreken zonder de goeden te treffen,
hij kon een ramp niet keren zonder een grotere te veroorzaken, hij moest
machteloos toezien hoe de mensen elkaar ombrachten en andere weer
stierven zonder dat hij zich daarbij ook maar kon bewegen. De blik op hun
ellende ontroerde hem bovenmate, een onuitsprekelijk medelijden welde
in hem op. En het lukte hem niet zijn ogen van dit alles af te wenden.
Op één plek van de aarde, waar de bergen geweldig waren, ontdekte
hij hoogvlakten van grote omvang, kaal, onbebouwd en onbewoond, er
graasden zelfs geen wilde dieren en de vogels kwamen er niet. Als ik daar,
dacht hij, mijn handen neerleg, raak ik geen leven aan en de natuur is
tegen mijn druk bestand. Ik zal mijn handen tegen elkaar zetten, zodat er
een tent door wordt gevormd, en wie die tent binnen zal vluchten is veilig
wanneer ik mijn handen sluit. Als ik mij buk zal ook de hele aarde mij
zien, de mensen zullen weten dat ik er ben en dat mijn handen ergens zijn,
en dan komen ze allemaal die nu in vrees leven en geen schuilplaats
hebben. Moe zal ik niet worden, want mijn kracht is onvergelijkbaar groot
naast de hunne, en de liefde voor mijn medemensen zal mij niet laten
verslappen. Mijn voeten kan ik niet verroeren en mijn handen niet bewegen, maar dit zal voldoende zijn.
In zijn droom bukte zich de man en hij vouwde zijn handen op de hoge
bergen tot een dak samen. Zo stond hij, de ganse aarde beschaduwend —
zonder schaduw — lange tijd, en toen er eindelijk enkele mensen hem
hadden ontdekt, een paar oude maar ook een kind, werd hij van blijdschap
wakker. Op de plek waar hij gestaan had, hij kon dus niet langer dan één
of twee seconden hebben gedroomd, maar dat betekent niets.
De moraal? Daar mag je van denken wat je wil: Het grootste is
machteloos tegenover het kleinste, behalve in de liefde.
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ik denk in de andere dag
ik ben in het tweede gezicht
mijn pols is geregeld van, slag
mijn daden verliezen gewicht
waar schuilt in de sterren mijn naam
waar vind ik mijn adem terug
de nacht staat platvloers voor het raam
de tijd valt mij aan in de rug
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AAN MIJN ANDER
sterren aan je handen
stenen aan je voeten
reis naar verre landen
stuur mij vele groeten
schrijf op oude wanden
nieuwe woordenstoeten
breek de tijd zijn tanden
doe voorzichtig boete
laat mij niet verzanden
in een willoos moeten
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Een waardevol bezit voor iedere bewonderaar van Rilke is het prachtige
album Rilkes Leben und Werk im Bild 1 Het wordt ingeleid door een
fijngevoelde levensbeschouwing door de uiterst deskundige Von Salis,
die de dichter persoonlijk zeer goed heeft gekend, en wiens biografie
als 't ware de leidraad is om de vele foto's met bijschriften langs te
gaan. We zien vele portretten van Rilke zelf, van de vele mensen, die
zijn levensweg gekruist hebben en de plaatsen, waar deze grote ,,Heimat
(ook op hem kan men het woord van Hölderlin toepassen: Uns ist-lose"
gegeben, auf keiner Stätte zu ruhen) kortere of langere tijd heeft doorgebracht. Een boek, dat ons tegelijk een panorama geeft van een halve
eeuw Europese cultuur.
In hetzelfde jaar als Rilke is Thomas Mann geboren (1875). Het zal
voor zijn vele vrienden een aangename verrassing zijn, zijn laatste artikelen
in de Nachleset) verzameld te vinden. Het zijn de indrukwekkende rede
over Schiller, die hij in 1955 nog in Nederland heeft uitgesproken (Versuch
über Schiller), een Versuch über Tschechow, die nog in de Neue Rundschau
verschenen is, en een groot aantal kleinere bijdragen, o.a. het geestige en
tere stukje bij de 70ste verjaardag van zijn vrouw.
Tot dezelfde generatie behoort Rudolf Borchardt (1877-1945), vriend
van Hofmannsthal en R. A. Schröder, een van de radicaalste vertegenwoordigers der Neuklassik ". Een merkwaardige figuur. Een man, die
zijn oorspronkelijke (Joodse) basis had verloren en nu tot elke prijs Duits nationaal wilde zijn. Een man met een zeer zelfstandig oordeel, zonder
enig compromis, vaak provocerend. Het blijkt reeds waar hij een bloem lezing geeft, o.a. zijn: Ewiger Vorrat deutscher Poesie 3 Dat woord
„ewig" is hier al problematisch. Uit de tijd na 1840 heeft hij niets meer
opgenomen, omdat deze tijd volgens zijn mening niets blijvends heeft
voortgebracht (en Theodor Storm dan ?) — van de tijdgenoten accepteerde hij hoogstens George, R. A. Schröder en Hofmannsthal, dus niet
Carossa en Rilke. De gedichten van Heine zijn gecorrigeerd', d.w.z.
daarvan slechts de fragmenten opgenomen, die volgens de verzamelaar
zuiver goud zijn, de 'valse stenen' zijn daaruit gebroken. Zeer fijn gevoeld is echter het plaatsen van een litanie uit de l3de eeuw naast
Gretchens gebed: 'Ach neige' uit Goethes Faust, omdat ze, al liggen
er vijfhonderd jaar tussen, hetzelfde levensgevoel uitdrukken.
Dat Borchardt conservatief was in hart en nieren, blijkt niet alleen
uit de hierboven genoemde bloemlezing, maar vooral uit zijn stijl, uit
de langgebouwde zinnen met telkens een pauze en een nieuw begin. Het
blijkt uit zijn scherpe critiek op de generatie van de tijd na 1920, zijn
bijtende opmerkingen over het heden, waarin hij alleen verval, corruptie,
zedeloosheid vindt. De verzameltitel van zijn novellen: Das hoffnungslose Geschlecht (dat zijn wij!) spreekt geen onduidelijke taal. Het zijn
).
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vijf vertellingen: Der unwürdige Liebhaber, Der Hausbesuch, Die neue
Dido, Das Gespenst, Vereinigung durch den Feind hindurch. Borchardt
zou door de Gestapo uit Italië, waar hij woonde, naar Auschwitz getransporteerd worden, een sergeant liet hem ontsnappen, maar zeer kort
daarna stierf hij in een dorpje bij Innsbruck.
Een even scherp vonnis over onze tijd velt de Bazelse hoogleraar in
Duitse literatuur Walter Muschg (de auteur van de veelomstreden Tragische Literaturgeschichte) in zijn werkje: Die Zerstörung der deutschen
Literatur 5), waarin hij de literatuur na 1945 onbesproken laat. Dit
buitengewoon militante, telkens tot instemming of afwijzing prikkelende
boek bestaat uit acht essays waarvan het eerste de titel aan de verzameling heeft gegeven. Muschg is verbolgen over het feit, dat de energie
van de twintigste eeuw gericht is naar de mathematische natuurwetenschappen en zich van de humaniora heeft afgewend. Hij toornt over de
machteloosheid van de geest, die zelfs tot geestesvijandschap overgaat,
zoals we het het allerpijnlijkst zien in de totalitaire staten met hun
stelselmatige nivellering. Maar overal viert het collectivisme hoogtij, en
gaat de ontmenselijking van de mens steeds verder.
Ook de dichters hebben schuld zo b.v. Rilke en zijn uitleggers.
Rilke, die door velen als ziener en heilige, als stichter van een nieuwe
religie, wordt vereerd, de 'afgod van een generatie zonder mannen'. En
de geleerden, die vanuit hun filosofische standpunt dichters willen interpreteren, zoals Heidegger dat met Hölderlin en Frakl heeft gedaan.
Of Nadler, die alleen de stam en het landschap als scheppende machten
laat gelden. Niet polemisch is het eerbiedige woord over Schiller en
de zeer scherpzinnige analyse van de stijl van Freud (Freud als Schriftsteller).
We komen nu tot enkele schrijvers, die reeds lang „klassiek" zijn geworden, en wel tot de romanticus Novalis G).
Het zou vermetelheid zijn, in enkele zinnen iets over deze door God
uitzonderlijk begenadigde mens te willen zeggen. Zijn tijd van werken
omspant slechts enkele jaren, maar wat heeft hij daarin niet oneindig
veel gegeven. Met zijn lichte voeten raakte hij nauwelijks het stof der
aarde en ging, 28 jaar oud, weer naar zijn vaderland.
Walter Rehm heeft voor deze bloemlezing niets genomen uit Heinrich
von O f terdingen, jammer genoeg niets van de Geistliche Lieder of de
Hymnen an die Nacht, maar wèl Die Lehrlinge zu Sais met het diepzinnige sprookje van Hyazinth und Rosenblütchen, het problematische
opstel Die Christenheit oder Europa en vele fragmenten, dus datgene
van zijn werk wat voor de niet-vakman het moeilijkste is om te benaderen. De keus vind ik dus niet zo gelukkig. Maar elke poging, ons
Novalis nader te brengen, moet met blijdschap worden begroet.
Even moeilijk is het over Heinrich von Kleist 7) in een korte aantekening te spreken. Hij is niet alleen een van de begaafdste Duitse
dramatici, maar ook auteur van novellen, die een opmerkelijke „dichtheid" hebben, zodat Kafka's stijl niet zelden met de zijne vergeleken
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wordt. Natuurlijk wordt de bundel geopend met Michael Kohlhaas; dan
volgen Das Erdbeben in Chili, Der Zweikampf, Die Marquise von O.
Die Verlobung in St. Domingo, Der Findling, Die heilige Cäcilie en
Das Bettelweib von Locarno. Vooraf gaat een inleiding van Thomas Mann,
die Kleist volkomen terecht 'einen der grössten, kühnsten, höchstgreifenden Dichter deutscher Sprache' noemt.
Ook wat de bloemlezing uit Kierkegaard S), verzorgd door de uiterst
deskundige Hermann Diem (auteur van Die Existenzdialektik von Sören
Kierkegaard) aangaat, moet ik met een aankondiging volstaan. Dit deeltje
bevat o.a. fragmenten uit: Entweder — Oder, Furcht und Zittern, Hiob,
Die Krankheit zum Tode.
Kafka 9 ) voelde een grote geestelijke verwantschap met Kierkegaard.
Van hem brengt de Fischerbücherei de onvoltooide roman Amerika, die
door menigeen op het voetspoor van Max Brod voor optimistischer en
positiever gehouden wordt dan zijn andere werken.
Een buitengewoon goed werk hebben Gerlach en Hermann gedaan
met de verzameling: Goethe erzählt sein Leben 1 0), samengesteld uit
'Selbstzeugnisse' van Goethe en notities van zijn tijdgenoten. Wat anders
in een groot aantal boeken van en over Goethe moeizaam opgezocht
moet worden, is nu in een goedkope uitgave binnen ieders bereik gebracht. Een prachtig boekje!
Eveneens autenthieke getuigenissen vinden we in de drie aardige
deeltjes Wenn Bach 11 ) resp. Mozart en Erasmus) ein Tagebuch geführt
ja, maar Bach heeft het niet gedaan, het is althans niet
hätte. Als
in ons bezit. Dat is het dubieuze van deze aardige opzet, waaraan
overigens de auteurs-verzamelaars zich niet hebben gehouden. Bach wordt
niet in de Ik-vorm geciteerd, maar we vinden een groot aantal notities,
brieven, enz., die ons een blik moeten geven op de grootse eenvoud
van de 'heilige Sebastiaan'.
Hetzelfde geldt voor het boekje over Mozart; beide werkjes zijn waardevolle aanvullingen op een normale biografie.
Erasmus Y3 ) zegt in de gefingeerde 'captatio benevolentiae': 'Veel
onrust heerst in Europa. 0, vurig verbeide tranquillitas, waar ben je
heen gegaan? Het gedruis is zelfs in mijn diepe graf gedrongen, het liet
mijn gebeente opstaan en wekte mij. De belangrijkste gebeurtenissen van
mijn leven heb ik neergeschreven, voor de eenvoudigen en al degenen,
die arm bleven aan de goddelijke gave der eendracht, tot lering en ver-ijking.' (Dit werd nu geschreven in Boedapest.) Vele mooie fragmenten
van deze onvermoeide strijder voor een verenigd Europa, de profeet van
de Humanitas. Over Hongarije zegt hij (6 juni 1526): Het arme Hongarije bevindt zich in het grootste gevaar in de muil van de Osmanische
wolf. Tevergeefs roept het zijn Christelijke broeders in het Westen ter
hulp. De rijksdag van Spiers schonk de Hongaarse gezant, die de katastrofale situatie beschreef en om hulp vroeg, geen gehoor. De tweedracht
der Christenheid heeft het zwaarbeproefde Hongaarse volk in deze katastrofe gestort."
(

...
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Naar het heden worden we teruggebracht door Bernt von Heiseler 14),
de auteur van de onlangs hier besproken familieroman Versöhnung. In
de bundel Ahnung und Aussage geeft hij een aantal doorwrochte essays,
die tot drie groepen zijn gerangschikt: 'Vorbilder', 'Zeitgenossen' en
'Deutungen'.
De voorbeelden vindt hij voornamelijk in de 19e eeuw: Jeremias Gotthelf, Grillparzer, Stifter (en wel Witiko), Hebbel en Mörike. Van de
tijdgenoten behandelt hij o.a. Emil Strauss, Stefan George, Gertrud von
le Fort, Hans Carossa, Max Mell, Ernst Jünger. De 'Deutungen', over
het drama, de rijm, de zuiverheid van de vorm, het toneel, het blijspel
zijn gedeeltelijk in dialoogvorm. Von Heiseler, een van de beste hedendaagse Protestantse auteurs en critici, is zich geheel bewust, tot hoever
de literatuur mag gaan: 'Men verwacht te veel van de kunst, ja men
begrijpt haar niet op de goede manier, als men in haar een oplossing
van het raadsel zoekt, dat de dood ons opgeeft. Dit raadsel blijft bestaan
in een werkelijkheid, die alleen doordrongen kan worden door een hogere
dan de menselijke geest.' Hij wijst telkens uit de slechts-aesthetische sfeer
naar de andere, de sfeer van de gelovige overgave. De titel wordt ver
'Denn wohl ist Ahnung der Lebens--klardinhetsyovGlparz:
grund des Dichterischen, aber erst die Aussage ist ihre Verwirklichung —
wie sich ein Baum aus seiner Wurzel hervor verwirklicht, indem er
sich hingibt an das Werden, das an ihm geschieht.'
Tracht Von Heiseler op artistieke wijze een probleem of een kunstenaar
te benaderen, Werner Kohlschmidt 15 ), hoogleraar in de Duitse literatuur
in Bern, doet dit volgens een strikt wetenschappelijke methode. Form
und Innerlichkeit zijn tien bijdragen over de geschiedenis en invloed der
Duitse klassiek en romantiek. Ze zijn chronologisch gerangschikt, eerst
Winckelmann, dan Nausikaa, Pandora en de Klassische Walpurgisnacht
uit Faust II van Goethe, drie essays over de romantiek (vooral dat over
Nihilismus der Romantik is zeer lezenswaardig) om te eindigen met Stifter
en Mörike.
De uitgevers hebben de levensherinneringen van de novellenschrijver
en lyricus Rudolf Binding (1867-1938): Erlebtes Leben 16 ) belangrijk
genoeg gevonden, ze door een goedkope uitgave in wijdere kring bekend
te maken en terecht. Hoe zeer het wereldbeeld in de laatste decennia
ook veranderd is, de levensvragen die Binding bewogen, zijn van alle
tijden. De verhouding tot zijn vader, die professor in het strafrecht was,
de vlucht van hei ene beroep naar het andere, en ten slotte het plotse
besef, tot dichter geroepen te zijn (vooral door zijn ontmoeting-linge
met d'Annunzio). We maken zijn jeugd mee in Freiburg, Straatsburg en
Leipzig, zijn universitaire studie, die echter niet wordt afgesloten en tot
een ambt leidt (hij was paardefokker en een buitengewoon goed ruiter) —
tot het hem gelukt, aan zijn belevenissen artistieke vorm te geven. Hij
heeft behoefte aan duidelijkheid, ook van binnen. 'Ich habe keine Neigung
und keine Anlage für dumpfe Gefühle.' Daaraan hebben we deze autobiografie te danken die tevens een beeld geeft van Duitsland tot ± 1920.
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De laatste drie decennia passeren de revue bij Prof. Hans Joachim
Schoeps 17), geb. 1909, die nu professor is in godsdienstgeschiedenis aan

de universiteit Erlangen. De krachten, die de eerste helft van zijn leven
gevormd hebben, lagen in de jeugdbeweging, waarover hij uitvoerig
verslag uitbrengt — voor juist begrip van deze periode zeer waardevol.
Een gelukkige wending der omstandigheden maakte, dat hij, hoewel
van Joodse afkomst, onder het voorwendsel van een wetenschappelijke
missie in 1938 naar Stockholm mocht vertrekken, waar hij als emigrant
tot 1946 gebleven is. In Erlangen tracht bij in discussiegroepen leiding
te geven aan het denken van de studenten, ook in politiek opzicht. Hij
verdedigt o.a. de wenselijkheid van het koningschap voor Pruisen, 'de
sterkste steun, die men aan het democratische staatsgebouw kan geven.'
Het zou de parlementaire democratie stabiliseren en veilig stellen voor
het latente verlangen van het Duitse volk naar een 'Führer', voor absolutistische en totalitaire ontwikkelingen.
Een minder militante figuur is de Stuttgarter predikant Albert Goes,
geb. 1908, auteur van de prachtige novelle Das Brandopfer. In het deelt]je
Ruf und Echo 18 ) heeft hij notities van 1951 tot 1955 verenigd. Hij zoekt
steeds de synthese, wil een brug slaan van mens tot mens. Zo wijdt hij
dankbare bladzijden aan Thomas Mann (Lebensfreundlichkeit), schrijft
teer en fijngevoelig over zijn landsman Mörike (Unschuld des Schönen),
geeft een moderne versie van de mogelijkheid van het wonder in de
vertelling van een domineesvrouw, die voor de Russen moest vluchten
en door God werd gered (Sonne, stehe still!). Hij is de grote joodse
geleerde Martin Buber dankbaar voor geestelijke hulp (Martin Buber,
der Beistand), hij wordt in een hogere sfeer opgeheven door Mozart en
vooral door Bach in wiens muziek hij de werkelijkheid van de Heilige
Geest ervaart als het geheim dat de wereld in stand houdt.

1) Rilkes Leben und Werk in Bild. 265 blz. Prijs D.M. 30, —. Uitg. Insel
Verlag, Wiesbaden.
2) Thomas Mann: Nachlese. 240 blz. Uitg. Fischer Verlag, Frankfurt a. M.
) Rudolf Borchardt: Ewiger Vorrat deutscher Poesie, 462 blz.
4) Rudolf Borchardt: Erzählungen, 510 blz. Prijs D.M. 24,50, beide uitgaven
van Ernst Klett, Stuttgart.
5) Walter Muschg: Die Zerstörung der deutschen Literatur, 197 blz. Prijs
Zw. fr. 11,80. Uitg. A. Francke, Bern.
6) Novalis: Auswahl und Einleitung: Walther Rehm. Fischer Bücherei Nr. 121;
Prijs D.M. 1,90, 212 blz.
Heinrich von Kleist: Die Erzählungen, Fischer Bücherei Nr. 135, 346 blz.
S) Kierkegaard: Auswahl und Einleitung, Hermann Diem, Fischer Bücherei,
Nr. 109, 209 blz.
9) Franz Kafka: Amerika, Fischer Bücherei.
10) Hans Egon Gerlach und Otto Herrmann: Goethe erzählt sein Leben, Fischer
Bücherei Nr. 136, 411 blz. Prijs D.M. 2,90.
11 ) Hammerschlag- Brodsky: Wenn Bach ein Tagebuch geführt hätte, 164 blz.
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12) Wenn Mozart ein Tagebuch geführt hätte, 128 blz.
13) Wenn Erasmus ein Tagebuch gefürht hätte, 179 blz.
Alle drie uitgaven van Kultura, Budapest 62 (Postfach 149).
14) Bernt von Heiseler: Ahnung und Aussage. Essays, 360 blz. Uitg. C. Bertelsinann, Gütersloh,
15) Werner Kohlschmidt: Form und Innerlichkeit, 268 blz. Zw. fr. 8.80. Sammlung Dalp. Uitg. Francke Verlag, Bern.
16) Rudolf G. Bindung: Erlebtes Leben, 204 blz., D.M. 1,90. Fischer Bücherei,
Nr. 131.
17) H. J. Schoeps: Die letzten dreissig Jahre. Rückblicke, 229 blz. D.M. 13,20.
Ernst Klett Verlag, Stuttgart.
IS) Albert Goes: Ruf und Echo, 218 blz. S. Fischer Verlag, Frankfurt a. M.
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BREEDVELDSVERREKTE POLS

C/li.

Ike es'"A

Breedvelds 'Hall en Hefferley'* was een verrassing, zijn 'Meneer Severijnen e ) juist daardoor een teleurstelling.
'Hall en Hefferley' handelt grotendeels over de katholieke Hall, de schijnbare hoofdfiguur, die vroeger in de oorlog, ten koste van een hem nog
steeds kwellende hersenverwonding, het leven redde van Hefferley.
Hefferley is nu politie-inspecteur, Hall personeelschef bij de industrieel
Malcorde. Deze Malcorde huwt met de veel jongere Margaret Grise, die
toenadering zoekt tot Hall; uiteindelijk tevergeefs; dan brengt zij haar man
er toe Hall te ontslaan. Na een lange lijdensweg vermoordt Hall Malcorde;
opgejaagd door de politie zou hij zelfmoord gepleegd hebben om de strop
te ontgaan, als Hefferley het niet had verhinderd door hem, een second«
voor het begaan van deze doodzonde, neer te schieten.
Het verhaal is boeiend verteld, maar dat was niet het verrasse ede: Nederland kent genoeg schrijvers voor wie de kwalifikatie 'een goed verteller'
slechts het verguldsel is van de bittere pillen der kritiek. Het verrassende
gold het 'open' zijn van deze christelijke roman,') hier werden niet de
diepste problemen van ons menselijk bestaan, die aangaande Gods leiding
en onze verantwoordelijkheid, ontweken of schematisch beantwoord; het
einde was niet, als het kindersnoepgoed, wit-zwart in bekering van de een,
verharding van de ander. Want aan het slot is Hefferley nog heiden. En
Hall nog christen? De vragen blijven. Is het Gods leiding dat de eigenlijke hoofdpersoon Hefferley, Hall in het hart schietend, zichzelf in de ziel
heeft geraakt, zoals pastoor Ingwood zegt; dat hij na gaat denken over
zin en wezen van zijn leven? Zijn Malcombe en Margaret offers voor
Hefferley's heil? Is die ene man het door God gestelde middelpunt,
ook van Halls ellende, van zijn dood, van de smart van zijn gezin?
En in hoeverre was Hall nog verantwoordelijk voor zijn daad van moord
en zijn intentie van zelfmoord, gezien het onrechtvaardige ontslag en
de gedeeltelijk ontoerekenbaar makende hersenkwaal?
Verschillende critici hebben i.v.m. deze roman de namen genoemd van
Mauriae en Greene; weliswaar moet worden toegegeven dat qua compositie en vooral qua taalbehandeling dergelijke vergelijkingen vleiend
tot belachelijk zijn, maar toch is hier de kern van Mauriacs en Greenes
zaak aanwezig: de 'open-heid' van deze roman, het niet 'sluiten' in een
geforceerde, menselijke oplossing.
Want wie niet uit wenst te gaan van de stelling, dat de christelijke roman
per se minderwaardig moet zijn ten opzichte van de niet-christelijke
roman, moet dit 'open' karakter wel beschouwen als een van de voor
eisen die tegenwoordig gesteld dienen te worden. En dit niet-namste
als onaanvaardbare concessie aan het moderne levensgevoel, want dit
* Beide uitgegeven door: De Fontein, Utrecht.
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open houden van de vraag is geen ontkenning van het bestaan van een
antwoord: het kan ook zijn — en in het christelijk denken is het dat —
een eerbied voor het Antwoord, dat we nog slechts ten dele kennen.
Zo kan de uitspraak van een niet - christelijk existentialist als Heidegger
'das Fragen ist die Frömmigkeit des Denkens' ook de onze zijn. 2
Vóór de oorlog hebben twee romanciers aan deze eis van 'openheid'
voldaan en ze schreven daarmee de beste christelijke romans van die
jaren, die vanzelfsprekend in eigen kring niet als zodanig gewaardeerd
werden: C. Rijnsdorp met 'Eldert Holier' en H. M. van Randwijk met
)

'Een zoon begraaft zijn vader'.
Breedveld was voor mij de eerste die zich na de oorlog bij dit tweetal
voegde.
Vandaar de teleurstelling dat hij, blijkens 'Meneer Severijnen' te hoog
gegrepen heeft en met 'Hall en Hefferley' daarbij een verrekte pols
heeft opgelopen. Want daar is deze laatste roman mee geschreven: stroeve
taal, schiftige, caricaturale figuren. De belevenissen van dit haastig levend
schoolhoofd in een langzaam voortbestaand dorp zijn onwerkelijk; zijn
vrouw mist alle dimensies — een onmogelijke vrouw dus — en de verhouding tussen deze twee is op de critieke momenten beschreven met
dat gemis aan psychologisch inzicht, dat men alleen maar verkrijgt door
een teveel aan theoretische kennis.
Zo heeft Breedveld zich dan weer gevoegd in het gilde waar hij uit
voortkwam: dat der 'goede vertellers'.
Deze terugval vestigt eens temeer onze aandacht op het lage peil van
de Nederlandse 3 ) christelijke roman. Veel vragen komen daarbij op.
Waarom zijn alle grote Nederlandse romanschrijvers niet - christelijk of
onchristelijk geweest(!)?
Waarom heeft het buitenland wel christelijke romanciers van formaat?
In hoeverre bestaat er hier verband tussen de schrijver en de gemeenschap waarvoor en van waaruit hij schrijft 4
Of is het toeval, dat in Frankrijk (Mauriac) de Katholieke kerk wel uiterlijk in verval is, maar een levenwekkende Théologie nouvelle bezit, terwijl zij bij het volk onder schijn van tegendeel diep geworteld is?
Is het ook toeval, dat in Engeland (Graham Greene) de Katholieke kerk
een expansieve minderheid vormt tegenover een doodse staatskerk? En
dat in Noord -Nederland en Vlaanderen, waar de kerken in getal en
organisatie gezond zijn vergeleken met het buitenland, de christelijke
roman juist in verval is?
Indien het hier gesuggereerde verband in enig opzicht bestaat is er
hoop, want er komen steeds meer tekenen die wijzen op een herleving
in de gemeenschap, waar de christelijke kunstenaar deel van uit maakt,
op een vernieuwing van kerk en theologie. 5
?

)

)

273

Aantekeningen:
t)

2)
3)
4)
5)

vgl. het uitnemende artikel van ds. S. J. Popma in 'Trouw' van
4 augustus 1956.
vgl. prof. dr. L. J. van Holk: Wat betekent Heideggers. uitspraak
'Das Fragen ist die Frömmigkeit des Denkens'? (Ned. Theol. Tijdschrift dec. 1956, 119 e.v.).
Nederlands hier en verder in de betekenis van Groot- Nederlands,
behorende tot het Nederlandse taalgebied.
natuurlijk blijft de kunstenaar individu, maar even zeker heeft de
gemeenschap een bepaalde invloed, die naar gelang van de aard der
kunst sterker of zwakker zal zijn.
allerwegen is een terugkeer te bespeuren tot de bronnen en een niet
meer bang zijn voor vragen, waarop wij (nog) niet, maar God wel
het antwoord weet (weten). In de protestantse kerken uit zich dat in het
veld winnen van de oecumenische gedachte; in de herwaardering van
de liturgie, van de kerkvaders (prof. dr. A. D. R. Polmans Augustinus studiën), van de eerste reformatoren (het proefschrift van de gereformeerde dr. J. J. Bakker: Coram Deo. Bijdrage tot het onderzoek
naar de structuur van Luthers theologie). In de katholieke kerk zien
we een herwaardering van de Bijbel en van de leek, getuige de
toenemende invloed van de 'Théologie nouvelle' (in de publicaties
van Schoonenberg, Grossouw, van der Weij e.a.); getuige ook het
bestaan van tijdschriften als 'De Nieuwe Eeuw' en vooral 'Ter Elfder
Ure'.

ERRATUM
De lezer zal vermoedelijk reeds hebben opgemerkt dat in het
artikel 'Een keerpunt in de Duitse dichtkunst' in het vorig
nummer de naam van de dichter Hans Arp foutief werd afgedrukt.
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KERMIS DE R IJDELHEID

In de meidagen kwam het goed van pas, dat er twee films vbij ons in
omloop waren, die herinnerden aan de laatste wereldoorlog. En weI juist
aan dat deel van die oorlog, dat hier in Nederland het best bekend was:
onderdrukking en verzet. Een bespreking van deze films is daarom zo
aantrekkelijk, omdat ze geheel tegengesteld van aard waren en toch beide
een scherp beeld tekenden van die tijd en die toestanden. De film, die het
meest recht op haar doel afging, heeft officieel de hoogste lof geoogst,
maar is het minst populair geworden. En de film, die een omweg koos,
waarop het doel Iicht uit het oog verloren kon worden, was weliswaar
het meest in trek, maar het is de vraag of ze wel goed begrepen werd.
Met de eerstbedoelde heb ik Bressons 'Een ter dood veroordeelde is
ontsnapt' op het oog, en met de laatste Lubitsch' 'To be or not to be'.
Over de eerste wil ik kort zijn. Er is zo veel over geschreven. Maar de
tweede — een film, die hier al sinds 1946 bekend is — heeft vroeger veel
tegenspraak ontmoet en wordt wellicht nu zo grif genoten, omdat we zo
goed vergeten kunnen. Om die tweede film, 'To be or not to be', is het
me eigenlijk begonnen.
Bressons film 'Un condamné à mort s'est échappé' zal misschien het
meest filmisch lijken — als ik dat woord maar eens gebruiken mag. Inderdaad is Bressons visie op het historische geval van een ter dood ver
Franse verzetstrijder, die uit de gevangenis weet te ontsnappen,-ordel
van dien aard, dat ze juist met de middelen van de film voortreffelijk tot
uitdrukking kan worden gebracht. Natuurlijk hangt deze visie samen met
de mogelijkheden van de filmvorm, die Bresson voor ogen stonden. Maar
het geval moet er zich oolc toe lenen. En het is dan ook bekend, dat
Bresson op dit geval is afgevlogen, toen het in de krant vermeld werd.
Bressons idee dan is, dat de innerlijke gebeurtenissen, de geestelijke
belevenissen het eigenlijke drama zijn, en dat het — meer dan om een
dramatisch verloop der uiterlijke gebeurtenissen — gaat om het registreren
van die dingen, die de innerlijke processen bepalen en waardoor deze zich
uiten. Bresson neemt dus zijn uitgangspunt in de geest van de handelende
persoon en beeldt alleen dat uit, wat tot die persoon doordringt en zijn
reactie verraadt. Hierin ligt een krasse beperking besloten, die het karakter
van een strenge stilering draagt en met behulp van een sterke vereenvoudiging een intense concentrering brengt. De waarneming is onafgebroken
gericht op de hoofdpersoon, de camera en het geluidsapparaat zitten steeds
bovenop dit object.
En inderdaad leent de film zich meer dan toneel of litteratuur tot deze
concentratie. Hoewel het filmdoek altijd even groot blijft, kan door de
instelling van de camera in de close up het beeldvlak tot het uiterste
beperkt worden en met het blikpunt samenvallen. Dit, wat de verhouding
tot het toneel betreft. En wat die tot de litteratuur aangaat: er is geen
bemiddeling van het oproepende woord nodig tussen de toeschouwer/toe275

hoorder en beeld en geluid. De suggestie is onmiddellijk, men wordt met
z'n neus op de zaak gedrukt, en de obsessie is dan ook onontkomelijk.
Niettemin zou met deze middelen niet zo'n overtuigend resultaat bereikt
kunnen zijn, als Bresson zijn hoofdpersoon ook niet sterk had gestileerd.
Wat er ook in iemand om zou kunnen gaan als hij ter dood veroordeeld is,
in de gevangenis zit en wil ontsnappen — Bresson wil maar van één ding
weten: de verbeten doelbewustheid, de onwrikbare en daarom onbewogen
aandoende wil om zich te bevrijden. Hierin heeft hij zich bewust los
zijn historische voorbeeld. Alleen dit element interesseerde-gemaktvn
hem. Een obsessie was het onderwerp, de stof voor de obsederende vorm,
en het is goed te bedenken, dat deze bezetenheid de keerzijde was van de
bezetting.
Ondertussen is dit opgaan in de geest van de verzetsman ongetwijfeld
een vorm van heroworship, van heldenverering. Het begrip helden
nauw verbonden met de romantiek, en men zal mij tegen -verings
dat de film van Bresson allerminst romantisch, eer ijzig zakelijk-werpn,
is. Och, het is maar een kwestie van de middelen. Ontwijkt de oude
romantiek het wanhopige al te menselijke door haar held te zien als een
kosmische Uebermensch, de nieuwe vestigt haar hoop op een zakelijke
Uebermensch, de doelbewuste captain van wat dan ook, die het zal fixen.
Hoe geheel anders gaat Lubitsch te werk. Deze Duitse jood uit de jaren
tussen de twee wereldoorlogen neemt juist dat wanhopige al te menselijke
op de korrel met de, nooit meer dan toen en daar ontwikkelde, geresigneerde ironie, die onder dat oppervlak van gelatenheid niet minder
hevig haat.
Men heeft in 1946 — toen Lubitsch' in 1941 gemaakte film hier voor het
eerst vertoond werd -- tot hem het verwijt gericht, dat hij grapjes maakt met
zo iets ergs als Hitler, zijn trawanten en hun wandaden. Ten onrechte.
Hoogstens zou men kunnen zeggen, dat de vertoningen meer op hun plaats
waren in de welfare-voorstellingen voor de soldaten dan in de bioscopen
van de burgerij. Nergens tiert de grappenmakerij van de galgenhumor
weliger dan te velde. Het is naast de huilbui en de vloek een van de
weinige mogelijkheden voor een doorsnee-mens om het verschrikkelijke
van de oorlog te verwerken. Deze grollen erg te vinden is een bewijs van
een typische toeschouwersmentaliteit, en het is de vraag, of het nu zo
genieten ervan niet op hetzelfde duidt. Er is in deze grappenmakerij een
groot stuk schrijnende ernst, een brok verdriet. In dit opzicht is 'To be or
not to be' een echte comedic, overeenkomstig de tradities van het blijspel,
waarin Pierrot Pierrot is 'omdat de mensen beesten zijn', zoals naar ik meen
Kelk of Kemp het heeft gezegd. En de kleine joodse toneelspeler, die zo
graag Shakespeare's' Shylock wilde spelen, maar zich altijd moest ver
dragen van een speer, levert, als hij op een kritiek moment-genomth
toch zijn Shylockclaus ten beste geven kan, het pendant van de beroemde
monoloog van Figaro, de kwast, die kwast moet zijn om iets van zijn
menselijkheid te redden.
Op het gebied van de filmvormen is van 'To be or not to be' misschien
niet zoveel interessants te zeggen als van Bressons film. Dat is niet erg.
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Een scène uit Lubitsch' film 'To be or aio to be'.

Evenmin als het woord er om zichzelfs wil is, maar alleen als drager van
voorstellingen en gedachten, evenmin mag men de filmtaal los maken van
wat ze te vertellen heeft — waarbij ze dan zelf nog zoveel kwaliteiten
hebben mag als nuttig is om het effect te verhogen. Indien de film bij
Lubitsch nergens gefotografeerd toneel wordt — en dat nog wel in een
verhaal, dat in de toneelwereld speelt — en nergens geïllustreerde litteratuur (daarvan is bij hem helemaal geen sprake), dan is daarmee al veel
gezegd. Men zou hem een virtuoze spreker in filmtaal kunnen noemen.
Het is een genoegen hem te horen — zien, wil ik zeggen — om de tegelijk
kernachtige en sappige wijze, waarop hij zich uitdrukt. En het geeft vol
dat wat hij te vertellen heeft de moeite waard is. Niets is erger--doenig,
lijker dan een spreker, die kans ziet op virtuoze wijze gedurende enige
tijd niets te zeggen. Er moeten op zijn minst steeds verborgen verbanden
met de werkelijkheid te vermoeden zijn.
Nu, wat dat betreft geeft Lubitsch ons te denken. Het thema van deze
oorlogscomedie zou ik 'de ijdelheid' willen noemen. En dan wel in de beide
betekenissen, die in dat woord elkaars keerzijde vormen: de zelfingenomenheid en de zinloosheid. Het aardige is immers, dat niet alleen de onderdrukkers ijdel zijn, maar ook de toneelspelers, die in het verzet gaan. De
synthese ligt in de brave man, die in een toneelstuk voor Hitler spelen zal,
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maar als onvoldoende wordt beoordeeld. Om zich te rechtvaardigen loopt
hij als Hitler vermomd in het nog onbezette Warschau de straat op. Het
effect is overweldigend. Het is niet zo moeilijk de rol van Hitler te spelen:
men hoeft er maar uit te zien als hij, te staan als hij, en vooral sfinxachtig
griezelig niets te zeggen. Tweede synthese: de grote ster van het toneel
gedwongen, de rol van de Duitse commandant van Warschau-gezlschapi
te improviseren. Hij weet niets te zeggen, redt zich door éénzelfde ijdele
onbenulligheid steeds maar te herhalen, en is zich bewust zijn rol zeer
slecht te spelen. Later zit hij in een andere rol tegenover de werkelijke
commandant, en zie: deze doet precies hetzelfde. Het idee, eerst de slecht
gespeelde rol te laten zien, en dan de werkelijkheid, die even armzalig
blijkt, is een grote verrassing.
De achtergrond van verschrikking, de inzet van wanhopige moed worden
ons niet bespaard. Opmerkelijk trouwens, hoe Lubitsch in 1941 al precies
de werking van het gruwelapparaat der nazi's kende, terwijl ten onzent
menigeen zich nog illusies maakte. Maar daardoorheen flitst de absurde
onverwachtheid van de 'spelingen van het lot', en het komieke 'stom
geluk', dat troeven in de handen speelt van desperate helden. En wat
was de zin van dit alles? Het begon zó: Iedere avond, als de hoofdrolspeler
in Warschau de beroemde monoloog van Hamlet 'To be or not to be'
inzette, stond op de eerste rij een jonge officier op, en de verdenking was
gewettigd, dat hij zich naar de kleedkamer van de hoofdrolspeelster zou
begeven, wetende dat Hamlet voorlopig bezig was. Als na zijn bevrijding
deze hoofdrolspeler zijn geheimste wens bevredigd ziet en zijn schamele
creatie van de Hamlet- figuur op Engelse bodem mag vertonen, staat bij de
kritieke woorden op de eerste rij een jonge officier op, enzovoorts. Wat is
er, na zoveel wederwaardigheden, eigenlijk veranderd? Een vraag, die
men na twaalf jaar bevrijding ook hier wel hoort stellen. Lubitsch stelde
hem al, toen alles nauwelijks begonnen was. Een profetische visie, zou
men kunnen zeggen — al hebben niet alle profeten het laatste woord.
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teter ber j e

VOOR DIDI
treinvertrek is wegsterven
van de tijdsklop
van het hart
het perron drijft af
naar de uitgang
gevoelloze voeten
vinden het trottoir
on kou in de tram

snijdt stukken
uit de herinnering
het donker sluipt
langs de huizengreppel

naar voren
en de rust bevriest
op mijn voorhoofd

waarom ben ik alleen
gevangen in mijn long
jouw lach valt koud
op de rug van mijn echo
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HET MOLENKRUIS AAN DE EINDER
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Moeilijk is het niet moe te zijn voordat je aan het eind van de tunnel
der bomen bent. De takken hangen als gebogen Damocleszwaarden om je
heen. Ieder ogenblik is een angst niet getroffen te zijn. En intussen moet
je het werk doen dat je hand vindt om te doen: de stoffige zandkorrels
tellen op de maat van je eigen leed en armoede, korrel voor korrel. Er was
iemand die schipperde ermee. Hij telde geen zandkorrels, maar woog ze.
Hij werd te licht bevonden, want hij dacht aan het eind van de tunnel
niet meer. Hoe heerlijk is het echter er naar te kijken, omdat je weet
dat 't het eind is waar alles in rust. Daarom heet het einder. Maar j e kunt
hem nu nog nauwelijks zien. Je moet er naar toe werken, steeds denkend:
de einder waar alles in rust. Onbezonnen lang is de dagarbeid. Tegen
de avond echter verlicht de horizon wat je verlangde te zien: het molenk ruis aan de einder. Gods molens malen langzaam, dat leert iedere dag
opnieuw. je hebt het molenkruis gezien en het zei, er is rouw: zij weten niet
wat ze doen. Het is om te huilen zo erg, tegen bloedkleur een kruis.
je kunt er niet onder gaan staan, want dan word je weggevaagd. Alleen
een afstand maakt 't dragelijk. Starend sta je bij het kruis en je weet
dat 't het eind is waar alles in rust.
Niet kruipend behoef je meer te tellen. De stoffige zandkorrels zijn
valleien geworden en je mag er op lopen, een koning gelijk. Als je het

kruis aan de einder maar ziet.
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KRITIEKEN
Bela Just
Gortstraat Driehoog

Utrecht-Antwerpen — Het Spectrum.
in dit boek beschrijft een priester zijn
leven in Hongarije onder ter dood
veroordeelden, zowel tijdens het communistische regiem als daarvoor en het
verdienstelijke van deze roman is,
dat dit dagboek beslist authentiek lijkt.
De priester bevrijdt tenslotte een
onschuldig ter dood veroordeelde. Hij
wordt zelf gevangen gezet en dan
gaat hij beschrijven hoe hij tot deze
onwettige daad gekomen is. Het blijkt
dat deze bevrijding het gevolg is van
al de terechtstellingen die de priester
heeft bijgewoond.
Toch laat dit boek, ondanks het
boeiende thema, een onbevredigende
indruk na. Dit komt doordat het verzet van de priester tegen de rechts
diepste berust op een-plegint
aesthetisch gekwetst zijn. De wijze
van vonnissen vindt hij vies, ten enenmale onromantisch en daartegen met
name komt de priester in opstand.
Dit lijkt me psychologisch volkomen
verantwoord, maar de problematiek
inzake de al of niet juistheid van een
doodvonnis is door die wijze van benaderen scheef getrokken. A. J. J.
Han Suyin
Regen zal ik drinken

Amsterdam — De Bezige Bij.
Zoals op zovele andere plaatsen in
onze wereld vindt op het schiereiland
Malakka de botsing plaats tussen de
verschillende rassen. Door haar geboorte als dochter van een Chinese
vader en een blanke moeder en haar
werk als dokter in een ziekenhuis staat
de schrijfster Han Suyin tussen de
rassen in. Haar verhaal over de verwarde strijd, die op Malakka op vele
fronten wordt gevoerd, is belangwekkend en boeiend. Maar ook aangrijpend. Tenslotte is het niet de Chinees,
de Maleier of de Europeaan, maar de

mens naar wie haar medeleven en
mededogen uitgaan. Twee bladzijden
namen omvat de 'lijst van personen'
voorin het boek, om te eindigen met
de woorden 'En anderen'. Heel veel
mensen, van de verschillende door elkaar geworpen rassen, komen in Han
Suyins relaas even naar voren. Achter
hen is het tropische landschap, met
zijn overdadige groei, dichterlijk beschreven. Om hen heen hangt de weemoed om de vergeefsheid van zoveel
leven en streven. En zelfs die ene
mens, die van meer nabij door de
dokter wordt gadegeslagen, blijft een
raadsel: Ah Mei, gevangen genomen
communiste, naderhand politie-spionne
in dienst van de Engelsen. Maar
tegelijk Kleine Wolk, het meisje dat
de geliefde in de jungle volgde. Han
•Suyin doet geen poging het raadsel op
te lossen; zij vertelt alleen. Van haar
eerste ontmoeting met het bekoorlijke
Chinese meisje tot aan de bruiloft met
de man, die niet de geliefde was. 'Wij
bleven op het trottoir staan wuiven
toen Ah Mei en Tong wegreden en
riepen daag'. J. M. Vr.
Thora von Brockdorff
Portioenkoela

Lochern — De Tijdstroom.
Thora von Brockdorff, een Zuidduitse
schrijfster, heeft in diverse landen
merkwaardige belevenissen gehad met
dieren, en zij weet daarover vaardig
te vertellen. Het blijven echter altijd
de belevenissen van Thora met een
hond, een zeehond, een jakhals, een
ezel, een paard, een leeuw enzovoort.
De ware liefhebbers van dierenverhalen zal het doorgaans om iets anders
te doen zijn; zij willen het dier gadeslaan, horen hoe het reageert, hoe zijn
vertrouwen kan worden gewonnen.
Degene, die over het dier vertelt, heeft
als het ware ook voor hen waar
hij is bereid wat hij ervaren-genom,
heeft met zijn lezers te delen. Het lijkt
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wel of Thora von Brockdorff eerder
de bedoeling had de lezer met de
merkwaardigheid van haar avonturen
te verbluffen. Maar als ze dan wil
beweren, dat een van haar belevenissen
in Nederland plaats vond, in een windmolen in de buurt van Arnhem, waar
een 'fijne zeedamp op mijn lippen en
voorhoofd neersloeg', dan neemt een
Nederlandse lezer die verhalen over
het oncontroleerbare Zuid-Europa toch
wel met een korreltje zout.
De tekeningen, waarmee het boek
is geïllustreerd, vormen allerminst een
verfraaiing van het geheel. J. M. Vr.
Kees Pronk
Het zwaar getij

Wageningen — Zomer & Keuning.
Na zijn debuut 'Huis van alle winden',
dat wij enige jaren geleden bespraken,
constateren we dat Kees Pronk zijn
ergste cliché-periode te boven is. In
zijn nieuwe volksverhaal beschrijft hij
het leven van de oestervisserij in Zeeland. Dat heeft de schrijver scherp
bekeken. Jammer dat hij zijn roman
weer volgens het recept 'van dik hout
zaagt men planken' heeft geschreven.
Jeroen komt uit Indonesië terug. Zijn
meisje is hem trouw gebleven, doch hij
wil hoger op. Na een paar teleurstel
kohlt hij bij de rijkste oester--linge
kweker op kantoor, raakt op diens
dochter verliefd en verliest hij zijn
Janna aan een vriend. Ondertussen
waren zijn spaarcentjes gestolen door
zijn broer. Dan is het verhaal al een
heel eind op streek en meer dan 200
bladzijden mag het liever niet worden
in een serie. Derhalve gaat het nu in
versneld tempo: Jeroen huwt de rijke
Digna, die echter na de geboorte van
haar eerste kind sterft. De februariramp komt en wij zien Jeroen ijlings
op weg naar het huisje in de polder
om het gezin van Janna te redden.
Maar het is dan ook Janna alleen die
aan de dood ontsnapt. Ja, ja. Zo worden alle dingen en alle rampen dienstbaar gemaakt aan de eis van een
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boeiend verhaal, zoals het volk dat
graag leest. Geluk er mee, zullen we
maar zeggen. Wie weet of Kees Pronk
het eerlang niet met minder grof geschut af kan. Hetgeen van harte te
hopen is, want er sch eilt weI een
verteller in hem. P. J. R.
L. W. de Bree
Vechten tegen de Bierkaai

Amsterdam — P. N. van Kampen
& Zoon.
Middelburg in de 19e eeuw. 'Filantropie, mannenheerschappij, vooruit
materialisme, mode--gansidel
rateurlamp en waterfilter'. Afschuwelijke sociale misstanden op de weverijen. En op de Bierkaai een al te
warmbloedig jong weeuwtje, Josien
Pasveer, die de brave directeur Willem
Schuilwerve in haar netten verstrikt.
Alles komt op zijn pootjes terecht, dank
zij de salto mortale aan het slot, wanneer Jozien overhaast Middelburg ver
voor Amsterdam, als echtgenote-wiselt
van een speelgoedbaas die zij op de
kermis leerde kennen.
Helemaal geen psychologische roman
en toch goed geschreven, d.w.z. met
een gevoel van distantie en humor.
Ja, zo was het wel in het liberale
Middelburg der 19e eeuw, toen in
Zeeland de grote uittocht der afgescheidenen naar Amerika begon. De
schrijver geneert zich er niet voor om
zijn historische kennis te luchten, tot in
de finesses, maar hij doet het te naïef
om ergernis te verwekken. Het boek
heeft niets om het lijf maar houdt de
lezer een paar uur gezellig bezig. En
een bepaalde sfeer weet de heer De
Bree zeker wel te treffen. P. J. R.
Yvonne de Man
Een vrouw met name Suzanna

's-Gravenhage 1956 —
A. A. M. Stols.
Na Gijsens Joachim de zoveelste versie
van de Kuise Suzanna. In elk geval
geen bitter boek. Integendeel. Het is
doortrokken van begrip en mensen-

liefde, hoewel de schrijfster geen
schuilhoek van het hart onbespied heeft
gelaten.
Suzanna is hier de begaafde vrouw,
die haar verdriet sublimeert. Joachim
— een vat vol tegenstrijdigheden in zijn
wanhoop over het gemis van een zoon.
Het is Suzanna, die aan het eind van
haar leven het verhaal vertelt, op een
wijze die de moderne lezer aanspreekt
door weldoende soberheid.
De schrijfster droeg het boek op aan
Frank Bolsius 'mijn zoon en mijn gids
door de oudheid. Uit zijn nota's en
onze zondagse gesprekken heb ik,
helaas, niets anders weten te pas te
brengen dan een beetje bijzonderheden
over de handel en wandel der mensen
van Israël en Babylon'. Dat 'niets anders' getuigt van al te grote bescheiden
schrijfster is er, met de-heid,want
middelen die haar ten dienste stonden,
zeer zeker in geslaagd een verhaal
te schrijven vol kleur. Ziehier een goed
specimen van 'historische' roman
waarin het verhaal niet is overwoekerd
door het feitenmateriaal. Die 'zondagse gesprekken' zijn wel bijzonder
vruchtbaar geweest. P. J. R.
A. Mout
Het theater van Houtkamp

Den Haag — Bert Bakker/Daamen
N.V.
De korte roman van A. Mout, ver
geeft de-schenidOovarks,
geschiedenis van een variété-theater in
de eerste helft van deze eeuw, zoals
deze (de geschiedenis dan) zich op bepaalde keerpunten verbindt met en
reflecteert in het leven van de bij het
theater betrokken personen. Of misschien ook wel andersom, episoden uit
het leven van de personen gereflecteerd
in de geschiedenis van het theater.
Het stellen van dit alternatief is geen
spitsvondig aardigheidje, maar het
duidt er op dat het niet helder is, waar
nu eigenlijk het zwaartepunt is komen
te liggen. Het verhaal is door zijn
opzet fragmentarisch gebleven en het
.

zit een beetje mager in het vlees, alsof
de stof maar nauwelijks toereikend
was, zelfs voor deze korte roman. Het
taalgebruik van de schrijver is verzorgd
en rustig, té rustig naar mijn smaak,
het zou best een opfrisser kunnen gebruiken. Het boekje zou vijfentwintig
jaar geleden zo geschreven kunnen
zijn en biedt naast een hier en daar
aardige psychologische tekening weinig
verrassends. Als geheel komt het niet
uit boven het niveau van een wat
kleurloze berichtgeving. J. W. V.
Jos Murez
Kroniek van een parvenu

Gent — Kunstgroep 'Het Antenneke',
Deze novelle van Jos Murez neemt de
gehele negende aflevering in beslag
van het literair en artistiek tijdschrift
'Het antenneke'. Murez, één van de
jongere Vlamingen, toont zich hier een
onderhoudend schrijver, vrij in de
mond en vlug van aandacht, scherp
zonder cynisme en positief in de benadering van de medemens. Zijn parvenu (— als ge met de vijand en met
de bevrijder kunt handeldrijven, waarom zoudt ge dat niet kunnen met uw
eigen volk), wordt ons beleefd gepresenteerd in een kring van nette profiteurs uit de tweede hand en hij is bij
al zijn knallende gebreken toch ook
weer op volkomen argeloze wijze zichzelf. Dit, én het licht speelse accent
in de behandeling van het gehele
geval, leggen wel getuigenis af van het
milde gevoel voor betrekkelijkheid,
waarmee Murez zijn medemensen
gadeslaat.
Een intelligent geschreven verhaal,
dat ik met genoegen gelezen heb.
J.W.V.
Leo Vroman
De adem van Mars

Amsterdam — Querido.
In het titelverhaal uit deze bundel
brengt Vroman onder woorden, hoe hij
de oorlogsdagen van 1940 doorleefde
en onmiddellijk daarna uitweek naar
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Engeland. Het is inderdaad niet meer
dan de adem van Mars die hier over
het leven schijnt te gaan, er is niets
daverends of geweldigs aan deze kleine
kroniek, maar toch is het Mars in al
zijn ontreddering en dreiging. In deze
twintig bladzijden, eenvoudig gesteld
en raak typerend proza hebben persoonlijke bescheidenheid, helderheid
van waarneming en een allerfijnst gevoel voor nuancering feilloos samengewerkt tot een eindresultaat, dat niet
gemakkelijk overtroffen zal worden.
In de volgende schetsen zijn door
de schrijver indrukken verwerkt uit
zijn verblijf in een Jappenkamp in
Indië, zijn krijgsgevangenschap in
Japan en impressies uit New York,
waar hij na de bevrijding is gaan
wonen. Het zijn stukken die opgebouwd zijn uit dezelfde geestelijke ingrediënten als het titelverhaal en die
uit dien hoofde dezelfde aandacht verdienen, ook al wordt de intensiteit van
die eerste twintig bladzijden gaande
bereikt. De laatste schet--wegmindr
sen versmallen zich naar mijn indruk
tot brieven van een te uitsluitend persoonlijk belang. J. W. V.
Jeannie Ebner
Zij wachten op antwoord

Vertaald door J. Maschmeyer-Buekers.
Den Haag — Servire.
Bij een vorige, gelegenheid heb ik 'Sie
warten auf Antwort' van Mej. Ebner
reeds met grote nadruk aanbevolen. De
schrijfster probeert het gesluierde beeld
van Sais te onthullen, ze wil de achtergrond van de zienlijke wereld doorgronden, en laat een zuivere mensenziel (Angelika) op deze wereld komen,
maar ook daaraan gelukt het niet. Is
de eigenaar van het geheimzinnige huis
een fictieve grootheid of bestaat hij
werkelijk, en zo ja, hoe zou hij te bereiken zijn?, vragen we, evenals bij
Kafka's: Het Slot. Ik geloof dat deze
'Kafka rediriva' ons zeker veel te
zeggen heeft — zij is een eerlijk zoe284

kende vrouw, die zèlf ook op antwoord
wacht. Het doet me genoegen, dat
door deze vertaling, die wegens haar
grote zorgvuldigheid en de soms verrassende vondsten bijzondere lof ver
dit boek in bredere kring in ons-dient,
land wordt bekend gemaakt. T. H. S.
Theo M. Eerdmans
Zeven brieven aan Alma

Amsterdam — Arbeiderspers.
Deze roman over het leven van longlijders in een sanatorium onderscheidt
zich van andere boeken over hetzelfde
onderwerp door zijn rauwheid en bitterheid; duister als het bos met zijn
eksters, waarop Peter Thane, patiënt
van gang vijf, kamer zestig, dagelijks
uitziet; zonder een streepke geestelijk
zicht; zwaar van vloeken en vervloekingen. De zeven brieven aan Alma
zijn fragmenten van brieven aan zijn
verloofde, inzetten van zeven prachtig
geschreven hoofdstukken. Eerdmans is
een stilist-verteller, die zijn taalmiddelen volkomen beheerst, en al hanteert
hij ze soms abrupt, recht op de man,
de lezer, af, zonder iemand van zijn
figuren te ontzien, wars van elke sanatorium-sentimentaliteit en -meewarigheid, het dramatisch effect van zijn
boek is vol sentiment. Het laatste
hoofdstuk in het bijzonder, dat Thones
uitgaansdag in Amsterdam en zijn dood
in een politiebureau-cel beschrijft, is
beklemmend van wanhoop. In de zes
voorgaande hoofdstukken beschrijft hij
het sanatoriumleven van patiënten,
zusters en doktoren, en met name de
longziekte en het verschillend verloop
er van zo reëel en der zake kundig, dat
hij meent, zich veilig te moeten stellen
met de volgende waarschuwing: 'Er
zijn altijd lezers, die namen en situaties
vergelijken met werkelijk bestaande;
dat heeft dan ditmaal geen enkele zin,
omdat de namen en situaties in dit
boek alleen Ieefden in een fantasie'.
Dat is uiteraard het goed recht van de
auteur, mits zijn fantasie de grenzen
der denkbare mogelijkheden eerbiedigt.

Dit doet Eerdmans in zijn Zeven brieven meestal, maar enige keren heeft hij
de grenzen kennelijk overschreden. Zo
acht ik het ondenkbaar, dat in dit behoorlijk beheerd sanatorium een ernstig
longpatiënt als Thone, die n.b. van de
directeur-arts de zgn. 'strenge bedkuur'
heeft gekregen, in weerwil van zijn
hoge koorts zijn uitgaansdag mag
nemen. Dit is immers geen onachtzaamheid meer, maar een vorm van
moord met voorbedachten rade.
Joh. v. H.
Marja Roe
Tussen de cherubijnen

Den Haag — H. P. Leopold.
Wij zien in deze roman de inneming
van Jeruzalem door de ogen van een
kind, dat zich wanhopig vastgrijpt aan
de zwarte kaftan van Jeremia, omdat
deze profeet de ondergang voorzegd
en blijkbaar gewild heeft. Het kind
verbergt zich tussen de cherubs op
het verzoendeksel van de ark en komt
daardoor in Babylonië terecht bij Nebucadnezar. 'De God der Hebreeën is
nog niet aangekomen?' 'De god der
Hebreeën kwam nog niet aan, o grote
koning'. Gevangenen moeten een
hymne zingen en beginnen dan onder
zweepslagen met: 'Rondom Jeruzalem
zijn bergen, alzo is God rondom Zijn
volk'. Later slaat Nebucadnezar in
woede met een zwaard op de ark.
'Gebroken vleugels tuimelen omlaag.
Een gouden deksel met verminkte
cherubfiguren viel rinkelend ter aarde.
Nebucadnezar staarde omlaag op twee
Ik de Here
grauwe stenen tafelen
uw God, ben een enig God . . . Hij
bukte zich. Met kletterend geraas braken de tafelen op de bakstenen grond
in scherven'. Het Joodse kind groeit
op en komt door de vuurgloed van een
hevige passie voor een Babylonische
priesteres tot het geloof aan God en
de gehoorzaamheid aan de heilige wetten van Mozes, waarin hij de rust weer
terugvindt, die hij eenmaal gekend had
tussen de cherubijnen.
...

De schrijfster heeft veel deskundige
literatuur over Babylonië bestudeerd en
weet dorre wetenschappelijke gegevens
kleur en fleur te geven in een stijl, die
volkomen past bij de Oosterse sfeer.
Wij maken het grote Nieuwjaarsfeest
mee, als een zot drie dagen mag regeren, en heel deze Babylonische religie
wordt telkens weer met de Joodse geconfronteerd. Het is zuiver gezien om
het geloof in Jahweh te tekenen met
een kind in de geborgenheid van twee
vleugels, — een kind dat uit dit nest
gestoten wordt in de ruimte van Babel,
waar het een nieuwe geborgenheid
zoekt in de schoot van een priesteres
in het bed van Mardoek, maar waar
het tenslotte terugkeert onder de vleugels van een Joods gezin in een volledige overgave, die geen twijfel meer
kent, tegenover de moedeloosheid van
Nebucadnezar, die doodloopt in 'ijdelheid der ijdelheden'. O. J.
W. S. Sevensma
Beknopte geschiedenis van het
kostuum

Gorinchem — J. Noorduijn en Zoon
N.V.
Het kostuum is een cultuurverschijnsel
bij uitnemendheid. Geen beschavingsfenomeen is zo instruerend voor de
cultuurgeschiedenis als het kostuum.
Hierin treft men een heel tijdperk ten
voeten uit. Het is dan ook geen wonder, dat er voortdurend meer aandacht
geschonken wordt aan de kostuumkunde. Reeds lang bestaan er op dit
gebied uitgebreide, rijk geïllustreerde
en daarom zeer dure uitgaven. Men
zal echter vaak in deze dikke delen
verdwalen zonder te vinden, wat men
zoekt.
Het is daarom met een bijzonder
groot genoegen, dat thans gewezen kan
worden op een Nederlands boek, dat
nu eens precies geeft, wat men nodig
heeft. Geen ingewikkelde geleerde verhandelingen, maar beknopte omschrijvingen van de voor een bepaald tijdperk typische kostumering. De heer W.
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S. Sevensnia, leraar bij het meisjes
te Groningen,-nijverhdsow
heeft in zijn 'Beknopte geschiedenis
van het kostuum' dit kostelijk overzicht
geboden. Van de vroegste tijden tot
1950 toe wordt hierin een nauwkeurig
beeld gegeven van de ontwikkeling
van het kostuum. Zeer rijk geïllustreerd
met wel niet mooie, maar toch zeer
instructieve platen: 144 in getal.
Voor het behalen van de nijverheidsakten Na, Ns en Nd is dit boek onmisbaar. Men kan de wetgever niet
voldoende dankbaar zijn voor het verplicht stellen van de kostuumkunde als
leervak voor deze akten, want hierdoor
is de praktische noodzaak van deze
uitgave gegeven. Nu zijn ook alle
anderen, die voor het kostuum interesse hebben en dat zijn kortweg allen,
die op enigerlei wijze de cultuurgeschiedenis beoefenen, meteen aan een
goed, overzichtelijk en praktisch werk
geholpen. Met name is dit boek een
uitkomst voor allen, die belangstelling
hebben voor het toneel. Slechts één
bezwaar heb ik: er is geen register en
dit is beslist nodig. Bij een herdruk is
er wellicht gelegenheid dit verzuim te
herstellen. En een herdruk komt er
zeker. Ev. G.
L. J. Schmidt
Inspecteur Kielstra

's-Gravenhage — Pax.
Dit keurig uitgevoerde boek is geen
grote detective geworden. Het is opgebouwd op het overbekende idee: De
inspecteur heeft een theorie, maar
houdt zijn meningen voor zich, tot de
moordenaars zijn ontmaskerd. Erg is,
dat Schmidt er zo'n hopeloos ouderwets slot aan heeft gedraaid. U kent
dat wel: Om kwart over elf precies zal
de inspecteur, die in handen van het
geboefte is gevallen, op wreedaardige
wijze ter dood worden gebracht en net
als het eerste bloed zal gaan vloeien
komt de politiemacht opdagen.
G. v. H,
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Willem Laatsman
Het bittere hart

Den Haag — J. N. Voorhoeve.
Het verhaal over 'Het bittere hart',
een mijn in de Borinage, bij Marcinelle. De verschrikkelijke ramp, die nog
niet zo lang geleden het dorp trof,
komt in onze herinnering terug.
Laatsman heeft er een aardig boek
van gemaakt, dat eigenlijk uit drie
delen bestaat. Eerst maken wij kennis
met de vele personen, die in het boek
een rol spelen. Dit gedeelte met zijn
vele dialogen is zeker niet het beste.
Het leest niet gemakkelijk en vermoeit gauw. Het tweede stuk, dat de
ramp beschrijft, is veel beter geschreven. Het is spannend en suggestief. je
krijgt de indruk, dat de auteur aan dit
gedeelte met veel genoegen heeft gewerkt. Aan het eind zakt het boek in.
Laatsman moet zijn personen nog op
de rechte weg helpen en er een bevredigend slot aan breien. Daardoor wordt
het verhaal gewrongen en doet het enwezenlijk aan.
Had het lugubere einde, waar de
dochter, al weer heel toevallig, haar
verdronken moeder vindt, niet anders
gekund? G. v. H.
Stefan Andres

'De reis naar Portiuncula'

(Oorspr. titel: 'Die Reise nach
Portiuncula')
Vertaling van Vic. Stalling
Utrecht — De Fontein.
Portiuncula is het Franciscaanse hei
bij Assisië in Midden-Italië.-ligdom
Zij, die daarheen reizen zijn een Duitse
zakenman Sulpiz Hasbach met zijn
dochter Felicitas, bij wie zich een
andere Duitser voegt, Klinger.
Het Franciscaanse ideaal, dat Sulpiz
in Italië terug wil vinden, is een
minimum aan gebondenheid als de
hoogste vrijheid. Aan het eind van
't boek zegt hij: Een krekel te zijn op
een olijfboom hier — en altijd in dit
licht hetzelfde vers te zingen, altijd —
hetzelfde door alle eeuwen heen'. Dit is

't eind van de reis; dit is dé vrijheid,
waar je behalve aan de almachtige
goede God aan niemand gebonden bent
zoals 't krekeltje. Zelfs van de binding
aan schuld is hij verlost.
Een vraagteken! Is het goed, om het
heimwee naar de natuur, waar de mens
ontspanning kan vinden van de bindingen in dit leven, te verabsoluteren?
Staat de natuur hier niet buiten het
eigenlijke leven met zijn schuld en
gericht; en geeft ze niet, wat God zelf
alleen maar geven kan aan een mens,
die in berouw voor hem neerknielt,
namelijk de vergeving van schuld? Alsof ze God is?
De compositie van dit boek van
deze bekende Duitse schrijver is knap.
Al moet er bijgezegd, dat het niet
altijd overtuigend is. Wanneer Hasbach
tegen Klinger zegt: 'U hebt zeer juiste
gedachten, toegespitste, sterke in het
vuur van de smart geharde gouden
gedachten', dan is dat een stuk overspannen beeldspraak, die ons niets
meer zegt. Er zijn meer voorbeelden
van dit taalgebruik. Als dit de oplossing
is, die de roman ons biedt aan het eind
van de reis, vragen wij ons af of dit
geen zelfbedrog is. Maar is het antwoord, ons antwoord op de vraag, wat
vrijheid en geluk eigenlijk is, soms ook
een antwoord met enkele vraagtekens?
J. A. W.
James Thomas Flexner
Amerika schildert

Den Haag 1956 — Serv:re.
Wat weet de gemiddelde Nederlander
van de Amerikaanse cultuur? Op muzikaal terrein lijkt mij de situatie niet
slecht. Vele namen van componisten en
uitvoerende musici zijn hier bekend en
geliefd, al zullen deze zich wel voor
een groot deel op het gebied van de
Jazz bewegen — waarmede ik overigens niet graag zou beweren dat Jazz
niet tot de cultuur behoort. Evenzo is
het gesteld met de literatuur: hoevele
Amerikaanse schrijvers en dichters worden hier niet gelezen. Maar op het

gebied van de beeldende kunst en met
name van de schilderkunst bestaat een
volstrekt luchtledig. En toch zijn er
een aantal schilders en grafici die een
beter lot verdienden dan totaal onbekend te zijn. Het is de verdienste van
de schrijver, dat hij in een beknopt
overzicht op duidelijke wijze een poging doet om hierin verandering te
brengen en de uitgever verdient lof
voor de royale wijze waarop hij het
geschreven woord aanvult met afbeeldingen van de voornaamste kunstenaars. Natuurlijk zou men enkele grote
figuren als Whistler en Singer Sargent,
Marin en Wood, wier namen ook hier
weerklank oproepen, met meer dan
één schilderij vertegenwoordigd heb
willen zien, maar de opzet van-ben
dit boek liet dit niet toe.
Het is opvallend dat er bij de behandelde kunstenaars — waarom ontbreekt in een dergelijk boek toch een
register? — zoveel kunstenaars van
Europese afkomst zijn. En merkwaardig
ook de velen die in Europa bleven en
daar een rol van betekenis speelden,
zoals Mary Cassalt, leerlinge van
Degas, die als enige kunstenaar van
Amerikaanse afkomst samen met de
Impressionisten ten toon stelde; Whistler, die zijn grootste roem in Engeland
beleefde Singer Sargent, die in Parijs
zijn meesterwerk schiep Feininger
(overigens in dit boek niet genoemd)
als één van de trouwste leden aan het
'Bauhaus' in Weimar verbonden.
Ieder die zich op dit terrein wil
oriënteren schaffe zich dit boek aan.
J. C. S.
;

;

Ella Goldstein, E. R. Meyer en Nico
Jesse
Voetsporen van Rembrandt

Een beeldfotografie
Utrecht 1956 — A. W. Bruna en
Zoon.
Bij de inrichting van de Rembrandttentoonstelling vorig jaar hebben de organisatoren zich, meen ik, de vraag
gesteld, wat de kunst van Rembrandt
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voor de mens van 1956 eigenlijk betekent. De dreiging van een algehele
vernietiging door de tweede wereldoorlog was voor hem nauwelijks afgewend en reeds naderde een andere
niet minder algehele bedreiging: die
van het atoomtijdperk. Zou Rembrandt
hem nog iets te zeggen hebben; zou
zijn boodschap misschien duidelijker
tot hein spreken dan ooit? Als deze
vragen bevestigend beantwoord moeten
worden — zoals ik stellig geloof — dan
kan men ook niet beter doen dan
Rembrandts werk zetten naast het
beeld van onze tijd en dit hebben de
drie hier bovengenoemden dan ook
zeer bewust gedaan in een overigens
niet geheel originele beeldbiografie;
immers enige jaren geleden verscheen
een dergelijke uitgave over Vincent
van Gogh. Hoe het ook zij, het hier
aangekondigde werk is een prachtig
boek geworden; magnifiek zijn de
zwart-wit reproducties naar werken
van Rembrandt en schitterend de foto's
van Nico Jesse, die met de tekeningen,
schilderijen of etsen soms een frappante
gelijkenis hebben.
De tekst i s met opzet zo geschreven
dat ook de niet ingewijde geboeid
blijft doorlezen en zich warmt aan de
liefde voor de kunstenaar die op menige
bladzijde door de regels heenbreekt.
Tekst en illustratie zijn het gehele
boek door op een knap volgehouden
wijze op elkaar afgestemd, zodat men
het boek ook als een album door kan
bladeren, nu eens lezend, dan weer
afbeeldingen bekijkend.
De kunsthistorische gegevens waren
bij de heer Meyer, hoofd van de paedagogische afdeling van het Rijks
te Amsterdam, in goede han -muse
Hij zal ook wel verantwoordelijk-den.
zijn voor de uitvoerige toelichtingen
en de bijzonder instructieve opsomming
van Rembrandts belangrijkste werken
in verband met zijn levensloop.
Een boek dat qua uitvoering behoort
tot het beste wat in het Rembrandtjaar
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verscheen en dat mij uitermate geschikt
voorkomt om belangstelling voor deze
grote universele kunstenaar bij de
mens van deze tijd te wekken, te ver
te bestendigen. J. C. S.-levndig
Willem G. van Maanen
Al lang geleden

Amsterdam 1956 — Em. Querido.
Men moet na lezing van deze roman
(waarin een terugblik op de oorlogs- en
bezettingstijd een dominerende plaats
inneemt) erkennen, dat het boek op
knappe en indringende wijze opgebouwd is. De klare, hier en daar harde
stijl is een volmaakt medium voor wat
de auteur aan zijn lezers wil brengen;
er is geen woord te veel, geen woord
te weinig. De schildering van de 'dramatis personae' is voortreffelijk, waar
figuur van de ambtenaar al-bijde
op heel treffende wijze is weergegeven.
Het innerlijk conflict, waaraan de
hoofdpersoon (voormalig verzetsstrijder)
als de gedesillusioneerde lijdt, is verantwoord beschreven. De uitweg uit
de conflictsituatie, via allerlei gesprekken, afrekening met het verleden
en een erotisch avontuur tot de weg
terug naar de wettige echtgenote is
logisch weergegeven. Een roman, die
zeker boeit en de aandacht tot de
laatste bladzijde gevangen houdt. Toch
moest hierbij aangetekend worden, dat
dit knappe en boeiende boek eigenlijk
een vervelend thema, vervelende personen en vervelende gebeurtenissen
bevat. Dat ligt zeker niet aan het compositievermogen en het schrijftalent van
de auteur. Het ligt misschien wel aan
zijn geestelijke instelling. Bi]' het lezen
komt de gedachte op, dat de schrijver
te weinig afstand neemt van zijn roman-figuren. Zij zijn allen exponenten
van de wat triest-nihilistische levens
welke de auteur eigen-beschouwing,
moet zijn. Deze opmerking wil niets
afdoen van onze grote waardering voor
dit knappe geschrift. S. H. S.
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Wat hebt gij in dit middaguur gedacht,
Gearbeid? Zie, ik weet u slechts van ver,
Uw zelfde sterkte, lief, bij dag en nacht,
Uw oog gericht naar steeds dezelfde ster
Van Godsvertrouwen; die de plicht een ding
Van schoonheid hebt gemaakt, een schoon kristal
Waarin het licht met kleuren zonder tal
Komt breken, gij, die geen vernedering
Zult lijden, of het laat u ongedeerd,
En hoger rijst uw trots en mildheid beide,
En ieder jaar heeft wijsheid u vermeerd,
Om uw gezag kan ieder u benijden
Die tast en in zichzelve zoekt, wat gij
Reeds zwijgend wist. Zo blijft gij immer vrij.

II
Wat nu uw hart nog hoopt in deze tijd,
Rechtvaardigheid en vrede in ieder land,
Vrijheid en brood en liefde aan alle kant,
Schoon gij die dingen in uw geest vermijdt
Te noemen, ach, wie weet, wanneer het komt,
In de eeuwigheid ... ; maar stadig werkt gij voort
En in uw ziel zingt schoonheids lied verstomd,
Maar zo, dat al wie dit verzweegne hoort
Moet zeggen: zie, ik hoorde in hem muziek
Die zong van al wat onverganklijk is,
En van der aarde zegen, wiek op wiek
Van englen, en de kleurge heugenis
Van bloemen, geur op geur en tederheid —
Gij die 'k gedenk, wees steeds gebenedijd.
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III
En wat uw hart niet weet in deze dag
Dat zij u dra geschonken of onthuld,
En wat uw leven zwijgende vervult
Zij rust en schoonheid, en Gods mild gezag.
Want denk aan wat de jaren u aan zegen
Geschonken hebben, ga geen ding voorbij.
De stad, het land — van schoonheid allerwegen,
Geluk en smart, van 't leven spreken zij.
Gedenk de dingen, die gij in uw hart
Sloot zonder weten, wat gij zeer bemint.
Zegen de mensen, en waar 't lot u tart,
Weet dan u sterk en rustig als Gods kind.
En waar er liefde voor u leeft, vertrouw
Ook dit werkt mee aan levens schoon gebouw.

IV
Zeg nimmer: 'wie mij liefde schonk, kan ik
Geen wederliefde schenken', weemoedsvol.
Want wie in liefde u ziet één ogenblik
Is van uw vreugde en van uw zwijgen vol.
En zo er leed gedragen werd om u,
Miskenning was het van de melodie,
Die 't leven doorzingt met zijn zoetheid nu,
En klinkt op de achtergrond als harmonie.
Dit is, wat gij vertrouwen moogt, in God
Ontvangt elk ding een plaats, en niet om niet
Van uw gelaat het mild en streng gebod
Werd in de ziel herinnering en lied.
Zo mag dit blijven, dat gij zegen schenkt
Aan wie u ziet, aan wie u slechts gedenkt.
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Ik groet u in het licht van deze dag,
Mijn zwijgend lief, en wens u al het schoon,
Dat u dit jaar mag bieden tot een loon,
Dat u het leven schoon doorbloeien mag.
Ik wens u tederheid en zon om u,
Geluk en vrijheid, en genoeg voor 't hart
Aan blijdschap, en uw leven zij voor smart
Beveiligd steeds, Gods liefde zij met u.
Wat in uw hart geborgen is aan licht
En warmte blijv' met u oneindig steeds,
Het blijv' met u, wat in uw aangezicht
men als bezit gelezen heeft alreeds.
Zo is uw deel in storm en strijd steeds goed.
Ach, kon ik wensen uit meer overvloed.

291

DE DOOD VAN PETRUS

g

.... ^... b.

Het vreemde was, dat Petrus onbeweeglijk bleef staan, toen de granaatscherf hem in het hart trof. Later bleek, dat het maar een klein, scherp
stukje koper was, dat hem doodde, niet meer dan drie vierkante centimeters.
Het metaal moet de aorta hebben doorgesneden.
De man bloedde op slag dood.
Maar hij bleef staan op zijn grote, gesandaalde voeten, alsof hij in het
hout van de boot was vastgespijkerd. Wel zag ik de rode ceintuur van zijn
lichtblauwe kleed bewegen, alsof de wind er langs vleugelde en zijn hand,
waarin hij het net hield, trilde.
Een tweede splinter nam een vis de kop af. Het dier bloedde bloedeloos dood.
Natuurlijk kon ik Petrus' ogen niet zien, want hij stond met de rug
naar mij toe. Het is mogelijk, dat ze even geknipt hebben, want iets van
de helse pijn, voor de dood die met zijn barmhartige hand wegnam, moet
hij toch gevoeld hebben, al was het maar een seconde.
Misschien heeft de boot ook even geschommeld, maar dat kan ik niet
met zekerheid zeggen, want daar lette ik niet op. Ik had alleen oog voor
de dode man, die rechtop bleef staan, het net in de ene hand; de andere
hield hij geheven, alsof hij de mannen in de boot zegende: In de naam
des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, amen.
Ik stond op het strand, enkele meters van de plaats, waar de boot dreef.
Voor mij lag het meer van Genesareth, blauwer dan ik mij dat had
voorgesteld, met de kleine rimpeling van een voorbij schuivende wind,
alsof ergens een jongen met een stok het water beroerde.
Op de achtergrond, maar dan veraf, stonden de bergen tegen de lucht,
absoluut roerloos. Het raakt hen immers niet, als een man sterft door een
splinter koper. Zij weten niet, wat een aorta is en boten zien zij elke dag
van hun eeuwig leven.
Ik herinner mij nog heel goed, dat, toen dit ongeluk gebeurde — het was
in '44 of '45, meen ik — ik geen ogenblik meer aandacht had voor de
donkere en lichte strepen blauw aan de hemel, voor het sombere bruin
van de bergen, noch voor het helle geel van het zand aan de oever.
Mijn gezichtscirkel vernauwde zich tot de centimeter-lange boot, tot
die ene dode man, die als een stenen Christus de zegen sprak.
Wel had ik direct aandacht voor de andere mannen in de boot.
Half achter de dode Petrus verborgen zat Johannes. Een stuk van zijn
donkere baard was te zien en een gedeelte van zijn gezicht. Hij had een
hand naar het voorhoofd gebracht en het leek mij toe, dat hij daarmee
zijn ogen beschermde tegen de te felle zon.
Hij keek naar Petrus. Het was duidelijk, dat hij zijn wenkbrauwen
omhoog trok in opperste verbazing. Zeker niet om de dood, die als het
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ware uit de golven omhoog gesprongen was, zo onverwacht; maar om
het feit, dat Petrus niet achteroversloeg in het water, of voorover in de
boot. (Hoe is dat, als je staande sterft, ik weet dat niet).
Ik vermoedde, dat hij een ondeelbaar ogenblik, toen ik niet naar hem
keek, Jezus heeft aangezien.
'Christus, de Heer, erbarm u over ons, maar hoe is dat met Petrus',
zal hij gezegd hebben. Zijn hand, die op de bootrand rustte, lag roerloos.
Als hij haar even heeft bewogen in dat moment van de hoogste ver
-wonderig,s
mij dat ontgaan.
Wel weet ik, dat de granaatscherf rakelings langs hem heen moet zijn
gegaan, want er was een scheur in zijn kleed.
Van de andere discipelen zag ik niet meer dan een stuk wapperende
mantel, een losgeslagen gordel. Want ze zaten allen half of helemaal
verborgen achter de brede figuur van de dode.
Alleen het gezicht van Thomas was er. Van die ongelovige, die later
gezegd heeft: 'Als ik niet •dit en als ik niet dat, ik zal niet geloven.'
Toen al zag ik het ongeloof op zijn gezicht, of hij zeggen wou: 'Ik
geloof niet, dat hij dood is. Ik geloof niet, dat er een granaatscherf door
zijn aorta is geslagen. Als dat Petrus is, dan is hij niet dood. En als die
man dood is, dan is het Petrus niet'. Ja, zo keek hij.
Maar heel duidelijk zag ik Jezus, de Heer.
Achter in het schip zat hij. Ik meen zelfs, dat Hij het was, ,die het
bootje bestuurde. Want ik zag maar één hand, die onbeweeglijk in de
schoot van zijn witte kleed rustte. Die hand was fijn getekend, lang en dun.
Van die hand ging mijn blik omhoog naar het gezicht, naar de donkere,
krullende baard, naar de scherp getekende, gebogen neus, naar de ogen.
Op dat ogenblik wist ik, waarom de dode Petrus niet in elkaar was
gezakt, waarom zijn hand omhoog bleef wijzen.
Ineens was het raadsel opgelost. Het waren jezus' ogen, die hem
vasthielden, die hem dwongen te blijven staan, als tartte Petrus de dood.
De ogen van Jezus, die plotseling, terwijl ik er naar keek, zich wijd
openden en langs mij heen zagen naar de dode man. Er lag een gloed
in die ogen, die ik er niet eerder in gezien had. En hoe lang sta ik
hier nu al?
Er zijn dagen geweest in mijn leven, dat ik twijfelde aan de Goddelijke
macht van Christus. Dat vragen opkwamen als sterren aan de hemel.
Maar die dag, toen ik stond aan het meer, achter de rug van de dode
Petrus, waren Jezus' ogen van een dwingende Goddelijkheid.
Dit is Pasen, dacht ik nog.
De koster liep langs mij heen, bukte zich en raapte twee splinters koper op.
De ene, die de vis de kop afsloeg, de andere, die de aorta van Petrus
afsneed.
Hij liet ze mij zien in zijn geopende hand.
Hij zei: ''t Wordt tijd, dat we zandzakken aanbrengen. 't Is zonde van
die glas-in-lood-ramen.'
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ENKELE GREPEN UIT DE NIEUWSTE POËZIE*
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In zijn voortreffelijk artikel 'De experimentele dichtkunst' in Bezinning,
No. 3 van de elfde jaargang, onderscheidt dr. W. J. C. Buitendijk vierderlei
houding tegenover deze in Holland nog nieuwste poëzie. 'Allereerst de spot
van diegenen, die misschien Annie Schmidt kunnen waarderen, maar
overigens Leopold, Marsman en Hoornik al evenmin lezen als Lucebert.
Hun oordeel is even waardeloos als dat van de snobistische mooivinders,
zoals Lucebert terecht zegt:
De zoeker naar de aard van een gedicht en
van des gedichts dichter
hij zal doof zijn voor het ijlingse
loven en laken van modejager en modeverguizer.
Naast de derde groep, n.l. van hen die principieel afwijzend tegenover de
nieuwe richting staan, zoals Anthonie Donker en S. Vestdijk, is er een
vierde, die bestaat uit hen die deze kunst serieus bewonderen. Dat deze
groep vrij groot is, bewijst de aftrek die bloemlezingen van deze poëzie
vinden'. Aldus dr. Buitendijk.
Men zou ook kunnen spreken van drie groepen: een, die nog niet aan
deze poëzie toe is, om welke reden dan ook; een, die in beslag genomen
wordt door de presentie van deze nieuwste caichtkunst en die haar (ten
goede of ten kwade) als een voorlopig laatste woord beschouwt, maar
ook een kleine groep, die sterk de voorlopigheid van dit werk beseft en
uitziet naar de dichtkunst van morgen, die van de verkenningen en
experimenten van vandaag zal blijken te hebben geprofiteerd.
Deze verscheidenheid van groepen maakt het moeilijk een korte beschouwing doeltreffend in te richten. Ik stel mij voor één bepaald facet,
uiteraard schetsmatig, te behandelen. Om u duidelijk te maken welk
aspect ik bedoel, moet ik teruggaan tot de jonggestorven dichter Hans
Lodeizen. Het treft mij altijd weer hoe diens tedere en melancholieke
poëzie een synthese vormt van rationele en irrationele elementen, die
ongeveer parallel lopen met korte, verstaanbare uitspraken in gewone taal,
organisch verweven met absurd aandoende passages. Zo leest men bijvoorbeeld het volgende:
. in het oog van de nacht woon je als een merel,
of als een prins in zijn boudoir: de kalender
wijst het zeventiende jaar van Venetië en
zachtjes, zachtjes slaan zij het boek dicht.
kijk! je schoenen zijn van perkament.
o — mijn vriend — deze wereld is niet de echte.
Het is namelijk onmogelijk volkomen irrationele poëzie te schrijven.
°) Dit artikel is gebaseerd op een lezing, gehouden voor de N.C.R.V. op
24 mei 1957.
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Ook hij die, zoals dat heet, zo lichamelijk mogelijk gedichten schrijven wil;
hij, die het onderbewuste wil exploreren, anti- intellectualistisch is, die
zich verwant voelt aan kind, prehistorie en primitieven, die begrijpelijke
experimentele verzen slechts voorbeelden vindt, die neigt tot écriture
automatique met autonome beeldspraak, zelfs hij blijft een redelijk wezen
en zelfs zijn poëzie zal een element van redelijkheid blijven bevatten.
Zonder dit redelijk element zou het geen gedicht kunnen worden. Natuurlijk maakt het een enorm verschil uit of dat rationele element overweegt,
zoals bij P. N. van Eyck of bij Vestdijk, of dat het verborgen, cryptisch
aanwezig is, zoals bij de goede experimentele verzen. Ondanks zichzelf
spreekt de experimentele dichter scheutjesgewijs verstaanbare taal. En die
korte, algemeen begrijpelijke uitlatingen krijgen door de min of meer
absurde . context een merkwaardig relief, ongeveer zoals een toevallig
tonale passage in atonale muziek of een natuurgetrouw détail in een
abstract lijnenspel relief verkrijgt.
Zoals men weet, is de hoogdravende zangtoon in de dichtkunst alweer
bijna dertig jaar uit de mode. Het zingen werd spreken, het spreken praten.
U werd jij: de poëzie ging tutoyeren. Nijhoff streefde bewust naar de
grootst mogelijke soberheid en eenvoud. En nu denken de experimentelen
wel dat zij met een volkomen nieuwe poëzie uit de bus gekomen zijn, maar
dit is de gebruikelijke illusie bij elke diep-insnijdende vernieuwing. De
scheutjes poésie parlante, die aan deze dichters in het beloop van hun
verzen huns ondanks ontsnappen, vormen voor mijn besef de trait d'union
tussen verleden en toekomst.
Het is dat aspect, dat mij persoonlijk bijzonder boeit. Het lijkt mij
bovendien niet onmogelijk, dat in de experimentele poëzie een proces van
bewustwording aan de gang is, een soort auto-psycho-analyse, en dat als
vrucht daarvan straks een min of meer klaar en bewust inzicht in de
situatie van deze tijd vanzelf in poëtische vorm zal worden uitgesproken.
De slinger van de historie zal aan het irrationele uiterste zeker niet
stilhouden.
In boekhoudkundige termen zou men kunnen zeggen: de experimentelen
hebben het rationele element in de poëzie afgeschreven tot op f 1,—.
Dat betekent: men verwacht er nagenoeg niets meer van. Maar in dat
'nagenoeg' wordt de continuïteit bewaard; niet programmatisch, maar
nolens volens. Juist omdat die begrijpelijke passages zo argeloos en open,
zo feilloos helder geformuleerd zijn, geven ze zulk een diep inzicht in de
situatie van de dichter, zowel persoonlijk als in het licht van de tijd
beschouwd. In hun eerlijkheid en spontaneïteit zijn ze raak als soms
bepaalde opmerkingen van kinderen.
Zo horen we Hans Lodeizen praten. 'Ik moet werken/ ik moet oppassen/
ik moet gelukkig zijn/ ik ben ongelukkig/ het leven is ridicuul/ en ik
haat hett ik lach en ik weet dat ik zeer ziek ben/ ben ik nu werkelijk
zo slecht/ als mijn vader zegt ... ? was je maar op dit schip/ waar ik
alleen ben en/ me ongelukkig voel/ onze toestand is wanhopig/ gelukkig
dat we gauw/ doodgaan ... ik sta opgeschreven ten dode/ ... ik leef/
295

zeggen ze ik ben een levend wezen/ik heb de verantwoordelijkheid /
ik kan dood gaan zeggen ze/ en dan, zeggen ze .../ alles is maar spel
tenslotte/ waar maak je je druk over/ en waarom dans je niet/ maar als
we maar/ hoop hebben/ zolang we maar/ hoop hebben/'
'een beetje meer•schoonheid
een beetje meer muziek
maar laat het eenvoudig
komen, als een gast die zwijgend
zich bij de tafel voegt, geen
woord spreekt over het uitzicht
over de zee die op het strand slaapt.'
Jan Elburg zegt: 'dit is de vrije wereld dus./ wat zijn haar wetten? Het is
een onbewoonbare eenzaamheid/ als ik bedenk, Jan/ — ik kan wel
huilen —/ dat wij tezamen hier leven moeten .../ Ik kan het ook niet
helpen/ dat er een gewone wilde in mijn kleren huist/'. En hij gewaagt
van 'de levenslange verbeten pijn/ aan zijn gebeente gespijkerd te zijn.'
Maar ondanks hemzelf interesseert hij zich voor het leven: '... het gevoel
is ook nog iets'. Hij heeft nog 'het schrille lied'. Uiteindelijk aanváárdt hij
het leven: '... ik denk dat ik toch maar hier blijf/ met mijn bloedeigen
angsten:/ tussen mijn tanden ben ik thuis.' Wel is 'schoonheid ... maar
een regel lang,/ doch de verbetenheid eindeloos', doch in zijn 'alleen maar
beleven' kunnen is hij 'een van de velen'. Er ligt een troost in liet
'simpelheid te betrachten;/ gehoord te worden ondanks een gewoon woord.
Men leert praten in een nieuwe taal.'
De belangstelling voor hun kunst en haar nieuw ontdekte mogelijkheden
bindt hen aan het leven en houdt hen overeind. Hans Andreus belijdt:
'Ik ga niet onder maar verder.' Wel zegt hij: 'Wij komen niet aan ver
wij lijden armoe/' en constateert hij: 'Geen uitweg, vrienden,-losingte,/
liefde./ Niets. Het heeft geen naam /', maar: 'de man die schrijft verandert/ steeds weer in zijn schrijvende hand/ die meer dan een mens kan
geloven.' Andreus' gehele bundel 'Variaties op een Afscheid' is van een
levensbeschouwelijke stemming doortrokken. Deze verzen zijn zo redelijk
als dit in een authentiek experimenteel gedicht maar mogelijk is. Typerend
voor deze bundel is het vers waarmee het opent. Het is getiteld 'Haast
je niet'.
Haast je niet. De tijd vergaat wel.
En al vergaat hij niet,
je hebt de wereld aan jezelf,
je hebt het leven aan jezelf
en de dood als een dier
achter je, in je, naast je.
Haast je niet. De tijd vergaat wel
en de dood is als een deur,
die je kunt opendoen.
Leef niet het rechte der oplossing na.
Sta niemand na.
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Spreek echter. Sommigen willen weten
wat er valt te zien.
Ook Remco Campert belijdt, ondanks alles, zijn geloof in de poëzie,
Als er ergens/ zomer en
een geloof dat zijn ups and downs kent.
winter, maar een ster/ Brandde die een fel licht gaf./ Ik zag een ster,
maar het/ Mag alles zijn. Als het maar brandt en/ Woorden warmte
geeft. / Maar ik geloof/ Niet, 's winters nog minder, aan/ Zo'n ster. In
woorden moet ik geloven./ Maar wie kan dat? Ik ben/ Een stem, stervend
en koud, vol/ Winterse woorden.' Maar Campert zegt óók: 'Elk woord
dat wordt geschreven/ is een aanslag op de ouderdom.'
en in alle
kerken volksvergaderingen/ partijbestuur-bijeenkomsten/ zal het woord
worden/ een nieuwe onbekende kracht...' En hoe spontaan herstelt zich
het redelijk element, wanneer hij ergens tot de overtuiging komt: ' ... Men
moet er/ Toch consequenties uit trekken.'
Simon Vinkenoog nodigt de lezer uit dit te doen: ' - Twijfel aan de
waarheid van de dichter/ Roem of vloek hem/ Maar bézig hem.' Ook hij
verwacht het, op hoop tegen hoop, van het dichterwoord. Het is ook hem
onmogelijk te 'wonen/ in het donkere leven van vandaag' en hij roept uit:
'Wie redt het woord?' Vinkenoog heeft het met zijn geloof in de functie
van de poëzie moeilijker dan Andreus:
'het boek te lezen en het boek te schrijven
dat alles zegt
verwachten en wanhopig wezen:
met de pen in de hand
geen woord kunnen zeggen
tussen duizenden boeken
geen woord kunnen lezen
schrijfstom en leesblind zijn
Men zou een ogenblik in de verleiding komen, uitlatingen als waaruit
ik hier een greep doe, systematisch te rangschikken onder rubriekjes als
mensenleven, kunst, geloof, maar hiermee zou men aan deze uitlatingen
een te zelfstandige betekenis toekennen. Wat de wereld betreft, zeggen
ze het allen op hun wijze Lodeizen na: 'deze wereld is niet de echte'.
Zelfs een oudere als Cor Stutvoet voelt het zo:
Wij moeten in ontbinding voortbestaan.
Wie is de andere nog toegedaan?
Allen geloven toch op een of andere wijze aan hun kunst. Een man
als Leo Vroman, al evenmin een eigenlijke experimenteel, maar die zich
de nieuwe vormen eigen gemaakt heeft, voelt, evenals Vinkenoog, wel
sterk het hachelijke van het geloof aan een levenvernieuwende kracht
door middel van de kunst:
Kan men verhinderen door verzen lezen
dat handen andere slaan
en andere handen bedelen?
kunnen rotte vruchten elkander veredelen
en het geduchte lot ontgaan...
'...

'...

...'
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Het geloof aan zulk een vernieuwing neemt alleen de vorm aan van
een gedroomde blijde boodschap, een wilde illusie, die ons evenwel
herinnert aan de woorden van Paulus uit 1 Cor. 15, dat wij zonder geloof
in de opstanding de ellendigste van alle mensen zouden zijn. Hans van
Straten heeft dit gevoeld in zijn gedicht 'Blauw blauw'.
In een streek blauw van regen
vonden wij een huis
een huis met veertien trappen
en in plaats van een kamer
een diepe kast
waarin wij sliepen
als jonge honden
een dag en een nacht en nog een nacht
en toen
op een morgen

een blauwe morgen
een morgen blauw van regen
heb je gezegd
hoor je niet hoe alles herbegint
hoe de wereld weer gaat leven
plantsoenen staan opeens weer open
de straten keren op hun schreden terug
begrafenissen worden afgezegd
er gaan weer treinen lopen
en ergens staat een kind op uit een sloot
waarin het gisteravond is verdronken
dit zei je mij die morgen
die blauwe morgen
die morgen blauw van regen
in ons huis met veertien trappen
toch heb ik niets gezegd
ik was te ziek
ik zag alleen de neerslag van je haar
langs het verwaaide raam van je gezicht•
Dit vers reikt naar de opstanding als de hand van een verdrinkende
uit het water. En de lezer keert, na zijn vernieuwde lectuur van de
experimentelen, tot zichzelf in met de benauwende vraag: Hoe komt het
dat deze poëzie, die ons met kracht herinnert aan wat wij in Christus
als de opgestane Heer bezitten, niet tot dit geloof vermag door te breken?
En dat zij, die dit geloof hebben, daarvan niet op even overtuigende wijze
poëtisch getuigenis kunnen afleggen?
Het zou de moeite waard zijn na te gaan, in hoever de nieuwe poëzie
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mogelijkheid biedt voor een vernieuwd christelijk getuigenis en in hoever
levende christelijke dichters hieraan voldoen. Oppervlakkig bezien lijkt
het mij toe, dat de experimentele uitingswijze zó nauw samenhangt met
een bepaalde levenshouding, dat de gelovige dichter, ook als hij de overgeleverde versvorm verwerpt, nooit een zuivere experimenteel kan zijn.
Hetgeen uiteraard nadere adstructie zou behoeven.
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RIJD HAAR NIET WEG
rijd haar niet weg zij is niet dood

ik heb haar nog gezien zoëven
haar hand kwam onder 't rouwkleed bloot
zij heeft mij nog een wenk gegeven
rijd haar niet weg zij wil nog spreken
het laatste woord bleef ongezegd
zij gaf mij met haar hand een teken
de liefde heeft het hoogste recht
rijd haar niet weg onder de bloemen
klopt naar het mijne nog haar hart
laat haar mijn naam nog eenmaal noemen
voordat haar mond voorgoed verstart.
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STEL MIJ NIET LANGER
BUITEN UW GEZAG
stel mij niet langer buiten uw gezag
ik tuimel als een aangeschoten spreeuw

verloren door de ruimten van de dag

en vind mijn doodsbed in de morgensneeuw
tenzij ik u terstond beminnen mag
dan zeil ik als een zilverblanke meeuw
onder de blauwe weerschijn van uw lach
tot het verstrijken van de laatste eeuw
verrukt als op uw eerste scheppingsdag
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'T GELUK HANGT ALS
EEN DRUIVENTROS

't geluk hangt als een druiventros
met open mond lig ik er onder
te wachten op het grote wonder
maar er laat nog geen vruchtje los
mijn rug is van het liggen stijf
pijn doen mijn ogen van het staren
hoe lang klagen mijn dode jaren
ben ik mijzelf tot tijdverdrijf
een gulden vlieg zet zich bedaard
op een der purperrode bessen
hij zal vóór mij zijn dorst wel lessen
dat is helaas der vliegen aard
wellicht dat dan de wrange schil
mijn dorre lippen zullen proeven
nochtans wat zal ik meer behoeven
wanneer dit is naar uwe wil
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BREDEROO'S 'MOORTJE'

Reeds als twaalfjarige werd ik door de lectuur van Vader Cats ernstig
gewaarschuwd tegen hoeren en hun slimme streken. Wat ik toen nog niet
begreep, maar thans terdege besef, is dat onze Cats hiermede een literaire
mode van zijn tijd navolgde: het. moraliseren aan de hand van een
realistische observatie van zijn wereldje. Goed bekeken een psychologisch
handigheidje: door hier en daar een moralistische inlassing of toevoeging
kan men zich vrijuit overgeven aan een minutieuze en inspirerende
schildering van de ondeugden en hebbelijkheden zijner dagen, zonder
door de preciezeren op de vingers getikt te worden.
Van hetzelfde recept heeft ook Gerbrand Adriaensz Brederode zich
bediend, toen hij met zijn 'Moortje' Terentii 'Eunuchum' navolgde.
Hij zou het zelfs in het vrije Amsterdam van 1615 wel uit zijn hoofd
gelaten hebben de 'Eunuchus' voor een beschaafd publiek onversneden
op de planken te brengen, maar nu met wat moraliserende tussenvoegsels
is het hem wonder wel gelukt. ja, en het lukt -hem heden ten dage nog,
want volle zalen hebben zijn 'Moortje', gerepresenteerd als dè Nederlandse
toneelmanifestatie op het Holland Festival 1957, zonder enige reserve
toegejuicht, terwijl er toch ronduit 'vieze' woorden over het toneel rolden
en beslist obscene zaken werden beschreven en zonder meer onwelvoegelijke tafereeltjes werden uitgebeeld. Een bewijs te meer, dat het Victoriaanse tijdperk nu echt wel tot het verleden begint te geraken. Men kan
tegenwoordig, wat dit betreft, weer tegen een stootje. En ook een bewijs
te meer, dat het er, ook heden nog, maar op aan komt, hoe men iets
opdient.
Het is overigens een vreemde manier, waarop Brederoo met het geestes
zo hoogvereerde Kartagynenscher dichter Terentius-kindvaeorhm
is omgesprongen. Hijzelf beseft dit wellicht beter dan iemand anders en
ziet zich daarom gedrongen zijn in 1615 voor het eerst door de Oude
Amstelredamsche Kamer opgevoerde en in 1617 voor het eerst in druk
verschenen 'Moortje' van een reden aan de Latijnsche-Geleerde te voorzien.
Hij spreekt hierin de Eerwaerdighe, hooggheachte Meesteren der wijdtberoemde Latijnscher Tale met veel reverentie aan. Hij moet toegeven,
dat hij maar een slechte Amstelredammer is, wien maar een weynich
kints-School -frans in 't hooft rammelde en hij is bang, dat de geleerden
hem voor een Moordenaar zullen aanzien, waarom hij hun barmhartigheid
inroept, want als hij Terentius' Eunuchus vermoord heeft, dan heeft hij
dit toch uit liefde en uit onwetendheid gedaan. Uit liefde: omdat hij zoveel
voortreffelijks van Terentius gehoord heeft, dat hij hem graag bij liet
gewone volk bekend wil maken en uit onwetendheid, omdat hem natuurlijk
de wijsheid van de Latijnse geleerden ontbreekt en hij zijn bron heeft
moeten zoeken bij de Fransman Jean Bourlier, die in 1566 de zes blijspelen
van Terentius in het Frans vertaalde en deed drukken in Antwerpen bij
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Jan Waesberghe. Van die Bourlier veronderstelt Brederoo ondertussen,
dat hij Terentius ook niet altijd heeft begrepen ..
Zo dan heeft Brederode als Leeckebroeder syn onwetende handen in
liet sinrijcke deegh van dien scherpsinnighen man (Terentius) ghesteken
en dat op sijn Hollants gekneet en na de mout van sijn soetmondige mede
-borgeshackt.
Deze voorrede is een staaltje hoe men op een handige manier zijn eigen
straatje schoon kan vegen. Naar de mode van de tijd wil Brederoo niet
achterblijven om ook eens een beroemde Latijnse dichter na te volgen.
Hem ontbreekt echter niet alleen de nodige kennis, maar men moet hem er
ook van verdenken dat hij helemaal niet het plan had een serieuze bewerking te geven van een illuster voorbeeld, maar een echt Amsterdams stuk
op de pfanken te brengen daarbij de Eunuchus slechts als kapstok gebruikende. Om zich van te voren te vrijwaren tegen de betweterige kritiek van
de Latinisten zijner dagen smeert hij hun in de proloog zoveel honing om
de mond, dat zij zijn 'Moortje' bij voorbaat reeds met welwillendheid
tegemoet treden. Gedachtig aan het aloude: wie niet sterk is, moet slim
zijn, is Brederoo uitermate slim geweest.
Dat licht hij ook nog eens toe in zijn aan het stuk toegevoegd overzicht
van de inhoudt van 't spel van de Mo & , waarin hij zijn SinneIijeke lesers
en hongerige leserinnetjes uiteenzet hoe het spelletje dat zij gaan zien over
eenighe hondert Jaren gemaackt is by den geestigen Kartagynenscher.
Terentius, die het selvige doen den name van Eunuchus gegeven heeft,
vermidts het meest speelde op een persoon die Vrouw noch Man en was,
die daer ten landen veeltyts wierden gebruyckt voor Kamerlingen en bewaarders van weeldige dartele Princessen en Vorstinnen: maar also die
slach van menschen hier so seer niet en zyn bekent, heeft Bredero dien
veymoedelijck verandert in een Moor en omdat zijn lantsluyden heel luttel
gemengschap en ghemeynschap hadden met de verouwderde steden, zeden
en sinnelyckheden der uytheemscher volckeren, heeft hij het zijn medeburghers en nagebuuren ten goede verschickt en ghestelt oft hier in
Nederlandt waer ghebeurt. Zo maakt hij van de Moor een Moortje en
werd Katrijntjen een Haags dochtertje, dat in de tijd dat Nederlant hel
meest was vernedert door der Spaanschen hooghmoedt in handen van een
Spangiaert in Spangien was geraakt. Na veel wederwaardigheden is het
Haagse dochtertje in Amsterdam terecht gekomen en nu kan het wel zeer
Amsterdamse spel van het Moortje een aanvang nemen.
-

Het is een vrolijk gezelschap, waarin Bredero Katrijntje brengt: het buis
van Moy -Aal, een snol, de vriendin van Ritsart, een Iongeligh, maar tegelijk
ook de boel van kapitein Roemer, een oude snoever, in wie men nog
Terentius' miles gloriosus kan herkennen.
Roemer heeft Katrijntje gered van een Spaans schip en haar Moy -Aal
ten geschenke gegeven, die het dochtertje later herkent als het vroegere
pleegdochtertje van haar moeder. Ritsart wil in vrijgevigheid niet achter303

Lies Franken - als het Haagse dochtertje Katrijntje en Hans Kaart als de
panlicker Kackerlack in Brederoo's 'Moortje', de toneelmanifestatie van
liet Holland Festival 1957,
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blijven en geeft Moy-Aal een oude Moris ten geschenke. Ritsarts broeder
Writsart heeft echter Katrijntje gezien en is smoorverliefd op haar geworden. De oude Koenraat, de makelaar van Lammert, de vader van Ritsart
en Writsart, doet de laatste het plan aan de hand, als morin vermomd in
Moy-Aals huis Katrijntje te gaan bewaken, hetgeen betekent de kat op
het spek te binden, want de heetgebakerde Writsart aarzelt niet het kind
onmiddellijk te verkrachten.
Het loopt alles echter goed af: Writsart krijgt Katrijntje, Ritsart zijn
Moy-Aal, die heus goed van inborst is en kapitein Roemer, de snoever,
mag alles betalen. Twee onmisbare figuren in dit spel weten deze zaken
zo wonderwel in het reine te brengen. Dat zijn de reeds eerder genoemde
slimme oude Koenraat en de zeer handige panlicker Kackerlack, die in
dienst is van kapitein Roemer.
Met deze lieden laat Bredero de Amsterdamse straat op het toneel
herleven.
Zijn tijdgenoten moeten van al deze tafereeltjes ontzaggelijk genoten
hebben, de eerwaerdighe hooggeachte Latijnse geleerden incluis.
Nu, na drie en een halve eeuw hebben wij er ook van kunnen genieten.
Men moest natuurlijk wel enig verstand hebben van oud-Amsterdam, want
de taal van Brederoo is de onvervalste platte volkstaal, zodat Amsterdammers pur sang bij dit hergenieten een prae hadden bij de' niet-Amsterdammers en degenen, die opgegroeid zijn bij Jan ter Gouw en Wagenaar weer
beter beslagen ten ijs kwamen, dan degenen die zich nimmer in Amstels
oudheid hadden verdiept.
Toch heeft het publiek over het algemeen het stuk wel kunnen volgen,
hoewel menigeen bij het verstaan van de tekst op menig punt een steek
heeft moeten laten vallen. Dat de voorstelling echter nog dit effect heeft
kunnen sorteren, ligt voor een niet gering gedeelte aan de tekstvastheid
der uitgelezen acteurs. Zij spraken dit oude Amsterdams met een flair of
het hun dagelijks werk was.
Toen voor het eerst het doek opging voor deze toneelmanifestatie, doem
als een verrassing de silhouetten van drie oude Amsterdamse torens-den
op. Naar ik meen, waren het de Zuiderkerktoren, de Munttoren en het
torentje van het oude Amsterdamse stadhuis. Toen de lichten verder
aangingen zag men het huis van Moy-Aal met een typisch halsgeveltje
gedateerd anno 1615, gelegen aan een oude Amsterdamse sluis, waar twee
boogbruggen haaks op elkander stonden.
De verrassing van de avond echter was, dat regisseur Ton Lutz zeer
handig gebruik had gemaakt van de wintertijd, waarin het stuk heet te
spelen, zodat hij het water in de gracht kon laten bevriezen en de spelers
zich zowel op de bruggen en de straat konden bewegen als op het ijs.
Dit boven-over en onder-langs heeft in niet geringe mate bijgedragen
aan de beweeglijkheid van het geheel. De acteurs konden nu langs een
machtig groot aantal wegen op en afgaan en geen vierkante meter van
het toneel bleef onbenut.
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Nicolaas Wijnberg had dit zeer vernuftige en smaakvolle decor ontworpen en ook de kostuums waren aan zijn inventie ontsproten. Prachtige
kostuums, waarop men maar één aanmerking kon maken, nl. dat zij
kennelijk niet op de winterkou berekend waren. Maar bij toneel moet
men op zulke dingen niet teveel letten. Bij goed toneel vergeet men zelfs
zo iets.
Trouwens er is nog een veel doeltreffender aanmerking te maken. Het
decor is, zoals gezegd, gedateerd op 1615, het jaar waarin voor de eerste
maal 'Moortje' werd gespeeld, maar dit is niet in overeenstemming met
de datering, die het stuk zelf aangeeft. Een rekenmeester heeft uitgerekend,
dat volgens het stuk de handeling zich moet hebben afgespeeld in 1577...
Immers Moy-Aal vertelt ergens, dat Katrijntje zowat een jaar of zes oud
was, toen de Prins van Oranje niet veel edellieden moest uitwijken, — dat
was in 1567. Nu is Katrijntje omtrent zes- of achttien jaren, dus tien à
twaalf jaar na 1567; m.a.w. de handeling speelt zich af omstreeks 1577.
Maar ja, toen bestond de Zuiderkerktoren nog niet, welke uit 1614
dateert en waarvan het carillon in deze voorstelling bespeeld werd door
mr. Romke de Waard.
Hoe dit alles ook zij, dit neemt niet weg, dat deze opvoering van
'Moortje' werkelijk de toneelmanifestatie van het Holland Festival 1957
is geworden. Van de schouderen opwaarts ver uitstekend boven het
buitenlandse toneel, dat ons ditmaal werd voorgezet. Een opvoering
als van Goldoni's 'Knecht van twee meesters' door het Piccolo Teatro della
'Citta di Milano mag zeker een evenement genoemd worden en dit mag
ook het optreden van de Griekse voordrachtskunstenares Elsa Verghis
heten, die in modern Grieks fragmenten speelde uit de klassieke Griekse
tragedies. Zelfs mag Inonesco's anti-toneel, opgevoerd door de Studio des
Champs Elysées, in zekere zin de naam van 'gebeurtenis' nog dragen (met
de wens erbij, dat het toekomstige toneel nimmer tot een Ionesco'tje moge
degraderen), maar wat het Wiener Burgtheater met Von Hofmannthals
'Der Unbestechliche' bracht hoort bepaald op internationaal niveau niet
thuis. Daarvoor was het te onbenullig.
Nee, Brederoo's 'Moortje' stond onbedreigd bovenaan en dit werd het in
niet geringe mate door de bijdrage van één persoon, wiens naam de laatste
tijd op veler lippen was: Hans Kaart. Hij presenteerde een Kackerlackfiguur, als er op het Nederlands toneel maar zelden te zien valt. Deze
toneelmanifestatie was zonder de anderen tekort te doen: de manifestatie
van Kackerlack.
Gerbrand Adriaenszoon is gestorven den 23 Augusti 1618 op de ure zijnder
gheboorten tusschen 9 ende 10 uren voor middaghs; quam ter werelt 1585,
den 16 Maart, ligt begraven in der Heyligher Stede; Godt gheeft hem
tewighe leven. Amen, — aldus schreef zijn vader op het schutblad van zijn
exemplaar van Titus Livius' 'Roomse Historiën', nadat zijn zoon 33 jaar
oud bij een schaatstocht door het ijs was gezakt en aan de gevolgen daarvan was overleden. Pas drie-en-dertig jaar oud! 0, als deze Nederlander
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langer had mogen leven, zou hij dan niet onze voornaamste toneeldichter
geworden zijn? Zijn 'Moortje' was een veelbelovend teken. Dramatisch
bijzonder slecht van bouw, met een verhaal waaraan hijzelf maar bitter
weinig waarde hechtte, maar niettemin met een reeks van tafereeltjes, zo
fabelachtig boeiend, dat men werkelijk moet getuigen: hier is het leven
zelf meesterlijk betrapt.
Terecht heeft het Holland Festival hem aan de vergetelheid ontrukt.
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NIEUWE FRANSE ROMANS

C. v. b. j qp~c
In Les mensonges heeft Françoise Mallet-Joris een andere wijze van
werken gevolgd dan in haar vorige romans Le rem part des béguines en
La chambre rouge. Daar ontleedde ze individuele gevallen, in zekere zin
uitzonderingsgevallen; hier zet ze een vrij groot aantal personen op een
breed vlak, vergenoegt zich met een conventionele typering en verliest
zodoende in de diepte wat ze in de breedte heeft gewonnen. Ze schijnt
zelf te hebben gevoeld, wat haar personen te kort komen. Zou ze anders
verduidelijkingen en verklaringen hebben toegevoegd aan de portretten,
die voor zichzelf moesten spreken? De titel is goed gevonden; de leugen
beheerst de wereld waarin ze ons binnenleidt.
De rijke brouwer Klaas van Baarnheim, de tyrannieke weldoener van
allen, die naast hem leven, verbeeldt zich dat hij een goed en rechtvaardig
man is. De neven en nichten en diverse protégé's vleien hem met de mond,
terwijl hun hart hem verfoeit om zijn gevoelloze grilligheid, die verstoot
na eerst te hebben verwend, en om het beslag dat hij Iegt op hun Ieven.
Twee vrouwen buigen niet voor hem. De oudste, Elsa, zijn vroegere
maßtresse, vrouw uit het volk, leeft in de beruchte buurt van A, vermoedelijk Antwerpen, de stad, die de schrijfster, geboren Vlaamse, goed kent,
van een jaargeld, dat hij haar uitbetaalt. Voortdurend door drankmisbruik
beneveld, weeft ze een kleurig kleed van hoge afkomst, rijke jeugd,
weelderige feesten, kortom van een schoon verleden, dat ze de luisteraars
in haar stamkroeg voorhoudt. Ook haar klimaat is de leugen. Wanneer de
bierbrouwer haar een stevige geldsom aanbiedt, als ze de stad verlaat,
weigert ze. Ze wil het vertrouwde milieu niet loslaten en haar vrijheid
prijsgeven. Toch overwint v. Baarnheim, want hij weet, geholpen door de
toestemming van haar meerderjarig geworden dochter, haar op te bergen
in een particuliere kliniek. De dochter is de enige figuur in de roman, die
de lezer voor vragen stelt. Op vijftienjarige leeftijd ontrukt aan het
verderfelijk milieu der moeder, woont ze sinds zes jaar bij haar natuurlijke
vader, zonder dat deze veel aandacht aan haar schenkt. Uiterlijk past ze
zich vrijwel aan bij de leefwijze in de nieuwe omgeving, maar innerlijk
verstijft ze in een kramphouding. Ze blijft het volkskind, dat terugverlangt
naar de eenvoud van het leven in Le Triangle. Als v. Baarnheim, om zijn
vettige erfgenamen te plagen, haar naar voor haalt, en met geschenken
overlaadt, voelt hij in haar een stille tegenstand. Ze is niet te winnen
door de schittering van weelde en beloften van verder strekkende gunsten.
Een reeds lang dreigende hartaanval velt de zestigjarige. In zijn laatste
levensuren wil hij Alberte nog als zijn dochter erkennen en haar tot enig
erfgenaam aanwijzen, maar ze verscheurt de notariële akte in een impulsief
gebaar en vlucht de ziekenkamer uit. Boven de gecompliceerdheid van
een leven in rijkdom verkiest ze de simpelheid der armoede, die haar
natuurlijke sfeer is.
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Dit boek is een terugval in de romantiek van honderd jaar geleden. Het
is innerlijk-onwaar in de cliché-matige tekening der personen en in de voze
pathetiek van sommige tonelen, vooral aan het slot. Waar een poging is
gedaan tot uitbeelding van eigen individualiteit, van een oorspronkelijke
visie, voelen we onmacht en onzekerheid in de hand, die het beeld ontwerpt. Moreel staat deze roman hoger dan de vorige, maar literair is het
peil veel lager.
Opwekkender lectuur biedt Cilette Ofaire in haar roman Un jour quel
die een enkele dag weergeeft uit het leven van een groep mensen,-conque,
wonend aan de Franse Middellandse Zee-kust in de jaren na de Tweede
Wereldoorlog. Tussen deze idealisten met een pantheïstische en vooral
sterk-boeddhistische inslag heerst een trouwe vriendschap. De krachten
van het goede triomferen. Er gebeuren wel trieste dingen, maar ze worden
geabsorbeerd, verteerd in de sfeer van geluk en blijde levensaanvaarding,
die allen omsluit. Al wat het leven brengt, is een nodige schakel in de
keten van het geheel. Het Christelijk geloof als werkzame kracht ligt buiten
de horizon dezer mensen; de problemen van onze tijd kwellen hen niet; ze
leven in een andere wereld dan wij.
De werkwijze van de schrijfster is als volgt: ze geeft de gebeurtenissen
van de door haar gekozen dag, gebeurtenissen van uiterlijke en innerlijke
aard, de gesprekken daarover, maar ook bespiegelingen over het verleden.
Ze tekent om zo te zeggen een bed met bloemen, waarvan de blik niet alleen
het bovengrondse gedeelte omvat, maar ook langs de wortel glijdt.
De stijl van Mme Ofaire vergemakkelijkt de lezing van haar boek niet.
Over menige bladzijde kronkelen lange zinnen à la Proust, waartussen
bijzinnen van verschillende soort zijn ingelast. Proustiaans is ook de
breeduitgesponnen ontleding der gevoelens, de gedetailleerde beschrijving
van alle gewaarwordingen, van alle étappes der gedachte. Zodoende is het
werk te lang en vermoeiend geworden, hetgeen niet wegneem[, dat het, op
zijn eenzame plaats in de hedendaagse literatuur, waard is gelezen te
worden en in zijn lichte tinten een verfrissing biedt bij al de sombere
kleuren van de moderne roman.
In Les Adieux tekent Francois-Réges Bastide de portretten van twee
vreemdelingen. Choralita Buchs, dochter van een Zweeds filoloog, is op
jeugdige leeftijd te Parijs gekomen ter voltooiing van haar talenstudie. Ze
is er lange jaren gebleven zonder zich in het franse leven te laten opnemen.
Om de kilte der eenzaamheid te ontvluchten is ze tot het Roomse geloof
overgegaan, maar dit nieuwe geloof functionneert niet in haar doen en
laten. Door vertaalwerk en les geven voorziet ze in haar onderhoud. Zo
komt ze in contact met een Wit-Rus, generaal uit het Czarenleger, die zich
de prinsentitel heeft aangemeten. Diverse plannen tot bevrijding van het
vaderland hebben hem lang een onbezorgd leven verschaft; daarna zijn
allerlei minder eervolle middelen van bestaan aangegrepen. In de bezet309

tingstijd maakt de Gestapo gebruik "van zijn diensten als vertaler. De een
drijft deze twee mensen naar elkander toe. Wat bij Choralita-zamheid
onuitgesproken liefde wordt, blijft bij Alexis sympathie en eerbied. Als de
bevrijding komt, vinden ze een schuilplaats bij een vriend van de Rus uit
de eerste jaren, in een kleine provinciestad. Een wilde tijd begint, waarin
Alexis het in de zwarthandel gemakkelijk verdiende geld nog gemakkelijker
uitgeeft en de Zweedse, die nuttig sociaal werk verricht, verwaarloost. Als
beiden naar de hoofdstad terugkeren, komt de ex- generaal in moeilijkheden door toedoen van een landgenoot, die een rekening met hem heeft
te vereffenen. Hij opent zich de aderen, Seneca gelijk. De ongelukkige
Cholarita, van wie hij trouwens hoe langer hoe meer afstand heeft genomen, geraakt in de ban van waanideeën en zoekt troost bij een dweepzieke secte. Met de onvermijdelijke vereenvoudigingen is dit het boek.
De schrijver heeft naast de bleke gestalte van de Zweedse de kleurige
figuur van de Rus geplaatst, fantast, vieux marcheur, ontwortelde. Het
kan verwonderen, dat Cholarita zo weinig tot een levend mens is geworden.
Het heeft immers de schrijver niet ontbroken aan gegevens omtrent het
Zweedse volkskarakter; hij is met een Zweedse getrouwd en heeft in 1954
een boek over het land gepubliceerd. Anderzijds is het ook weer begrijpelijk, dat, vergeleken met de generaal, de vrouwefiguur zo bleek en
schimmig is gebleven. Bastide heeft namelijk niet maar twee portretten
willen tekenen; hij heeft willen schetsen het contact tussen mystiek en
zinnelijkheid, tussen hoger en lager leven. En wat het pittoreske element
betreft, zal het laatste het altijd winnen van het eerste. Dit boek, waarover
de critiek zeer verschillend heeft geoordeeld, maar waarvan allen toegeven,
dat het met verve is geschreven, heeft zonder moeite le prix Femina

verkregen.

Na vele jaren — zijn laatste roman van betekenis dateert van 1934 — heeft
André Maurois weer een staal gegeven van zijn perfecte vertelkunst in
Les Roses de Septembre. Geschreven in klaar frans, kundig opgebouwd,
biedt dit boek aangename lectuur, zonder veel diepgang, vrij van existentiële spanningen, maar steeds onderhoudend. De bejaarde Guillaume
Fontane wordt de tyrannie moe van zijn intelligente vrouw, die hem
geestelijk heeft gevormd en van 'petit professeur' gemaakt tot de beroemde
romanschrijver, die hij nu is. Hij voelt zich een gekooide vogel. De eerste,
die hem weglokt uit de veilige volière, is een Russische schilderes. Pauline
krijgt er spoedig de lucht van en kwijnt in wanhoop weg. Maar als Wanda
naar de Middellandse Zeekust vertrekt en Fontane haar niet wil volgen
om zich niet aan een indirecte moord op zijn vrouw schuldig te maken,
breekt de nog broze draad en Pauline kan herademen. Veel gevaarlijker is
de situatie, als de schrijver, alleen op tournée in Zuid - Amerika, in kennis
komt met een actrice, Dolorès Garcia, die in haar menging van oerheiden
Christelijk geloof, van gitanen- vurigheid en lichamelijke aantrekke--domen
lijkheid, de weerloze man volkomen betovert ondanks zijn goede voor
aanvankelijke weerstand. Als Guillaume thuiskomt, is Pauline-nems
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al ingelicht. Maar deze keer vecht ze om haar man te heroveren; ze treedt
daartoe in een regelmatige briefwisseling met de actrice, die ze zelfs weet
over te halen naar Parijs te komen met haar troep. In gesprekken voltooit
ze het reeds begonnen werk. Dolorès, voor wie de amourette met Fontane
niet meer dan een intermezzo was, laat hem gemakkelijk los, zoals ook hij
haar reeds geleidelijk had losgelaten. Beiden gevoelen, dat, naar het woord
van Benjamin Constant, niemand zijn geluk kan bouwen op het ongeluk
van een ander. En zo hebben de echtgenoten de kans een nieuw begin te
maken, waarbij Pauline kan profiteren van de lessen in levenswijsheid en
vrouwelijke veroveringstaktiek, ontvangen van de Peruaanse. Het verhaal
speelt zich af in de milieus, die Maurois vertrouwd zijn: de Parijse salons,
de Z.-Amerikaanse hogere sferen. Alle elementen zijn met meesterhand
gedoseerd eu de beminnelijke Maurois blijft ook hier zichzelf getrouw.
Niemand zal trouwens van de ruim zeventigjarige schrijver een vernieuwing
van zijn kunst verwachten.
De jongste roman van Georges Duhamel, Les Compagnons de l'Apocalypse,
heeft als hoofdfiguur een rondtrekkende lekepreker, optredend onder het
pseudoniem Dan Travel. Deze man heeft de Tweede Wereldoorlog mee
als reserve-luitenant en zich daarbij onderscheiden door moed en-gemakt
beleid; na vier jaar krijgsgevangenschap keert hij in het vaderland terug,
gerijpt door het leed — vrouw en kind heeft hij verloren bij een bombardement — en door meditatie; bezield door de gedachte, dat alleen gebed en
ommekeer des levens de wereld kunnen redden van rampen, zoals het
laatste bijbelboek ze tekent. Een onverwachte, rijke erfenis stelt hem in
staat zijn plannen uit te voeren. Met zeven volgelingen trekt hij Frankrijk
door van stad tot stad, ,sprekend tot het volk en het oproepend tot bekering.
Zijn toespraak culinineert in een collectief gebed, een variatie op liet Onze
Vader. Daarna volgt gelegenheid tot individueel contact. Travel ontmoet
veel wantrouwen en stille tegenstand bij de wereldlijke en geestelijke
gezagsdragers, soms ook begrip, dat evenwel zonder praktische gevolgen
blijft. Zijn woorden vinden desondanks weerklank bij het volk en zijn naam
raakt bekend. De kiem der ontbinding ligt echter in het zevental discipelen.
Eén volgt hem als een ambtenaar zijn chef, zonder warmte. Gevaarlijker
is de blinde verering van een ander, eerst wel afgewezen door de meester,
maar op het laatst tot een behoefte geworden. Voor hem is Travel een
tweede Messias, van wie hij wonderen mag verwachten. Langzamerhand
dringt hij de meester in deze richting, waar de strikken van zelfoverschatting en hoogmoed hem wachten. Als één der oudste volgelingen door een
hartaanval wordt getroffen, komt het crisismoment. Travels gebed en
handoplegging blijken effectloos; zijn geliefde discipel verlaat hem dan.
Maar Travel voelt zich bovenal verlaten door zijn Zender; hij besluit het
gezelschap te ontbinden en de restende millioenen te verdelen onder de zes
mannen. Daarna gaat hij alleen op weg, innerlijk gebroken en sterft in de
schaduw van een oude, afgelegen kerk, door een bizonder teken, zeker van
Gods vergiffenis voor zijn hoogmoedige grensoverschrijding.
Er zijn in dit boek zeer geslaagde gedeelten. Duhamel verstaat de kunst
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in enkele lijnen mensen uit te beelden, een dokter, een pastoor, een ambtenaar in hun contact met de vreemde prediker, die ze niet doorgronden.
Maar de laatste hoofdstukken bieden een brok moeilijk te aanvaarden
romantiek, die verwondert bij de realist Duhamel. Het gehele boek overziende, gevoelen we ons teleurgesteld. Het is te bedacht, het leven klopt
er niet in en de Christen zal de boodschap, die Travel brengt, te ondiep
vinden. Billy Graham wordt genoemd, maar diens getuigenis heeft een
Met Les Racines dit Ciel van Romain Gary heeft de Académie des Concourts geen slechte keus gedaan voor haar jaarlijkse prijs. In ieder geval,
het lezend publiek heeft deze keus bekrachtigd, getuige het geweldig
aantal herdrukken. Het boek wil een pleidooi zijn voor de met uitroeiin g
bedreigde Afrikaanse olifanten. De hoofdpersoon is een jonge Fransman,

geheel andere klank.

0

0

Morel, die Frans Equatoriaal Afrika doortrekt, gewapend met een aktetas
vol documenten en petitielijsten om een anti- jachtcampagne te organiseren,
maar op het laatst tot daden overgaat als het in brand steken der magazijnen
van ivoorhandelaren en persoonlijke strafoefeningen op de kampioenjagers.

Hij verzamelt een kring medestanders om zich: een Deens bioloog, een
Berlijnse met een avontuurlijk verleden, maar ook met een hart, dat medelijdt met alle verdrukten, een gedeserteerd Amerikaans majoor, een pers
gelokt door de kans op een veelbelovende reportage, maar ten-fotgra,
laatste gegrepen door de nobele strijd van Morel. Zijn vijanden zijn de
beroeps- en sportjagers en de ivoorhandelaren. In scherpe lijnen is de figuur
van Waïtari neergezet, de ex-députée, Westers opgevoed en - denkend,
die in Afrika een moderne, federatieve staat wil opbouwen. Het boek
boeit enerzijds door de vele levende portretten en raak-beschreven tonelen;
het vermoeit anderzijds door de talloze herhalingen van hetzelfde 'leitmotiv', waarin het de Russische afkomst van de schrijver verraadt. Ook de
losse bouw en het telkens verschuiven van het milieu werken verwarrend.
Een plus- eigenschap is de omstandigheid, dat Gary de beschreven streek
met inlanders, bestuursambtenaren en missionarissen uit ervaring kent. Dat
drukt op zijn werk het stempel der echtheid. De titel is ontleend aan een
Arabisch gezegde, dat de zedelijke waarden de wortelen noemt, die de
Hemel in het aardse leven verankert en die de mens niet mag aantastenn
op straffe van ontbinding van dit leven zelve. Zo wil het boek zijn een
requisitoir tegen de gemechaniseerde, moderne maatschappij en een oproep
tot contact met de ongerepte natuur.
Besproken werken:
Françoise Mallet- Joris, Les Mensonges, uitg. Julliard
Cilette Ofaire, Un jour quelconque, uitg. Stock
Francois-Régis Bastide, Les Adieux, uitg. Gallimard
André Maurois, Les Roses de Septembre, uitg. Flammarion
Georges Duhamel, Les Compagnons de l'Apocalvpse,
uitg. Mercure de France
Romain Gary, Les Racines du Ciel, Gallimard
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KRITIEKEN
S. Vestdijk
Het eerste en het laatste
Den Haag — Bert Bakker/Daamen
N.V.
De enorme boekenproductie van de
veelzijdige Nederlandse auteur Simon
Vestdijk is kortelings vermeerderd met
een geschrift over muzikale ethestiek
onder de roman-achtige titel 'Het
eerste en het laatste'. In dit boek poogt
Vestdijk een praktische muziekesthetiek
te funderen op een wat hij noemt 'differentiële waardekritiek' waaronder hij
verstaat het kritisch waarderen van
muziek op grond van waardeverschil
tussen de kleinst denkbare een--len
heden.
Vestdijk blijkt zich goed georiënteerd te hebben over hetgeen reeds
vroeger op het terrein van de muzikale
esthetica is gepubliceerd. In de eerste
hoofdstukken van dit boek onderwerpt
hij de verschillende theorieën over wat
muzikale schoonheid betekent en over
het al dan niet mogelijke van een muzikale inhoud aan een critische beschouwing, waarbij hij tenslotte na een vaak
zeer moeilijk leesbare betoogtrant (zin
negentien twintig regels zijn-neva
geen uitzondering) tot de conclusie
komt dat deze theorieën ons niet veel
verder brengen; wat men van Vestdijks
commentaar daarop eveneens kan zeggen. Vanaf hoofdstuk vijf gaat de
schrijver een eigen beoordelingssysteem
ontwerpen waarin inderdaad enkele
interessante, zi] het voor de hand
liggende, opmerkin en worden gemaakt
over de verschillende mogelijkheden en
omstandigheden waaronder een
waardeoordeel over muziek kan ontstaan. Vestdijk beschrijft dan twaalf
stadia der muzikale waardekritiek, verdeeld in drie cycli van vier stadia die
hij als volgt onderscheidt: I: associatief, evolutief, subjectief muzikaal, objectief muzikaal; II: onzuiver intersubjectief, zuiver intersubjectief,
professioneel, historisch; III: geïmpli-

ceerd comparatief, intrasubjectief comparatief, intersubjectief comparatief,
ideëel comparatief. Dat ziet er machtig
gecompliceerd uit en het is het ook.
Maar maakt u zich niet ongerust, na
ongeveer zestig pagina's getheoretiseer,
met hier en daar zeer rake en scherpe
opmerkingen (toegegeven!) komt de
auteur tot de verbluffende conclusie:
muziek is mooi, omdat zij mooi is, en
daar wijdt hij dan weer een heel hoofdstuk aan. Waar het tenslotte op uitdraait is een soort gezelschapsspelletje
(hoofdstuk X, Toepassingen) waarbij
een aantal personen een muziekstuk
gaat 'becijferen' d.w.z. dat het stuk
verdeeld in maten of groepen van maten, gewaardeerd wordt met cijfers
bijvoorbeeld van 1 tot 8. De auteur
geeft daarvan zelf een solo-voordracht
in liet laatste hoofdstuk waar hij een
fuga uit Bachs Kunst der Fuge en
diens gehele Wohltemperierte Klavier
aan een differentiële waardecritiek
onderwerpt, maten en delen van maten
cijfers gevend. Wie belang stelt in
Simon Vestdijks waardering voor deze
muziek werke zich door de ruim dertig
pagina's cijfermateriaal plus commentaar heen.
Men kan echter naar ik meen de tijd
die hiermede gemoeid is (en dat geldt
voor het gehele boek) beter besteden
met het lezen van een van Vestdijks
briljante litteraire producten. Dan bespaart men zich ook de ergernis over
de gewilde nonchalance waarmee de
schrijver zich hier en daar van zijn
intelligente gezwam poogt te distanciëren.
Ik kan niet nalaten u daarvan een
voorbeeld uit vele te citeren dat men
kan vinden op pag. 159. '... in geen
geval kan van mij gevergd worden, dat
ik mij, behalve met de grondslagen
van methoden ter bepaling van waarden, ook nog bezig houd met de grondslagen, waarop deze waarden berusten,
— zo zij ergens op berusten. Dat ik
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niettemin nog een hoofdstukje aan
deze kwestie wijd, moet zowel worden
toegeschreven aan eigen behoeften
als aan consideratie met de
Iezer, die nu wel wil geloven, dat
muziek mooi is, en dat de ene muziek
mooier is dan de andere, en dat de
sprongen van mooi naar minder mooi
tot aan lelijk toe geen halt maken voor
(....),

de onoverschrijdbare grenzen van het
absoluut schone Kunstwerk en de klinkend bewegende Vorm, en dat er, wie
weet, middelen bestaan om dat allemaal 'objectief' aan te tonen, — maar
die daarna ook wel eens wenst te worden ingelicht waarom muziek mooi is,
de ene muziek mooier dan de andere,
etc. etc. Ik zal dus een klein tableau
ontwerpen van verklaringsmogelijkheden, waaruit de lezer zelf een keuze
kan doen, — of meerdere keuzen tegelijk, wat altijd zijn voordelen heeft.
Zelf ben ik ervan overtuigd, dat de

muzikale schoonheid niet te verklaren
is, maar ik wil gaarne diegenen gerieven, die een andere mening zijn toegedaan'. R. N. D.
Neville W. Wright
Hij heeft mij verslagen
Baarn — Bosch & Kenning
De hoofdredacteur van het onafhankelijk dagblad 'De Kroniek' gaat jezus
verslaan in een reeks van reportages.
Aanvankelijk beoordeelt hij de geestdrijver uit Nazareth welwillend, maar
na de Bergrede krijgt hij steeds meer
kritiek, tot hij Hem eindelijk veroordeelt als een onruststoker en belhamel
die om de gemoedsrust van het joodse
volk verwijderd moet worden. Evenwel
is hij ook objectief genoeg om het
bizarre optreden van Kajafas' kliek te
veroordelen, vooral na de geruchten
over de opstanding. Hij eist verklaring
van het lege graf.
In de laatste artikelen beschrijft hij
het enthousiasme van de Christenen
en het bloeddorstige verweer der
joden, hij helt in sympathie duidelijk
over naar de eerste groep. Eindelijk
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als hij ook persoonlijk de opgestane
jezus ontmoet, sluit hij zich bij hen
aan, waarna hij als hoofdredacteur ontslagen wordt.
In deze artikelen wordt het optreden
van Jezus zo objectief mogelijk bezien.
Deze typisch westerse objectiviteit was
in die tijd in het oosten beslist onmogelijk. Opvallend in de evangelieën is
juist, dat men altijd partij kiest, voor of
tegen Jezus. Ook de kritiek op de
methode van Jezus' discussiëren en
redeneren toont de westerse oorsprong.
De Joden hadden wel kritiek op de
inhoud, maar nooit op de wijze van
jezus' discussies; Zijn methode was in
het oosten algemeen geldend.
De inhoud van de naam 'Zoon des
mensen' blijkt de hoofdpersoon niet te
verstaan. Hij wil niet vitten op die
naam, want wij zijn allemaal zonen
van mensen. Een ontwikkelde Jood
daarentegen wist waaraan jezus die
naam ontleend had, Dan. 7, en zou de
pretentie in die naam zeker herkend

hebben.
Ook zijn minachting voor de simpele
ezel waarop jezus Jeruzalem binnenreed is onjoods. Niet voor niets hebben
de farizeeën zo fel tegen dit optreden
geprotesteerd, zij kenden de profetie
die jezus vervulde.
De schrijver heeft zich te weinig ingeleefd in de wijze van denken in die
tijd. Zijn slot is beslist onjuist.
Ondanks deze fouten blijft het
boekje echter alleszins het lezen waard;
er staan aangrijpende opmerkingen in
en het leven van Jezus wordt soms opvallend raak getypeerd. ajj.
Har Scheepens
Lof der vriendschap
Den Haag — Nijgh en Van Ditmar
Het hoofdthema van deze roman is, dat
niet de liefde maar pas vriendschap
blind maakt voor de werkelijkheid. Jan
Leroi is van jongsaf bevriend met een
decadente figuur die zijn vrouw tot
perversiteiten drijft, die een dienst
zwanger maakt en vermoordt, in-meisj

een jarenlange verhouding leeft met
een andere vrouw en als penningmeester van het schoolbestuur een aanzienlijke som geld verduistert.
Jan Leroi ziet al deze feiten, maar
hij accepteert niet dat zijn vriend
werkelijk schuldig is. Op grond van
zijn vriendschap gelooft hij de concrete
bewijzen niet.
Dit boeiende thema is zeldzaam
goed uitgewerkt. In een strakke, vaak
cynische stijl zijn de personen en de
situaties getekend. Ook de bijfiguren
zijn reëel; alleen de advocaat die in
dit boek een opvallend demonische
rol speelt, komt als mens niet tot zijn
recht; hem ontbreekt slechts de bokkepoot, om de geïncarneerde satan te
zijn.
De ik-figuur is rooms, maar de godsdienstige gevoelens spelen hier een opvallend kleine rol. Af en toe wordt de
Naam genoemd, willekeurig en boven
de gebeurtenissen uit. God houdt zich
volstrekt afzijdig bij de kleine drama's
in een mensenleven. Deze zinloze rol
heeft me enigszins verwonderd. Als
God geen functie heeft, waarom zijn
naam dan nog genoemd.
Al met al is dit een zeldzaam knappe
roman, die een diep inzicht geeft in de
menselijke gevoelens van liefde en
vriendschap. aij.
jan Hardenberg

Tweede zijstraat rechts
Den Haag — A. A. M. Stols
Het probleem van de euthanasie. Mag
een dokter een patiënt met een ongeneeslijke ziekte, voor wie de dood de
enige uitkomst is, aan zijn einde helpen? In de vorm van een biecht van
een dokter aan zichzelf en zijn geliefde
stelt dan Hardenberg deze vraag aan
de orde. In het betreffende geval komt
er bij dat de zieke een zeer gezonde
vrouw heeft, die 'nog net niet nymphomaan' is, zodat ook voor haar de ver
haar man een physieke-lamingv
kwelling wordt. Het antwoord van de
schrijver luidt bevestigend: de dokter
.

mag, ja moet het spuitje geven. Uit
verantwoordelijkheidsgevoel. Uit liefde
tot de medemens. jan Hardenbergs
mening wordt meer nog dan door de
dokter zelf door diens geliefde verdedigd tegenover een andere dokter 'van
streng Gereformeerde huize', die liet
leven als een geschenk van God wil
zien, waaraan de mens zich in geen
geval mag vergrijpen.
Het opvallende is het elimineren van
de liefde in deze redenatie. Ook die
behoort tot de'Gereformeerde dogma's',
maar in het betoog van de arts van
streng Gereformeerde huize wordt ze
niet genoemd. Uit liefde tot zijn vrouw
verlangt de patiënt naar zijn dood,
maar er staat niet dat hij vertrouwend
aan een Goddelijke Vader om het
einde van zijn lijden vraagt. Van liefde
van Jans voor haar zieke man blijkt
niets, alleen van verongelijkt-zijn omdat ook zij door zijn kwaal getroffen
wordt. Als zij haar man op de goede
manier had liefgehad hadden zij wellicht, naar 'streng Gereformeerde' opvatting, ieder gesprek dat zij nog samen
mochten hebben, als een geschenk
kunnen beschouwen. Nu de liefde tot
God en de naaste ontbreekt wordt een
beroep gedaan op de medemens, die
meent barmhartiger te moeten zijn
dan God.
Voor wie de Gereformeerde dogma's
op een minder eenzijdige manier kent
dan de schrijver kan dit pleidooi voor
de euthanasie dus belangwekkend,
maar niet overtuigend zijn. liet is te
langademig en te vol herhalingen om
de lezer literair aan te grijpen.
J. M. Vr.
Dr. D. Bartling.

De interpretatie van het kunstwerk,

Assen, Van Gorcum & Comp.
'Alle menselijke creativiteit geeft het
stomme een stem'. Ziehier het uit
een zeer belangwek--gansputv
kend artikel uit het Alg. Ned. Tijd
voor Wijsbegeerte en Psycho--schrift
logie, waarvan thans een overdruk als
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losse uitgave verkrijgbaar is. Dr.
Bartling beperkt zich tot een analyse
van het kunstwerkstuk de essentieel
kunstzinnige inhoud beschouwt hij als
onanalyseerbaar. Ontroering en dergeIijke mogen volgens hein niet tot
criterium van het kunst-zijn worden
gemaakt, zoals nog te vaak gebeurt.
'In het kunstwerk krijgt iets wat ons
aanvankelijk onbewust was gestalte
en spreekt ons aan. Dit belevend,
ervaren wij iets van een bevrijding,
iets wat ruimte geeft, dikwijls ook
een zich verheven voelen boven de
kleine dingen, kortom iets dat ons
met geluk vervult.' Dat is, haast terloops, een prachtige omschrijving van
de beroemde 'katharsis'. En zo zou er
meer aan te halen zijn. j. M. Vr.
;

Jan Radinger,
Kantoren en priëlen,
Amsterdam, Van Holkema & Waren
-dorf.
Als jan Radinger een debuterend
auteur is, dan blijkt uit stijl en compositie van deze roman dat hij het
vak beheerst. Zijn onderwerp kan ik
echter niet erg gelukkig vinden. Thijs
Valck, de jonge directeur van een
oude familie -N.V., voelt zich meer
artiest dan zakenman. Zijn aanleg
dringt hem naar de kunst, zijn sympathie en verantwoordelijkheidsgevoel
gaan uit naar zijn personeel. Ziedaar
het conflict in zijn leven en het probleem in de roman Kantoren en
priëlen. Aangezien nergens iets blijkt
van artistieke prestaties, door Thijs
Valck geleverd, is zijn keuze voor de
zaak en het personeel natuurlijk de
juiste oplossing van conflict en probleem. Maar moesten daaraan nu zoveel pagina's worden verdaan? De
meest lezenswaardige vind ik de aan
de 'kantoren' gewijde. Daar komen
ook wat minder vloeken aan te pas
dan aan de kunst en de bijbehorende
vrijages, in de titel poëtisch met het
woord 'priëlen' aangeduid.
T. M. Vr.
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Peter Vansittart
Het wild der wildernis
Otto Larsen
Nachtmerrie der onschuldigen
Den Haag — Servire.
Toen ik beide, hierboven genoemde,
boeken ter bespreking kreeg toegezonden, was mijn eerste gedachte: —
en ik zuchtte er bij — alweer oorlogsboeken. Komen er niet veel te veel?
Maar toen ik de beide boeken had
gelezen, was ik dankbaar dat ik ze
gelezen had. Ik was er innerlijk rijker
door geworden. Het eerstgenoemde
boek verplaatst ons ergens in de Oost
Duitsland. Toen de vloedgolf-zoneva
van de Russische legers over dit land
was heengespoeld en het weer 'eb' was
geworden, was er niet anders meer over
dan 'wrakhout': verwoeste dorpen, uit
gezinnen, zwervende kin--engsla
deren waarvan de ouders dood of zoek
waren. De bezetters wisten niet beter
te doen dan die hongerende, roofzuchtige jonge menswolven op te jagen,
te vangen en in kampen bijeen te drijven. Het gaat hier over volwassenen
die vrijwillig of gedwongen de leiding
van die kampen op zich namen. Zij
werden echter voor een onmenselijk
zware taak gesteld. De kinderen waren
totaal verwilderd en van alle steunpunten der beschaving weggeslagen.
'Als ik zelfs maar naar de bloeddorstigste van deze kinderen kijk, zou ik wel
willen nederknielen om vergiffenis te
vragen voor onze rotwereld', zei een
der leiders in dit boek. Dit is een aanklacht die niet is mis te verstaan.
Is 'Het wild der wildernis' een roman
te noemen, het tweede hierboven aan
boek is van een heel andere-gekondi
aard. Het is een reportage, geschreven
door Haavard Haavardsholm naar aan
relaas van de Noorse-leidngvaht
zeeman, Otto Larsen, die in de oorlog
spionnagediensten voor het Russische
leger verrichtte en als dank daarvoor
na de oorlog, toen hij trachtte de boot
van zijn omgekomen broer terug te
krijgen, verdacht van spionnage, in ge-

vangenschap geraakte en in een der
vele Russische slavenkampen terecht
kwam.
Ik heb geleerd voorzichtig te zijn
met het beoordelen van z.g. reportages van oorlogshandelingen en ervaringen van achter het ijzeren gordijn.
Er bestaat zo spoedig de neiging om
ter wille van de sensatiehonger, het er
dik op te leggen. Maar toen ik dit
boek had gelezen, zei ik bij me zelf:
'Dit geloof ik; zo was het; zo heeft
deze Noorse zeeman het beleefd en
overleefd'. Dit is het leven van miljoenen onzer medemensen achter de
ijzeren gordijnen. U vindt in dit boek
nergens de beruchte 'gruwelverhalen'.
Het is niet door haat ingegeven. De
Russen zijn niet allemaal beesten en de
gevangenen niet allemaal roofdieren.
Er wordt zelfs in deze kampen, onder
de meest vreselijke toestanden, nog
vriendschap gevonden en opofferingsgezindheid.
Na de terugkeer van deze zeeman —
hij kreeg bij een amnestie na Stalins
dood twee jaar verkorting van 'straf', —
schreef deze Noor op de laatste bladzijde van zijn boek: 'Het was nacht
toen we de grens passeerden en we in
het vaderland terugkeerden. Ik kon niet
slapen. Een groot verdriet kwam over
me, ik voelde in het geheel geen blijdschap. Ik voelde me op een bepaalde
manier verantwoordelijk, alsof ik het op
mijn geweten had, dat zij in die kampen moesten blijven — zij en zoveel
duizenden anderen. Ik was vrij — ja,
maar al die miljoenen dan in die verre
kampen ?'
Laten wij, al was het maar alleen
om deze laatste zin, dit juist door zijn
eenvoud en onopgesmuktheid zo aan
niet ongelezen-grijpendocumt
laten. M. H. R.

1654 de kroon van Zweden droeg,
draagt de sporen van een lange en
grondige studie. Py Sörman heeft het
zich tot taak gesteld in een nauw
levensbeschrijving een juist-keurig
portret van een zeer merkwaardige
vrouw te geven. En ik geloof wel dat
dit portret bijzonder goed is uitgevallen. Misschien is het hier en daar
wat al te veel geretoucheerd, inaar na
alle mistekeningen die de figuur Christina hebben geschaad doet dit eerherstel weldadig aan.
'Hoge bomen vangen veel wind' zegt
een nuchter, niet mis te verstaan Hollands spreekwoord en zo ondervond
het ook Christina Augusta, die na haar
overgang tot het Katholicisme Christina Alexandra werd. Wij leven met
haar mee in haar moeilijke zonloze
jeugd en wij verbazen ons over de
geestkracht van dit jonge meisje, dat
op een leeftijd waarop onze dochters
nog 'bakvissen' worden genoemd, reeds
over een geleerdheid en inzicht in
staatszaken beschikte, die vriend en
vijand verbaasd deden staan. In het
tweede deel van dit boek zijn wij
getuigen van haar verblijf in Rome,.
waar zij na haar vrijwillige troonsafstand een gevierde persoonlijkheid.
werd in kringen van knnst en wetenschap. Dat zij een zelfstandige vrouw
bleef zo vlak in de huurt van het
machtige vaticaan en dat zij bij tijden
paus en prelaten durfde trotseren pleit
voor haar.
Nogmaals, dit boek kan een prachtige fotografie van een prachtige
vrouw genoemd worden, maar dan
ook niet meer. Een levend kunstwerk
werd het niet. Vooral de serieuze liefhebbers van de historie kan ik het van
harte aanbevelen. M. H. R..
Nicholas Monsarrat

Py Sörman

Wij, Christina, bij de gratie Gods
Amsterdam — A. T. G. Strengholt
Deze levensbeschrijving van Gustaaf
Adolfs geniale dochter die van 1644—

De stam die het hoofd verloor
Amsterdam — A. j. G. Strengholt
Wanneer wij het omvangrijke 'Afrika avontuur' van de gouvernementsambtenaar Mr. Braaken hebben gelezen

sir

en daar is moed voor nodig (een turf
van een boek, 614 bladz.) moeten wij
ons afvragen: is Afrika zó. Er zijn
aspecten in dit werk die van werkelijkheidszin getuigen. Het rassenconflict
b.v. en de problemen die de beheersvorm van achtergebleven gebieden betreffen zijn met overtuiging en doordringend door de schrijver behandeld.
Maar soms krijgt men de indruk dat de
verbeelding met de schrijver op de loop
is gegaan. Dan wordt deze roman
niets meer of minder dan een boeiende
en met vaart geschreven avonturen
Hinderlijk is dat Monsairat aan-roman.
een zucht tot detaillering lijdt en bepaald stuitend wordt dit verschijnsel
wanneer de auteur aan liet einde van
het boek een geheel onnodige minutieuze beschrijving wenst te geven van
enige afgrijselijke rituele moorden die
een wilde tot opstand gebrachte negerstam pleegt op een eenzaam wonende
en onwaarschijnlijk onbeschermde dis
zijn jonge vrouw en-tricsamben,
een oude vriendelijke missiepater. Bepaald knap tekent M. de conflicten van
een jong negerstamhoofd die een perfecte engelse opleiding genoot en nu
met de beste bedoelingen bezield en
met alle vooruitstrevendheid de jeugd
eigen in botsing komt met de behoud
enige oude bestuursambte--zuchtvan
naren en de achterlijkheid van zijn
eigen stamgenoten, waarover hij het
bestuur in handen moet nemen. Ook de
sfeer van het beproefde koloniale
Britse bestuurssysteem is heel suggestief weergegeven. Eveneens de levens
van de diverse bestuursambtenaren en
hun vrouwen, hoewel voor mijn gevoel
de belangstelling voor het geslachtelijke
mij wat al te ongezond voorkomt, hetgeen wij dan maar zullen wijten aan
het bijzonder warme klimaat.
Dat de schrijver op bepaald gespannen voet staat met de pers, blijkt
uit de onfrisse rol die dit apparaat op
het denkbeeldige Britse protectoraat
speelt. Vooral de journalist Tulbach
Browne, een ware Mefistofeles, weet
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door zijn knappe, maar misleidende
artikelen de nodige of beter onnodige
onrust op het eiland te zaaien en in
het moederland de nodige sensatie te
verwekken. Dit boek heeft de kwaliteit
om de lezer voor enige uren een warm
hoofd te bezorgen. — jammer dat het
de kwaliteit mist om dezelfde lezer ook
nog een warm hart te bezorgen.
M. H. B.
Alistair Maclean

De kanonnen van Navarone
Amsterdam — Elsevier
Oorlogsboeken komen weer in dc mode.
Gwaltney verraste ons met een zeer
lezenswaardige roman en na 'Zr. Ms.
Ulysses' is nu bij Elsevier bovengenoemd boek van Alistair Maclean verschenen.
De titel is juist gekozen. Het gaat in
dit boek om de kanonnen op Navarone,
die de enige toegangsweg naar het
eiland Kheros bestrijken. De twaalf
Britse troepen op dit laat--honderma
ste eiland zullen sneuvelen of gevangen
worden genomen, tenzij de kanonnen
op Navarone onschadelijk worden gemaakt.
De rotsvesting is echter immuun
voor de zwaarste luchtbombardementen, invasiepogingen hebben niet het
minste succes. Tenslotte zullen vijf
saboteurs, onder leiding van een bekend alpinist, trachten de kanonnen
voorgoed onbruikbaar te maken.
Op welke wijze deze mannen hun
taak volbrengen wordt in dit boek op
adembenemende wijze beschreven.
De uitgever noemt de taak van deze
mensen bovenmenselijk en dat is zij
ook. Zelfs zo bovenmenselijk, dat men
zich niet kan onttrekken aan de gedachte dat de schrijver zijn fantasie
wel eens te veel de vrije loop laat. Het
wil er bij mij niet goed in, dat het
beste bergleger, dat Duitsland bezit,
niet zou zijn opgewassen tegen vijf
saboteurs, waarvan er een zo ernstig
gewond is, dat hij een blok aan het
been is.
'

Maar dat neemt niet weg, dat deze
oorlogsroman buitengewoon knap is
geschreven, de karakters tot het einde
vasthoudt en de lezer tot de laatste
bladzijde blijft boeien. G. v. H.
C. J. Ooms—Vinckers
Het hout is sterker dan de bijl
Zwolle — La Riviere en Voorhoeve
Op de klap wordt ons verteld, dat dit
boek een reëel beeld geeft van de
jonge mensen van Oost-Europa en van
de strijd en het verzet in Hongarije.
Dit is n1.i. niet helemaal juist.
Van de strijd en het verzet, van heel
de gigantische worsteling, van de opstand, die in bloed werd gesmoord,
wordt maar erg beknopt, in hoogstens
30 bladzijden, verteld. Van Miklos
wordt verteld, dat hij bij de verzetsbeweging een leidende functie had.
Maar welk verzet boden deze onder
strijdkrachten?
-grondse
Met veel waardering voor de goede
bedoelingen van de schrijfster en voor
de gedeelten, die ik met genoegen heb
gelezen, kan ik niet ontkomen aan de
gedachte, dat dit boek met grote haast
is geschreven en daardoor aan overtuigingskracht inboet. Dat is jammer,
want hier had iets goeds geboren
kunnen worden. G. v. H.
Justus de Harduwijn,
De weerliicke Liefden tot Rooseniond,
Ingeleid en met aantekeningen
voorzien door Dr. O. Dambre
Zwolle 1956, N.V. W. E. J. Tjeenk
Willink.
De uitgave van De Harduwijns
wereldlijke minnepoëzie had geen beter
verzorger kunnen vinden dan juist
dr. Dambre, die sinds 1926 doende is
werk en leven van deze dichter bekend te maken. De inleiding geeft
in vrij kort bestek alles wat de lezer
kan gebruiken om van deze gedichten
des te meer te genieten: niet alleen
bijzonderheden over algemene kenmerken der Renaissance-poëzie, zoals

het principe der imitatio (navolging).
'De verzen van deze bundel zijn
geschreven in de jaren 1600-1.605,
toen De Harduwijn in Leuven studeerde. Publicatie volgt pas een tiental jaren later in 1613, anoniem —
want De Harduwijn was inmiddels
pastoor geworden —. op aandringen
van de Leuvense hoogleraar Puteanus,
die ijverde om artistiek en weten
Vlaanderen te overtuigen-schapelijk
van de voortreffelijkheid der moedertaal.
De Harduwijn kende ons romantisch
begrip van oorspronkelijkheid niet: hij
koos, als elke Renaissancist, zijn voorbeelden en wedijverde daarmee. Met
succes dikwijls, want in de vergelijkingen die dr. Dambre geeft met
zijn Franse voorbeelden toont De Har
zich steeds de meerdere; zijn-duwijn
'blond-gestruyvelt hair' is liefelijker
en natuurlijker dan de „beaux cheveux
d'argent'. Zijn natuurgevoel maakt
deze liefdespoëzie veel minder kunstmatig dan wat in deze tijd in Italië
en Frankrijk geschreven wordt, waar
men de werkelijkheid waarnam door
de geschriften der Ouden, zozeer, dat
'zelfs bij een groot natuurdichter als
Ronsard, het contact met de natuur
nog geschiedt door middel van lectuur' (S. Dresden).
Trouwens, ook Vondel zal later de
Rijn 'blond' noemen, al had hij die
rivier nooit zo gezien, alleen omdat
in de klassieke literatuur dit bijvoege lijk naamwoord gebruikelijk is voor
stromen.
Roose-mond is in opzet een cyclisch
gedicht — het eerste in de Nederlandse
letterkunde — met als bindend literair
motief de ogen der geliefde: 'zes en
zestig maal worden zij opgeroepen
als bronnen van betovering, teleur
-stelinghukr'.
De inleiding gaat voorbij aan mogelijke invloed van de filosofische inzichten der Renaissance, die als ach
toch wel van belang-tergondm.i
zijn. In de Neo-platonische theorieën
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van Ficino en zijn school zijn namelijk de tastzin, de reuk en de smaak
lagere zintuigen, die wel in staat zijn

hoedanigheden te onderscheiden,
maar die niet de 'correspondentie', de
verhoudingen daartussen opmerken;
slechts het oor, vooral echter het oog,
zijn in staat de harmonie en daarmede
de schoonheid, waarnaar de begeerte
der liefde uitgaat, te vatten (vgl. E. de
Bruyne, De Renaissance, Antwerpen,
1951).
Of het nu deze theorie is, die
schuilt achter De Harduwijns praktijk, of niet, feit is in ieder geval, dat
z ij n oog geopend is geweest voor
veel schoonheid en dat o n s oog en
oor daar nu van kunnen genieten.
M. B.
Prof. Dr. S. Dresden,
De structuur van de biografie,
Den Haag 1956, Bert Bakker/
Daamen N.V.
Dit werk van de Leidse hoogleraar in
de Franse litteratuurgeschiedenis is
een moeilijk en diepzinnig boek,
waaraan zeer veel denkarbeid ten
grondslag ligt. Het is een typisch
geestesproduct van onze 20e eeuw,
die de zekerheid van alle in de 19e
eeuw bestaande of nieuw veroverde
waarden in twijfel trekt. Alle nieuwe
inzichten op philosofisch, psychologisch en geschiedtheoretisch gebied
zijn er in verwerkt. Het wil geen overzicht geven van de geschiedenis der
biografie, maar een analyse van de
begrippen, die bij de structuur ter
sprake komen. Het is daarom moeilijk
een korte samenvatting van het geheel
te geven. Alles hangt hier met elkaar
samen en vloeit uit elkander voort.
Voortdurend weegt de sehr, uiteen
opvattingen tegen elkaar af-lopend
en tracht dan een eigen oplossing te
geven, die boeit door vernuft en

scherpe formulering, maar ook telkens
weer tot tegenspraak prikkelt. Men
komt onder de indruk van de grote
belezenheid en van het diepborende
verstand van de schrijver, van de ge320

makkelijkheid ook, waarmee hij de
zwaarwichtige materie hanteert, maar
toch legt men zijn boek onbevredigd
uit de hand. Ons verstand heeft genoten, maar ons hart is onvoldaan.
Alles is hier theorie geworden en wij
hebben de neiging te grijpen naar een
goede biografie, waarin wij het leven
van de held zien afgebeeld naar de
werkelijkheid, maar die werkelijkheid
is ongrijpbaar en wij bedotten ons
zelf. Want, houdt de sehr, ons voor:
'De biograaf ontwerpt een portret,
dat de structuur van de persoon weergeeft en waarin hij zelf met zijn interpretatie van die persoon aanwezig is.
In dit portret en alleen daarin vindt
de biografie haar eigenlijke zin. Weliswaar is deze zin niet te formuleren
in een algemeen geldende en hanteerbare uitdrukking, want iedere biograaf zal van dezelfde persoon een
verschillende interpretatie geven. Hij
maakt niet alleen het portret van zijn
object, maar ongewild en toch noodzakelijkerwijs ook van zichzelf' (blz.
229).

Verstandelijk lijkt hier de laatste
waarheid gegrepen, en toch heb ik het
gevoel dat daarmee niet alles gezegd
is. Zo wordt historie als wetenschap
practisch onmogelijk. Er is niets meer,
dat vast staat. Alles is aan het verglijden gegaan in de maalstroom
der twijfelzucht. Een biografie schrijven is op deze wijze een monnikenwerk, maar waarom zou dit alleen
gelden voor de biografie en niet voor
alle geschiedschrijving? Dat de schrijver met zijn interpretatie altijd aan
zal niemand ontkennen, maar-wezigs,
dit kan er nooit toe leiden, dat de
verschillende interpretaties van de
verschillende auteurs alle van gelijke
waarde zijn. Er zijn goede biografieën
en er zijn slechte en er moet ergens
een criterium zijn, waarom de een
goed en de andere slecht is. Op dit
criterium komt het aan en daarvan
heb ik in dit belangwekkende boek
te weinig gevonden. J. C. H. de P.
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GEEF MIJ EEN HUIS
Geef mij een huis
waar niemand nagaat
mijn gangen onder de bladlaag
der dingen
of morrelt
aan de luiken
van mijn herinneringen.
Ik wil er geluidloos verdwijnen
in het binnenste van het woord wonen
er God proeven in mijn mond
en de ondergrond
aftasten, beschrijven, omlijnen
en niet bang zijn
voor sleutelgaten
en voor ogen
achter de hiaten
der gordijnen.
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REGEN IN DE PROVENCE
O platanen onder loden klaagzangen
regen

dextrogyre smeekarmen onze vaders

zijt gij
tot de wijnbergen
en o
de droefheid naar God

der introverte dorpen
der smart'lijke olijftakken
der liturgische bomen van Judea
schreeuwend van de blinde slaappleinen
de profundis
bloednaakte kyrie-eleisons
over de Provence.
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TOEGEPASTE GRAFIEK

Naar aanleiding van een tentoonstelling in de Vrije Academie te Den Haag
74 re Ver`neer
Affiche, folder en andere worden doorgaans gezien als op de een of andere
manier gemaakt. Mogelijk associeert men deze creaties nog wel met
reclame-bureau of - tekenaar, maar weinig vermoedt men bij het zien van
dit soort werk, dat het ontstaan is met dezelfde en even intensieve
creativiteit als het vrije kunstwerk, het schilderij, de tekening. De folder
of een ander drukwerk, dat u op een gegeven moment bekijkt, dat u om
voor u onverklaarbare redenen een ogenblik boeit, maar door u daarna
toch veer achteloos wordt neergelegd, is wellicht zelfs een geesteskind
van dezelfde man, die een gerenommeerde naam als schilder voert.
Meer en meer zien we tegenwoordig naast de z.g. specialisten als
reclame-bureaus e.d. de vrije kunstenaar ingeschakeld. Dit mag een zeer
verheugend verschijnsel heten, enerzijds omdat deze kunstenaar zijn in-

Foto: De vier exposanten. Van 1.n.r. Krijger, Roëde, Iloogendoorn en
Veldhuys.
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Een door Henk Krijger ontworpen titelblad met de door hem ontworpen
raffialetter als initiaal.

dividualisme aflegt cri zijn talenten in dienst stelt van de overheid of het
bedrijf, anderzijds omdat ook die zogenaamde keiharde zakenlieden beseffen, dat de kunstenaar een taak heeft (en niet eens zo'n onbelangrijke)
in hun productie of verkoopproces en hem daarom in het bedrijfsleven
betrekken. Het is echter weer niet zo, dat ieder beeldend kunstenaar zich
naast zijn vrije uitingen als schilder of vrij graficus direct productief kan
maken in de toegepaste grafiek. De vrije kunstenaar immers wordt geïnspireerd door de dingen welke hem persoonlijk boeien en door zijn gedachtenwereld, en zijn belangstellingssfeer en gedachtenwereld zijn
dikwijls beperkt. Ook komt het voor, dat hij door de aard van het materiaal
waarin hij zich uit, b.v. olieverf, terwijl andere materialen hem beslist
vreemd zijn, niet in staat is in opdracht grafisch werk te maken.
De kunstenaar, die zich aangetrokken voelt tot en zich toelegt op de
toegepaste grafiek, zal een grotere belangstelling aan de dag moeten leggen voor de dingen rondom hem. Hij zal zich verwant moeten voelen
aan het bedrijf, waarvoor hij werkt, zich moeten interesseren voor het
artikel dat hij annonceert, en zich moeten kunnen inleven in de tekst,
waarvoor hij de beeldende vorm moet maken. Hij moet openstaan voor
de ideeën van zijn opdrachtgevers, doch ook genoeg ruggegraat en overredingskracht bezitten om deze ideeën te kunnen weerleggen wanneer
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Voorbeeld van typografie en illustratie uit „Mallemolen ", versjes van Jac.
van der Ster en plaatjes van Henk Krijger.
ze artistiek volkomen fout zijn. Tenslotte dient hij zich aan te passen aan
de beperkingen en de gebondenheid, welke de te gebruiken materialen
en druktechnieken hem opleggen en voor de typografie moet hij grote
interesse hebben. Soms zal hij een eigen fantasieletter tekenen, waarbij
hij met zijn gevoel voor estetiek en ritme een aardig resultaat kan bereiken. Meestal zal hij echter naast zijn beeldvorm een tekst moeten
maken, waarbij hij een keuze moet doen uit de bestaande drukletters.
Werkelijk goed werk kan men dan pas verwachten, wanneer de kunstenaar een grote kennis van en een goed begrip voor het schrift en de
letter als beeldvorm heeft. De letter, welke zo'n belangrijke plaats in dit
soort werk inneemt, is immers niet alleen maar een vrije vorm, ontsproten
aan het brein van de kunstenaar. De letter is een vorm van noteren, gedachten overbrengen, welke dateert uit de oudheid en gegroeid is vanaf de
hiëroglyphen tot de vormen, die wij thans gebruiken, zoals ontworpen
door van Krimpen e.a. Zeker kan ook de kunstenaar van nu zich een
eigen lettertype denken en dit ontwikkelen, maar altijd gelden dan toch
de strenge normen van de grondvorm, waarmede ieder mens in staat is
zijn gedachten of het gesproken woord op een voor anderen duidelijke
wijze op te tekenen. Bij de letter spreken zeer sterk de horizontalen en de
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verticalen, welke door het hele alfabet, hoe ook gerangschikt, een lopend
ritme vormen. Bij een aaneenrijging tot woorden en zinnen mag in dit
ritme geen lacune ontstaan. Geen enkele letter of onderdeel ervan mag
sterker de aandacht vragen ten koste van blad of woord, waarvan het een
onderdeel vormt. Andere regels gelden natuurlijk voor teksten als titelaanduidingen en blikvangers. Hier kan juist een initiaal of fantasieletter het
blad verfraaien en de aandacht vestigen op woord of zin.
Al deze kennis aangaande de letter en haar gebruik heeft Henk Krijger,
een van de exposanten in de Vrije Academie, zich verworven en eigen
gemaakt. Zijn hele creativiteit als boekverzorger, dus bandontwerper,
typograaf en illustrator, gaat uit van de letter met haar ritme, opgebouwd
uit horizontalen en verticalen. Als typograaf weet hij steeds de juiste
verhouding te vinden, zowel in letter als spatie tussen titelaanduiding en
gedicht, waarbij soms een hoofdletter of initiaal even een accent vormt.
Uit zijn illustraties, waarmede hij soms een hele nevenpagina verrijkt,
blijkt een sterk gevoel voor samenhang tussen tekst en verluchting. Ook
hier, dus in zijn tekeningen, valt dikwijls de horizontale en verticale
werking van lijnen op, zoals b.v. in Maria en de Engel uit Maria van
Elisabeth Eybers. Het ritme in deze tekening wordt nog versterkt door een
verticale lijn, welke Maria als het ware apart plaatst, waarbij noodwendig
hiertegenover een horizontale gebruikt moest worden, welke twee lijnen
in belangrijke mate bepalend zijn voor de compositie. Ook het experiment
weet hij zonder toevallige effecten te benutten in dezelfde tekening
drukte hij in kleur een kurkplaat af als achtergrond, terwijl hij in andere
tekeningen b.v. tule gebruikt. Altijd wordt dit echter beheerst gedaan,
waarbij het een wezenlijk deel van de tekening vormt. Achter de door
Henk Krijger ontworpen initialen (de Raffia-letter) voelt men inderdaad
de eeuwenoude cultuur van het schrift en de invloed van de chinese tekens,
verwerkt in een eigen uitdrukkingsvorm tot een unieke twintigste -eeuwse
letter. In het hele werk van Henk Krijger treft ons vooral de perfektie,
welke soms zover gaat, dat men geneigd is alleen de volmaaktheid van
lijn te zien.
Van andere aard is het werk van de andere exposanten. Zij hebben geen
sterk afgebakend terrein, waarop zij zich gespecialiseerd hebben. Veelal
bewegen zij zich op het gebied van de reclame. Het zou te ver voeren
over de verschillende aspekten van affiches, folders etc. tot en met
advertenties, uit te weiden. Hoofdzaak echter is, dat zij alle ten doel
hebben iets te annonceren, d.w.z.: als blikvanger te werken. Dat dit op
zeer artistieke wijze kan gebeuren, tonen deze drie kunstenaars in hun
werk. Merkwaardigerwijze treffen de hier vaak schilderkundige vormen,
welke over het algemeen in het vrije kunstwerk als extreem aangeduid
en niet aanvaard worden, doch die hier via de opdrachtgever door het
publiek gretig worden geaccepteerd. Het opmerkelijkst is hierin Roëde,
die naar zijn eigen zeggen het redelijke doorbreekt en tot een nietsbetekenende nonfiguratieve beeldvorm komt. Treffend is, dat deze
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vormen, welke eigenlijk vormenloos zijn, krachtig neergezet en goed van
kompositie zijn en door hun klare en suggestieve kleurstelling uitermate
boeien. We vragen dan ook niet meer naar het hoe en waaroms, maar
aanvaarden ze. Grappige vondsten laat Roëde zien. Hij heeft gevoel voor
typographie. Het best zijn van hem de bladen, waar hij een eigen fantasie
enkele kleurvlekken en zo tot een abstractie komt,-letrkombin
welke aan duidelijkheid niets te wensen overlaat. Of er in deze extreme
richting voor Roëde een verdergaan mogelijk is, betwijfel ik. Mogelijk
kan hij door een vondst een andere techniek ontwikkelen, maar dan dreigt
het gevaar van het manierisme. Het lijkt mij zeer moeilijk voor hem zich
op deze weg te blijven handhaven.
Een uitgebreide collectie toont Ton Hoogendoorn ons. Van affiches via
grammofoonplaathoezen, die thans evenals het boek (?) van een aan
omslag worden voorzien, en omslagen van periodieken komen-treklij
we bij illustraties, waarin hij zich het sterkst toont. Uitgaande van de
natuur geeft hij met een zwaarder penseel of fijne penlijn een sterk gedeformeerde vorm, welke hij in zijn affiches met effektvolle kleuren aan
echter zijn zwart-wit, waarbij spontaniteit en humor de-vult.Hebsi
meest persoonlijke kenmerken zijn. Zwakker toont hij zich in het typografische gedeelte van zijn werk.
Max Veldhuys toont een even grote verscheidenheid aan affiches, folders,

Voorbeeld van typografie en illustratie van een school-leesboek.

(Henk Krijger.)
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boekbanden e.d. Achter zijn werk zien we de uitstekende vakman, die
geen toevalligheden tolereert, doch eerder op intelligente wijze zijn werk
opbouwt. De speelsheid van Hoogendoorn en de drang naar het niet redelijke van Roëde zijn hem vreemd. Dat hij typografisch goed onderlegd is en gevoel heeft voor de typografie, blijkt uit zijn keuze van letters
en het gebruik ervan in samenhang met het beeld, waarbij de tekst goed
leesbaar is, echter nooit ten koste van het beeld.
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DE PAARDJES VAN DE CARROUSSEL

Wie warmt de houten voetjes van de paardjes
van de carroussel achter de circustent?
Ze willen paraderen voor de poppen
van het poppenkastje van madame Plauvin.
Op hun rug zijn reeds de clowns gaan zitten,
oud en ernstig en incognito
en niet geschminkt als 's avonds in de piste.
Maar de voetjes van de paardjes zijn te koud
en de handen van de clowns te moe
om de voetjes nog wat warm te wrijven.
Ja, madame Plauvin heeft warme handen,
maar zij mag niet weten van de poppen
dat de paardjes willen paraderen
voor de poppenkast achter de tent
en de poppen kunnen zelf niet lopen
van het poppenkastje naar de carroussel
om de voetjes van de paardjes te verwarmen.
't Hele circus heeft vanmiddag vrij,

oud en ernstig en incognito
zitten de clowns reeds op de ruggen
van de paardjes van de carroussel,
die vanmiddag willen paraderen
voor de poppen van madame Plauvin,
maar de wind waait door de carroussel
en geen mens verwarmt hun houten voetjes.
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HET LEVEN
/'1. ^Í^ÍONSIN aA

Er is geen uitweg mogelijk. Nergens is iemand te zien. Nooit is iemand
te zien. Waarom loop ik in deze straat? Ik zie geen eind en geen begin.
Heb ik hier soms altijd al gelopen? Dat kan niet mogelijk zijn, want ik
herinner me gezichten van mensen en van kinderen die een bloemenperk
vernielden. Wanneer heb ik voor het laatst een gezicht gezien? Hoe lang
is het geleden, dat ik een bloem zag?
De huizen in de straat zijn hoog. Uit de grote ramen vallen brede
bundels hel licht naar buiten. In alle huizen branden alle lampen en
alle gordijnen zijn wijd opengeschoven. Maar in deze straat woont niemand. Nog nooit heb ik hier een kinderstem gehoord of de overslaande
stem van een man die ruzie heeft met zijn vrouw.
Alle huizen zijn precies gelijk: oud en hoog, zonder bewoners, en badend
in licht. Deze huizen zijn als prostitué's: onbeschaamd dringen ze zich
op. Ze kennen geen geheimen. Ze hebben niets te verbergen. Naakt staan
ze naast elkaar in een onafzienbare rij.
Uit de verte waaien nu en dan vleugen geluid naar mij over. Als ik mijn
adem inhoud, kan ik ze gedeeltelijk ontleden: de claxon van een auto, het
schuren van een tram over de rails en — als ik heel scherp luister —
ook het geschreeuw van een bloemenventer of een voddenman. Het
leven kan niet ver weg zijn: het ligt binnen het bereik van mijn oor.
Maar er komt nooit een eind aan deze straat en nergens is een zijstraat

naar het leven.
Lang geleden is het al, dat ik de huizen binnenliep om te zien of ergens
een achterdeur was waarlangs ik het leven weer zou kunnen bereiken.
Maar overal stootte ik op een hoge blinde muur. Daarom heb ik deze

pogingen op gegeven. Ik hoopte toen nog eens het einde van de straat te
bereiken of een zijstraat te ontdekken, al was het slechts een steeg zo
nauw, dat ik me er doorheen zou moeten wringen. Ik was optimistisch:
ergens zou toch een plek moeten zijn waar slechts één stap nodig is our
het leven binnen te gaan. Maar mijn hoop is langzaamaan weggezakt
en alleen een taaie koppigheid, een niet willen toegeven, drijft me nog
voort de eindeloze straat door. Nu en dan slaat de hoop nog omhoog:
een dovend vuur dat door een windvlaag kort en fel oplaait. Maar diep in
mijn hart weet ik nooit het eind te zullen bereiken, omdat er geen eind is.
Plotseling dringt zich de gedachte aan me op, dat ik hier dus eens zal

moeten sterven. Op een gegeven ogenblik zal ik niet meer verder kunnen
lopen. Dan zal ik hier liggen in het onbarmhartige, koude licht van
electrische lampen. Er zal niemand zijn die het ziet, niemand die het
weet. Ik zal sterven zonder het leven te hebben bereikt.
Een wild verzet breekt in mij los. Ik wil hier niet sterven. Niet hier
in de straat. Ik wil het leven bereiken en daar, in het leven, mag de
dood mij grijpen.
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Ik begin te hollen. Weg, hiervandaan. Maar onmiddellijk besef ik de
waanzin van mijn doen: er is immers geen eind aan de straat. Het is beter
weer te zoeken naar een achterdeur.
Ik storm het dichtstbijzijnde huis binnen en kom in een lange gang.
Aan het eind ervan moet een kleine plaats zijn met een hoge muur er
omheen, weet ik. Alle huizen zijn immers gelijk.
Deze gedachte slaat mijn verzet stuk. Waarom zoek ik eigenlijk? Ik
weet immers dat er ook geen uitweg is. Nergens is een mogelijkheid om
te ontkomen. Mijn koppigheid weerhoudt me ervan dadelijk naar de straat
terug te keren. Ik wil toch eerst kijken.
Als ik op de plaats aangekomen ben, is één blik voldoende om de
situatie op te nemen: een hoge, ongenaakbare muur zonder een deur. Ik
had het verwacht. Het doet me niets meer. Ik wil me omdraaien en teruggaan naar de straat. Maar dan valt mijn oog op een onregelmatigheid.
Met een paar stappen heb ik de muur bereikt. Mijn hart begint sneller te
kloppen. Ongeveer op borsthoogte schijnen enkele stenen los te zitten. De
specie is weggebrokkeld en één steen hangt ternauwernood nog in het
verband. Ik begin er aan te trekken. De steen geeft mee. Ik gooi hem op
de grond en begin gejaagd aan andere stenen te rukken. Binnen enkele
ogenblikken heb ik een gat waar ik mijn hoofd doorheen kan steken.
Achter de muur blijkt zich een nauwe, donkere steeg te bevinden.
Het wordt nu moeilijker het gat groter te maken. Met mijn handen
kan ik niets meer beginnen. Ik heb een zwaar ijzeren voorwerp nodig.
Ik ga het huis binnen om iets te zoeken. In een gangkast ontdek ik een
zware hamer en een beitel. Het moet mogelijk zijn hiermee de specie
tussen de stenen weg te breken.
Ik heb me niet vergist. Het gat wordt snel groter. Ik denk dat ik er
nu wel door kan kruipen. Ik gooi de hamer en de beitel op de grond en
probeer, me door het gat te wringen. Het gaat niet gemakkelijk, maar ik
gun me geen tijd het eerst nog groter te maken. Mijn kleren scheuren
op verschillende plaatsen en de stenen schaven mijn handen stuk.
Plotseling schiet ik met een ruk voorover. Nauwelijks kan ik me in evenwicht houden. Dan sta ik in de steeg.
Het is er donker en ik kan bijna niets zien. Op goed geluk loop ik naar
links. De grond is zeer oneffen en ik struikel meer dan eens. Maar ik
merk het bijna niet. Mijn hart is één jubel. Ik ben de straat ontvlucht:
een nieuw leven wacht mij.
Ik heb naar schatting ongeveer tien minuten gelopen, wanneer ik een
aftakking naai rechts ontdek. Zonder aarzelen sla ik deze zijsteeg in: nu
komt het leven dichterbij. Ik zal nu gauw mensen zien, met hen praten.
Ik stel me voor hoe het straks zal zijn: mijn huis zal altijd vol mensen
zijn en vol kinderen. We zullen praten en spelen met elkaar. We zullen
alles tegen elkaar kunnen zeggen en van elkaar houden. En nooit zal ik
weer alleen zijn, alleen in een dode straat.
Het begint lichter te worden in de steeg. Dat moet het licht van het
leven zijn. Onverwacht maakt de steeg een scherpe bocht en dan zie ik
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ineens het eind: een grote lichte opening. Ontroering breekt zich in mij
los. Ik begin te beven over heel mijn lichaam. Ik moet steun zoeken tegen
een muur. Daar, aan het eind van de steeg, is het leven. Nog slechts
enkele meters, dan heb ik het bereikt.
Na enkele ogenblikken ben ik mezelf meester. Ik hol naar de opening
en dan sta ik middenin het licht van de zon. Hoe lang is het geleden dat
ik de zon gezien heb? Het maakt me dronken. En zie, daar lopen mensen:
mannen, vrouwen en ook een kind, vlak bij me. Het speelt met een kat.
Heel langzaam beweegt het een touwtje over de grond en als de kat toespringt trekt het het touwtje met een ruk weg. Hoor, het lacht om de
kat die nu dwaas om zich heen staat te kijken. En plotseling welt ook in
mij de lach op, de lach om het spel van het kind, om de lach van het
kind, om het leven waarin ik weer ben opgenomen. Ik lach en een onnoemelijke zwaarte glijdt van me af.
Het kind hoort me en keert zijn gezicht naar me toe. Ik zie het plotseling verstarren en in zijn ogen groeit een vreemde angst. Het touwtje valt
uit zijn handen. De kat springt er boven op, maar keert zich verveeld af,
als het stil blijft liggen. Het kind staat mij als versteend aan te staren.
Ik doe een stap vooruit en zeg:
Wees maar niet bang, geef me eens een hand.
Maar mijn nadering doet het kind terugdeinzen, een paar stappen eerst,
dan keert het zich om en begint weg te lopen, terwijl het iets roept dat
ik niet kan verstaan. Ik zie dat de mensen een voor een blijven staan
en om, zich heen beginnen te kijken. Dan schijnt iemand aan de overkant
van de straat mij opgemerkt te hebben. Hij wijst met zijn vinger naar mij
en roept dezelfde onverstaanbare klanken als het kind. Iedereen kijkt nu
naar mij en in een oogwenk schreeuwen allen door elkaar. De man
die mij het eerst ontdekte draait zich om en zet het al schreeuwend op
een lopen. De anderen volgen zijn voorbeeld. Er worden deuren van
huizen opengegooid. Mensen komen naar buiten rennen en kinderen,
steeds meer, en allen vluchten weg, hals over kop, als voor een vijand.
Verbijsterd sta ik te kijken. Wat betekent dit? Waarom loopt iedereen
weg? De kat is naar me toegekomen en, schuurt zijn kop langs mijn
benen. Het dringt slechts half tot me door. Verwezen staar ik naar al die
mensen en kinderen die daar in een razend tempo voorthollen. Ze zijn
al ver weg nu.
Dan besef ik in een flits wat zich hier afspeelt. Ruw duw ik de kat
opzij. Ik begin te hollen, de vluchtende massa achterna. Ik wil het leven
niet verliezen, nu ik het juist heb weergevonden. Nog nooit heb ik zo
hard gelopen. Ik moet wel: het leven staat op het spel. Maar de afstand
tussen mij en de massa wordt steeds groter. Nog steeds komen ginds uit
de huizen mensen die zich bij de anderen aansluiten. Ik begrijp niet
hoe een zo grote menigte zich zo snel kan verplaatsen.
Een angstdroom van vroeger doemt in me op: ik bevind me plotseling
temidden van een troep ratten. Er zijn er zoveel, dat ik ze niet kan overzien. Ze zijn bijna zo groot als een kind. Hun haar is lang en zwart en
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ze lopen op hun achterpoten. Ik ben bang voor ze want ze dringen
steeds dichter naar me toe. Dan rukt een van hen iets uit mijn handen — ik weet niet meer wat — en zet het op een lopen. De anderen
beginnen te gillen en rennen achter hem aan. In een fabelachtig tempo
gaan ze er vandoor. Huilend wil ik ze achterna, maar bij elke stap moeten
mijn voeten zich losmaken van een kleverige massa. Slechts even kan ik
dit volhouden. Als ik het moet opgeven, is ginds aan de horizon geen rat
meer te zien. Alleen hun snerpend gegil klinkt nog in mijn oren.
De herinnering aan deze droom verhevigt mijn angst en verlamt tegelijkertijd mijn benen. Ik zak door mijn knieën en val neer. Moeizaam kruip
ik overeind, maar hard lopen kan ik niet meer.
De wanhoop snijdt door me heen. Ik begin te roepen, te schreeuwen:
een onmenselijk, rauw brullen, dat weerkaatst tegen de muren van de
huizen. Maar er is niemand die me hoort. Wat zou mijn stem kunnen
bereiken? Ze zijn immers veel te ver weg? Ik kan geen mensen meer onderscheiden. Er is alleen nog een grauwe vlek, ver weg.
Ik ben oneindig moe. Languit ga ik op de straat liggen. Ik kan niet meer
denken. Ik weet alleen dat het leven mij ontglipte, toen ik het greep. Het
is een weten dat mijn hele lichaam, doortrekt. Ik besta slechts uit dit
vreselijke weten.
Ik ga weer staan, want het is alsof mijn hoofd bij elke hartslag tegen
de stenen gebeukt wordt. Langzaam begin ik te lopen. Er is niemand meer
te zien en de straat is oneindig lang. Het valt me op, dat de huizen aan
weerszijden oud zijn en hoog en allemaal precies gelijk. Mijn bloed brandt
als gloeiend lood. Werktuigelijk en monotoon prevelen mijn lippen almaar
dezelfde woorden in de leegte van de straat:
Er is geen uitweg mogelijk. Er is geen uitweg mogelijk.
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V eI Veerr41an

VAARWEL

Hoe stil is uw avond gekomen,
uw schip stroomaf gegaan
zachtmoedig meegenomen,
wij die hier blijven staan
al dichter aan de oever
waarlangs uw boot verglijdt
en niemand noemt het droeve,
maar het hart is een kind dat schreit.
Hoe stil tussen ons het water,
hoe stil en zonder geruis
vaart ge al verder, vaart ge
naar huis, naar huis, naar huis.
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C/ Yei Veer,'.

INTERIEUR

Dwars door de tafel van nu en
de divan van nu en de stoelen
blijft deze kamer u in
uw wit ledikant bedoelen,
ik kan in de lucht nog wijzen
waar het licht stil stond aan de zomen
van uw hoofd, uw schouders, uw handen,
de plaats door u ingenomen
kan ik nog in de ruimte uitsparen,
maar het meeste van al die jaren,
uw glimlach, uw glimlach, kan ik
alleen met mijn ziel bewaren.
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C/ Ve' V eerw► a+a

TUIN
De tuin is weer vol Zwitsers licht,
de bloesem is een poort,
wij wandlen als voor jaren terug
dicht naast elkander voort.
Waar nu het wit weer, bruin doorwolkt,
van weemoed wordt doorzoemd,
hebt gij, toen klonk het ver en vreemd,
voor 't eerst uw dood genoemd.
Ik ga alleen hetzelfde pad,
wij keren bij de poort;
o dood, o leven, ach hoe brengt
ge elkander rustloos voort!
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De theologie mag als de ark vóórop gaan in de bewéging van het volk.
Wij staan ergens anders dan waar de vaderen stonden. Wij zien bloemen
in Gods tuin, waaraan de vaderen voorbij liepen; en waar zij lange tijd
stil stonden, lopen wij door; maar het is één en dezelfde tuin.
Wanneer een prediker in de speelruimte van deze tuin over andere
paadjes gaat dan de aangegeven weg op de uitgestippelde route met de
vaste haltes, — wanneer het bij elke bezienswaardigheid nog staat te
bezien, of zijn oordeel met de beschrijving in de reisgids gelijkluidend zal
zijn, — wanneer hij meer schildert dan doceert, — dan wordt hij onverhoord
veroordeeld als 'verhaaltjesdominee' — 'Vandaag vornit een film, morgen
een toneelstuk, dan weer een boek het begeleidende, zo niet het toonaangevende thema', schrijft een Bondsdominee over de midden-orthodoxe
prediking. Maar de middenorthodoxe soep wordt niet zo heet opgediend
als de Bondsdominees wanen haar te eten. En al maakt Ds. van Duinen
van zijn preek een levend verhaal, hij vertelt bijna geen enkel verhaaltje.
Preken worden niet meer zo dikwijls gebundeld. 'Sluipt Mientje ooit
vroegtijdig naar haar kamertje met een preek?' Wij moeten niet té vlot van
geestelijke achteruitgang spreken. Ergeren de mensen, die geen preken
meer willen lezen, zich aan het Evangelie? Aan die ergernis komen zij
vaak niet eens toe, meent Ds. v. Duinen, want voorlopig stoten zij zich
alleen maar aan ons en aan de verschaalde manier waarop wij preken
en schrijven.
Hij liet opnieuw een aantal preken, ditmaal verkort, uitgeven bij Sijthoff.
Vooral de serie-preken over Jozua, Achan en Abrahams offer blijven
boeien, zelfs na het wegvallen van de stem en de gebaren van deze
in alle ernst acterende prediker.
Het doet weldadig aan, dat hij nergens krampachtig probeert bepaalde
regels te volgen en bepaalde ketterijen te omzeilen. Bij de geschiedenis
van Abrahams offer zegt hij zonder enige vrees voor patripassionisme:
'Wie leed eigenlijk het meest: de Zoon die de beker moest drinken, of
de Vader die de beker moest geven? Zo gingen die beiden tezamen'.
net is merkwaardig, dat men zich van boeiende, levende preken vaak
probeert af te maken door het verwijt dat er 'geen studie, geen exegese'
achter zit. Maar ook al worden er geen exegetische kwesties in een dorwetenschappelijke betoogtrant uitgestald, — achter de preken van Ds. van
Duinen staat onzichtbaar zijn boekenkast.
Exegetische commentaren laten zich niet lezen als een roman, maar
van verschillende deeltjes uit de 'Korte Verklaring' zou men dit bijna
kunnen zeggen. Wie in Noordtzij's 'Ezechiël' over de troonwagen van
de heerlijkheid des Heren leest, ziet hem rijden en bemerkt met een schok,
hoe hij plotseling stilstaat. Noordtzij, altijd voorzichtig, durft dan zelfs —
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onder de indruk van het moment — even over dat stilstaan te fantaseren,
al laat hij die fantasie veiligheidshalve in Ezechiëls brein opkomen. Maar
vlak daarna wordt hij weer nuchter en ingetogen, zoals de gereformeerde
exegeten zijn. Van 'Kronieken' kwam er ook een nieuwe druk. Het valt
op, hoe vaak er van 'tekstcorruptie' gesproken moet worden. De K.V.schrijvers kiezen, als er verschillende meningen zijn, alleen partij, als één
mening zéér duidelijk vaststaat. Als dit niet het geval is, laten zij de
vragen, die men zou kunnen stellen, zonder meer onbeantwoord. Zij volstaan liever met een 'non liquet' dan dat zij een knoop doorhakken, die
zij niet 'in de naam des Heren' kunnen doorhakken. Zodoende brengen
deze commentaren maar weinig verrassingen; van de bekende teksten
wordt de bekende uitleg gegeven, en de onduidelijke teksten blijven
onduidelijk.
De meer wetenschappelijke commentaren van Bottenburg komen bij
Kok in herdruk. Prof. Grosheide schreef '1 Corinthe', actueel in verband
met de glossolalie, waarover hij nu een andere beschouwing geeft dan
destijds in het Geref. Theolog. Tijdschrift. Hij laat telkens duidelijk uitkomen, dat Paulus niet als een discursieve Griek schrijft, maar als een
plastische Semiet. Wij lezen Paulus nog steeds te veel met griekse ogen.
Voor de prediking heeft men dergelijke gedegen commentaren nodig, soms
om op gang te komen, meestal om niet op drift te geraken. Op het punt der
exegese is onze generatie gevoeliger dan men enige decenniën geleden
was.
Dat voert Dr. Berkhof terecht aan tegenover Ds. Boer, die een scheve
voorstelling van de middenorthodoxe prediking gaf. Hun gedachtenwisseling over de positie van de Gereformeerde Bond in de Hervormde
kerk is helder en eerlijk. Volgens Ds. Boer (Ger. Bond) is de ontmoeting
met de levende God in alle tijden gelijk en staan wij tegenover Hem niet
als 20e eeuwers maar als zondaren. Wij krijgen z.i. niet een aparte behandeling; het eigenlijke is de schreeuw om genade. Dr Berkhof (meer
representatief voor zijn 'richting' dan Ds. Boer voor de zijne) toont de
eenzijdigheden van zijn collega aan en betoogt, hoe het eigenlijke niet
ná de moderne vragen komt en niet altijd en voor iedereen hetzelfde is.
In de kring van de Gereformeerde Kerken zal de één het meest door
Ds. Boer en de ander het meest door Dr. Berkhof aangesproken worden,
al zal de voorzichtigheid — één van de meest uitgesproken gereformeerde
eigenschappen — de meesten wel geen partij doen kiezen in een gesprek,
dat zij slechts vanaf een afstand kunnen volgen.
Prof. Berkouwer is ook weer voorzichtig in zijn 'Beeld Gods'. De teleurstelling over het feit, dat hij weinig nieuwe perspec tieven opent, moet
verdwijnen achter de vreugde om zoveel voorzichtigheid. Want hij is niet
alleen voorzichtig volgens het oude gereformeerde recept (alleen aanvaardend wat men bijbels-verantwoord en exegetisch-duidelijk acht), maar ook
voIgens het nieuwste: niet al te spoedig iets bijbels-verantwoord en exegetisch-duidelijk achtend. 'Geheimenis' is één van zijn meest geliefde woorden. Hij maakt geen rationele synthese van wat voor ons gevoel onbe338

vredigend-onlogisch naast elkaar blijft staan. Hij citeert een roman; waarom
gebeurt dat niet vaker? Hij laat zien, hoe het démasqué van het existen tialisme wel anti-burgerlijk en anti-romantisch, maar niet radicaal en dus
ook niet bijbels is. 'Men kan moeilijk van de farizeërs zeggen, dat ze
een goede 'mensenkennis' bezaten, toen ze de (reële!) ondeugden van
tollenaren en zondaren aanwezen.' Voor kunstenaars is ook zijn betoog
over het tweede gebod belangrijk. De mens, vervreemd van God en van
zichzelf, gaat Gods afbeelding zoeken en construeren, terwijl hij slechts
zelf in de volheid van zijn bestaan het beeld van God heeft te zijn.
Berkouwer ziet het beeld Gods als de 'gelijkvormigheid met Christus',
geconcentreerd op de gemeenschap met de ander. De medemenselijkheid
krijgt nu ook in de gereformeerde dogmatiek een groter plaats dan voorheen. Over de gemeenschap met de dingen schrijven de gereformeerden
nog nauwelijks. Dat doet Prof. van Ruler wel. In een geschrift over 1
Corinthe 13 laat hij zien, hoe wij de dingen alleen kunnen doorzien en
beleven, wanneer wij ze beminnen. Zou dat ook niet iets met het 'Beeld
Gods' te maken heben, — de liefde als de blijde werkelijkheid van de
vreugde over God, de mensen én de wereld? Wij willen vóór alles het
leven veranderen om het dán lief te hebben als product van ónze arbeid:
het gevaar van ethiek en lyriek, die dikwijls iets krampachtigs en onmachtigs hebben.
Prof. van Ruler schrijft met de evangelische radicaliteit, de blijde bezieling en de dichterlijke visie van Kierkegaard. Hij zegt geen woord
te veel en geen woord te weinig. Zijn stijl is blij met met de blijde
schrijver. Zijn woorden zijn door de liefde en de liefde is door zijn woorden
heengegaan. Hij wil het radicaal eens zijn met de vrijmacht, waarin God
zijn gaven uitstrooit.
Die gaven kunnen in lijden verpakt zijn, zodat wij ze nauwelijks herkennen en ons afvragen, of alle leven tenslotte een voorbijgaande zinloze
grimas zal blijken te zijn op het wezenloos gelaat van de oneindige materie.
Het christendom, lost het probleem van het lijden in zekere zin niet op.
Het schépt dit probleem veeleer. Lewis schreef over het lijden: 'Gods
megafoon'. De liefde van God is volhardend als de liefde van een kunstenaar voor zijn werk, heerszuchtig als de liefde van een dierenvriend voor
zijn hond, zorgzaam als de liefde van een vader voor zijn kind, naijverig
en onbuigzaam en veeleisend als de liefde tussen man en vrouw, — zodat
wij wel even voorzichtig moeten zijn met de vraag: hoe kan God Liefde
zijn? Lewis schrijft wel wat te vlot, te weinig van-binnen-uit, over het
raadsel van het menselijk en dierlijk lijden, ('lijden schept gelegenheid
tot heroïsme' laat hij een arts aan zijn betoog toevoegen), maar hij ziet
duidelijk onze beperktheid in de bezinning over leed en volmaaktheid
('als een aardse leeuw zou lezen: 'de leeuw zal stro eten als een rund', zou
hij daarin niet een beschrijving van de hemel zien, maar van de hel').
Hij verwart onze toestand en Gods in-grijpende openbaring in de triomfantelijk-roomse uitroep: 'als onze verdorvenheid totaal was, zouden wij
niet weten, dat wij verdorven zijn'.
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Dieper en bewogener schreef Roscam Abbing over het lijden. Niet over
de troost in het lijden, maar over de troost van het lijden als
en dan
volgt telkens een functie die het leed in het leven hebben kan. Hij maakt
geen goedkoop -stichtelijke opmerkingen, maar laat de Schrift open gaan
en plaatst de teksten zó, dat ze ons verrassen, met aspecten die wij al
lijdend over het hoofd zien. Zou het Avondmaal als gemeenschap met
Christus werkelijk méér dan het Woord? Hij legt weldadig de nadruk
op de zekerheid over ons persoonlijk subjectief deelhebben aan de Geest,
die even groot is als de objectieve zekerheid van kruis en opstanding.
Het zal altijd moeilijk blijven het priesterlijk dragen van het lijden met
het profetisch protest tegen het lijden te combineren. Bij elke schrijver
zal één van deze twee aspecten de overhand hebben.
Bij D's. Veldkamp had het profetische de overhand. Zijn serie over de
profeten is na zijn overlijden nog aangevuld met een boekje over Obadja,
dat hoofdzakelijk exegese geeft. 'Nu de Islam weer oprukt, is Obadja
actueel', hebben recensenten gezegd. Ds. Veldkamp zou waarschijnlijk
gezegd hebben: Obadja is altijd even actueel geweest. Achter alle diplomatie staat de troon van God. Dat wisten wij al. Ja, de profeten hebben
op de keper beschouwd altijd het zelfde gezegd. Als het om, ons heil
gaat, wil zelfs God nog wel eentonig worden. Verwijten wij de dominees
niet vaak een gebrek aan originaliteit, dat zij er voor ons bestwil op
na houden?
In profetische eentonigheid protesteren wij nog steeds tegen het systeem
van Rome. Het tijdschrift 'De Protestant' gaf een extra-nummer uit met
de Protestantse én de R.K. visie op het huwelijk. Mevr. Dr. DiemerLindebooni; betoogt daarin, dat de mens het beeld van God is in zijn totale
bestaan,. ook in zijn geslachtelijk zijn, zodat het huwelijk naar innerlijke
structuur heilig is en niet een bijzondere heiliging door de kerk nodig
heeft, een sacrament dat het huwelijk en vooral de sexuele basis daarvan
zou moeten opheffen naar een hoger plan. Anderen schrijven in dit
nummer over het Nederlands huwelijksrecht, dat in het uitgangspunt niet
met het R.K. uitgangspunt in strijd blijkt te zijn, en over het canoniek
huwelijksrecht, dat veel conflictstof blijkt te bieden t.a.v. de opvoeding,
bigamie en echtscheiding. Tenslotte komt het pastoraat onder gemengdgehuwden aan de orde. Het conflict met Rome kan zich vaak juist in de
huwelijksvragen toespitsen, zodat dit extra-nummer van 'De Protestant'
goede diensten kan bewijzen, ook voor niet -theologen.
Van de Rooms- Katholieke theologen noemen wij twee nieuwe boeken:
'Ik zocht Gods afwezigheid' van Rosier, en 'De erfzonde en de oorsprong
van de mens' van Labourdette.
Pater Rosier werkte als arbeider in verschillende mijnen in Frankrijk.
Zijn conclusie is, dat de moderne arbeider godsdienstiger is dan hij er uit
ziet. De schijnbare onverschilligheid en zelfs het verzet tegen de Kerk is
niet louter negatief. Het is ook een aanklacht tegen de verstarring in de
Kerk en een verlangen naar een authentieke beleving van het christendom.
In de ontkerstening voltrekt zich een terugkeer naar de oerwaarden van het
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leven en van de godsdienst. Wanneer de schrijver zegt, dat we moeten
proberen, de eerbied voor God en de openheid voor naastenliefde die de
arbeiders bezitten, verder te 'ontwikkelen' en 'hen langzaam in onderlinge
samenhang van de ene consequentie tot de andere te brengen', ziet hij
deze eerbied en naastenliefde als het wezenlijke van het christendom.
Zó kunnen dan deze arbeiders christelijker zijn dan zij zelf weten. Maar —
het Evangelie is niet naar de mens, ook niet naar de religieuze mens. Het
wezen van het christendom, is méér dan eerbied en naastenliefde, en de
prediking moet vaker tot óm'keer dan tot verdere 'ontwikkeling' oproepen.
Toch werkt het optimisme van Rosier aanstekelijk, en ook protestanten
kunnen zich door hem laten gezeggen. Er is onder een schijn van onverschilligheid méér verlangen naar God, dan wij vermoeden. Wij vereenzelvigen, een opstand tegen kerkelijke vormen telkens weer ten onrechte
met een afkeer van het Evangelie. De auteur wijst eerlijk op vele misstanden in de R. Katholieke kerk. De geestelijken (tot en met de Paus)
feilen en falen. 'Christus is daar waar het woord Gods is.' Over de sociale
toestanden in Frankrijk en Spanje schrijft hij boeiend en deskundig in
een levendige stijl. Hij is een priester met ogen, en met een hart.
Labourdette schreef over de erfzonde, omdat de resultaten van het
moderne wetenschappelijke onderzoek de volmaakte staat van het eerste
mensenpaar schijnen te loochenen. Als hij over de gerechtigheid door het
geloof schrijft ('er bestaat in de ogen van God geen gerechtigheid dan
door het geloof in Christus') zegt hij met andere woorden hetzelfde als
wij met ons 'sola fide', en men vraagt zich af, waarom de radicaliteit
van dit 'geen gerechtigheid dan door geloof' laten weer verzwakt wordt.
Trente verzwakte Orange, volgens de auteur omdat de Luthersen Orange
verkeerd zouden kunnen interpreteren. Maar loopt de lijn niet duidelijker
van Orange naar Wittenberg dan van Orange naar Trente? Alle mensen
zijn 'van nature kinderen des toorns' (hier kan Trente een bijbeltekst
citeren), maar de vrije wil is niet vernietigd (hierbij wordt geen tekst
genoemd). De evolutietheorie verzet zich volgens de schrijver niet tegen
de speciale schepping van de mens, als men maar de opgaande lijn van
de materie naar steeds hogere vormen voorstelt als zich ontplooiend in
de tijd onder de activering van transcendentale oorzaken, en als men aanneemt, dat de voortplanting van het menselijk geslacht na de val weer
veel lager inzet dan wat Adam, zelf was in het paradijs. Na de val moet
dus de langzame en moeilijke verovering van de aarde zijn gekomen
door een nieuwe levende soort, die fysiek minder goed was toegerust
dan de dieren. De evolutie is: een serie voorbereidingen en kansen, — en
het is merkwaardig, dat de gewijde geschiedenis zich eveneens aandient
als
een serie voorbereidingen en keuzen. Het is interessant deze visie
met die van Prof. Lever te vergelijken. Labourdette probeert op een
enigszins negentiende-eeuwse manier het christendom met de wetenschap
in harmonie te brengen door de heilsgeschiedenis als een paedagogische
evolutie te tekenen (wat op zichzelf juist is) en door de schepping en de
evolutie van elkaar los te maken met behulp van de zondeval (wat meer
...
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origineel dan overtuigend is). De evolutie begint bij de val, de schepping
was er vóór de val, — christendom en wetenschap zijn beide gered. Het
gelukt de auteur om nog net tussen de bakens van de vastgelegde leer
der Kerk door te varen. Zijn bisschop leidde zijn betoog met een aan
-bevling.
De afdwalingen van de Roomse kerk worden opgesomd en met de
bijbelse waarheid geconfronteerd in het boekje 'Wat zegt Christus ?' van
Dr. Krop, waarvan een vierde druk verscheen.
Wij kunnen in onze protestantse vrijheid nog wel enige discipline gebruiken. Zo zouden wij gebruik kunnen maken van de 'Morgen- en avondgebeden' van John Baillie, persoonlijk of in gebedskringen. In Engeland
verscheen van dit boekje al een twintigste druk. Het kan ons afhelpen van
de eenzijdigheid, die onze gebeden dor maakt. Wij leren door dit gebedenboek, hoeveel er nog is, dat wij ten onrechte nooit in het gebed
brengen. Baillie's gebeden sluiten aan bij de Bijbel; ze zijn misschien te
gestileerd om ze zonder meer over te nemen, maar ze raken in alle eenvoud de diepten van het geloof.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11,
12.
13.
14.
15.
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EEN LIED VOOR SIMEON
(Thomas Stearns Eliot)
Heer, de Romeinse hyacinthen bloeien in glazen kommen.
De winterzon glijdt langzaam over besneeuwde heuvelen.
De koppige rede zwijgt nu stil.
Mijn leven is licht, wachtend op de doodswind
Als een veer op de rug van mijn hand.
Stof in de zonneschijn, herinnering in hoeken,
Wachtend op de wind, verkillend naar 't dodenrijk heen.

Geef ons uw vrede.
Ik heb menig jaar door deze stad gewandeld,
Mijn geloof bewaard, de vasten gehouden.
Eer en voorspoed gegeven en genomen.
Niemand ging verstoten van mijn deur.
Wie zal zich mijn huis herinneren, waar zullen mijn kinds[kinderen leven,
Als de tijd van smart gekomen is?
Ze zullen het geitenpad kiezen, het vossenhol.
Vluchten voor uitlandse gezichten, het uitlandse zwaard.
Vóór de tijd van koord, geseling en geklag

Geef ons uw vrede.

Vóór de staties van de berg van weedom.
Vóór het zéker komend uur van moederleed.
Nu bij deze geboorte in het tijdperk van sterven
Laat het Kind, het nog sprakeloze en ongesproken woord
Israels troost verlenen
Aan één van tachtig jaar oud, zonder morgen.
Naar uw woord
Zullen ze u prijzen en lijden in elk geslacht
Met glorie en smaad.
Licht op licht, dat de trap der heiligen beklimt,
Niet voor mij het martyrium, extase van gedachte en gebed,
Niet voor mij het laatst visioen,
Geef mij uw vrede.
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(En een zwaard zal ook door uw eigen ziel gaan).
Ik ben moe van mijn leven, en de levens van hen, die na mij
[komen
Ik sterf mijn eigen dood, en de dood van hen, die na mij
[komen
Laat Uw dienstknecht gaan.
Want hij heeft Uw zaligheid aanschouwd.
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KRITIEKEN
Edna Ferber

Giant
Baarn — Hollandia N.V.
Wie Texas wil leren kennen, zal zich
een beeld kunnen vormen door het
bestuderen van de geschiedenis van
het land of het lezen van een goede
reisbeschrijving. Maar nog beter is
het, 'Giant' te lezen. Men komt dan
tot de overtuiging, dat Texas niet zo
maar een land is, als Monaco of de
U.S.A., maar dat het daar een wereld
op zichzelf is, met eigen aard en eigen
levenswijze. Hier werken de katoenen veekoningen, hier zien we de vaquero's en de ranchero's van de ranch
tegen de achtergrond van blauwe lucht
en prairies. Levende wezens met grote
hoeden en glimmende cowboylaarzen.
Gulle, opvliegende, harde Texassers.
Buitengewoon boeiend is de wijze,
waarop het leven van Leslie Lynnton
uit Virginia als mevrouw Benedict
wordt beschreven. Haar strijd, haar
moeilijkheden, haar verlangen om
Texasser te worden, het is alles zo
begrijpelijk en met overtuiging verteld.
Edna Ferber heeft een rustige
verteltrant en aan overdrijving maakt
zij zich niet schuldig, waardoor het
boek aan waarde wint.
Aan het eind van het verhaal zijn
wij er van overtuigd, dat het oud
Texasser gezegde waar is: 'In Texas
komen eerst de koeien, dan de mannen, dan de paarden en de vrouwen
het laatst.'
De eerste druk van het boek verscheen onder de titel: 'Vreemdelinge
in eigen huis'. De vertaling van mevrouw Wit-Boonacker is goed. Foto's
uit de momenteel in Nederland draaiende film 'Giant' maken dit goede
boek nog aantrekkelijker. G. v. H.
K. Norel

Bestevaer
Zwolle — La Rivière en Voorhoeve.
Dit boek, uitgegeven ter gelegenheid

van de De Ruyter-herdenking, behandelt het leven van onze grootste admiraal, vanaf het ogenblik, dat hij dacht
van een welverdiende rust te kunnen
genieten. We moeten het dus doen
zonder de blauwgeruite kiel en de
Sant met zijn kromme sabel. Daardoor is dit boek een aaneenschakeling
van zeeslagen geworden. Het is waar,
Norel probeert ons de zeeheld ook te
doen zien in zijn verhouding tot de
Witt, Prins Willem de Derde, als vader en als eenvoudig Christen, maar
erg 'overtuigend is hij daarin niet.
Hoofdzaak blijft zijn strijd in de Engelse en Franse oorlogen, een aaneenschakeling van feiten en nog eens
feiten en een macht namen waar je
draaierig van wordt.
De uitgever noemt dit een boek
voor jong en oud. Ik ben bang, dat de
jongen het vervelend zullen vinden en
dat de ouden weinig interesse zullen
hebben voor al de bizonderheden, die
de auteur hun voorlegt. De feiten zelf
kennen ze nog wel uit de schoolvertellingen of hebben ze dit jaar in krant
en tijdschrift kunnen lezen.
Graag wil ik de schrijver hulde
brengen voor de nauwgezette studie,
die aan het schrijven van dit boek
moet zijn voorafgegaan. Maar of het
een boek geworden is, dat door jong
en oud met genoegen wordt gelezen,
waag ik te betwijfelen. Het kan ook
zijn dat ik te oud ben voor de jon
te jong voor de ouderen,-gern
om het boek naar waarde te kunnen
schatten. G. v. H.
Salvador Hertog

De tuin
Amsterdam 1957 — De Bezige Bij.
Dit fijnzinnige boekje bevat de overpeinzingen van een in oorlogstijd
ondergedoken vrouw. Het zijn gesprekken met een afwezige vriend,
zorgvuldig genoteerde herinneringen en
bekentenissen, die in betekenis toenemen, naarmate de dramatische ge345

beurtenissen zich toespitsen en beklemmender worden, ook voor de lezer. De boerderij, waar de vrouw verborgen is, is namelijk een retraitepost
van partisanen niet ver van het vijandelijke front. De literaire kwaliteit van
het boekje, dat slechts de omvang van
46 pagina's heeft, wordt bepaald door
de soberheid en zuiverheid der stilistische middelen. De illustraties van Frederick Franck zijn bijzonder goed, en
in overeenstemming met de sfeer en
geest van de tekst. Joh. v. H.
H. J. van Nijnatten—Doffegnies
De aarde is mijn vaderland
Bussum — Van Dishoeck.
Mevrouw van Nijnatten weet haar
lezers prettige uren te bezorgen. Ze
vertelt uitstekend en houdt er van, het
goede en schone naar voren te schuiven; het minder fraaie zal ze nooit
uitpluizen. Er is soms een — sympathiek — zwart schaap en altijd wat
romantiek.
Ook deze keer. Het gezin de Jurinak — een zigeuner stamvader bracht
de naam mee — bewoont een landgoed, dat door de naoorlogse omstandigheden niet meer rendeert. De eigenaar vecht verbitterd om het familiebezit te behouden en eist van zijn
huisgenoten hetzelfde. Maar de kinderen willen niet blijven ploeteren voor
een verloren zaak, elk gaat zijn eigen
weg. De zonen emigreren: waarom je
te binden aan één plek als de hele
aarde het vaderland van de mens is?
Een dochter keert na een onbezonnen
avontuur — de stamvader .bracht méér
mee dan zijn naam! — weer onder het
veilige dak terug. Deze opsomming is
taai, het verhaal van mevr. Nijnatten
levendig en onderhoudend.
Aan de liturgie (blz. 111) hapert
iets, óf Bettina de Jurinak moet door
gezang en collecte heengedroomd hebben, maar dit is een onbeduidende
kleinigheid. De woorden 'bekrompen voorgangers van een bekrompen
kerk' i.v.m. niet willen verkopen op
zondag (blz. 81) zijn voor anders346

denkenden niet vriendelijk. Het gebruik van Gods naam als uitroep van
schrik betreur ik. Voor het overige
heb ik de lotgevallen van Kruisrande en
zijn bewoners met genoegen gevolgd.
Fr. v. F.
Willy Corsari
Charles en Charlotte
Den Haag — H. P. Leopold.
Een boek van bijna 500 bladzijden.
Dank zij de vlotte verteltrant toch
geen kluif. Het is de roman van een
vrouw, die niet naar haar aard kan
leven. Als kind al neemt ze, om haar
vader te troosten, vrijwillig de plaats
in van haar gestorven tweelingbroertje
Charles. Ze bereikt er haar doel mee,
maar moet haar eigen aard verdringen.
In haar verder leven gaat het, door de
omstandigheden gedwongen, niet anders. Ze wordt voor het oog een geslaagde, vrij harde zakenvrouw, in
werkelijkheid een innerlijk verkommerd verbitterd, eenzaam mens. Met
grote vaardigheid heeft Willy Corsari
dit tragische leven beschreven. Ook
aanvaardbaar en onderhoudend. Een
diepe indruk laat het niet na, daarvoor is het te uitgesponnen — soms
vertelt de schr. iets twee keer, zo op
blz. 55/57, 163, 328/351 — en wordt
de aandacht te vaak en te lang opgeëist voor bijfiguren. In het laatste
hoofdstuk is het , omstandige verslag
van de bezoeker, hoe knap ook er in
gevlochten, bepaald irriterend; de lezer
heeft op dat moment niet de minste
belangstelling voor diens overleden
ouders.
Aan verschillende van haar figuren
gaf de sehr. het R.K. geloof mee; of
ze dit juist deed, kan ik niet beoordelen. In elk geval is het behoren tot
een kerk voor Charlotte stimulans
noch rem: ze heeft haar eigen maatstaven voor goed en kwaad. Jammer.
De kunstenaars in dit boek doen op
een uitzondering na meer aan losbollen denken, dan aan serieuze werkers;
alweer: jammer. Hinderlijk is ook hier
het gebruik van Gods naam als tussen-

werpsel. Waarom niet met Vondel,
Gezelle en andere groten voor deze
heilige naam eerbied getoond?
Fr. v. F.
Henriëtte Roosenburg
En de muren vielen om
Amsterdam 1957 — E. M. Querido.
Henriëtte Roosenburg werd met drie
jonge landgenoten door de Russen bevrijd uit de gevangenis te Waldheim,
waar zij als ter dood veroordeelde
politieke gevangenen verbleven.
Men kan zich afvragen waarom haar
verhaal van hun terugtocht naar het
vaderland zulk een diepe indruk op
de lezer maakt. Men leest haar boek
in één ruk uit, omdat het zo menselijk is. Hier is geen 'literatuur' bedreven en toch voel je dat het wel degelijk met literatuur te maken heeft.
Het zelfde geldt voor de novelle van
Presser, zij 't dat Henriëtte Roosenburg het voordeel had dat zij soberheid èn onbedwingbare levenslust kon
paren.
Het is een der beste oorlogsboeken
die mij na 1945 onder de ogen kwaP. J. R.
men.
Gerhard Rasmussen
De hemel beware ons
Baarn — Bosch & Keuning.
Tijdens de laatste oorlog spoelen aan
de Zuidkust van Engeland twee Duitse
mijnen aan, waarvan men het geheim
der verwoestende kracht niet kent.
Twee deskundigen zullen ze demonteren. Het staat vooraf vast, dat dit
experiment aan minstens een der mannen het leven zal kosten. Onder grote
physieke en geestelijke spanning beginnen ze hun werk. Langzaam naderen ze tot het centrale zenuwstelsel
van de mijnen. Dan volgt, nog onverwacht, de ontploffing. De uitdrukking 'de hemel beware ons', zinloos
in de mond van zovelen, wordt in dit
boek een gebed in de afschuwelijke
angst van de twee eenzame mannen.
Dikwijls gaat het met een boek in
dalende lijn. Het begin is heel goed,

later zakt het in, het eind is pet.
In 'De hemel beware ons' is het net
omgekeerd. De spanning neemt tegen
het einde toe en het slot is bepaald
verrassend. Daar staat tegenover, dat
het begin vrij saai is, je moet er echt
doorheen worstelen. De dialogen zijn
langdradig en de alleenspraak van
kapitein George Kingson bij de wieg
van zijn kleinzoon is onnatuurlijk, zelfs
al is hij dan, zoals gewoonlijk, een heel
klein beetje aangeschoten.
Maar, zoals gezegd, het eind maakt
veel goed en zo is het toch een boek
geworden, dat men met plezier leest.
G. v. H.
J. W. van de Kruiskens
Christien Burgland
Wageningen — Zomer & Keuning.
Een prijzenswaardige poging om in
een serie-boek nu eens over mensen
te schrijven zoals we die in protestantse kringen van dichtbij kennen.
Een domineesgezin met een bazige
moeder, een vader die vroegtijdig van
zijn taak wordt ontheven en kinderen
die hun eigen weg gaan. Het gegeven
is goed, de instelling van de auteur
valt te loven, maar de babbelstijl is
voor de 'meer gevorderde' lezer een
voortdurende hinder. Met wat meer
zelfkritiek zou daar natuurlijk wel wat
aan te doen zijn. Maar of het dan nog
een sappig serie-boek zou blijven?
P. J. R.
Albert Helman
'Mijn aap schreit'
'Het euvel Gods'
(Salamanderreeks)
Amsterdam — Querido.
Albert Helman is niet te denken zonder het aap-motief. De aap gezien als
'Schatten', als tegenpool van de mens,
het contrapunt van het ik in het onbewuste. Elk mens bestaat volgens
hem uit twee persoonlijkheden, ik en
de aap. Dit motief vindt u in de
meeste verhalen van hem en ook vaak
opduikend in zijn romans.
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De titel van het eerste verhaal uit

'Het euvel Gods' is dan ook typerend:
'Een tweevoudige'. Een op kantoor
nauwgezet, rustig, beminnelijk mens,
die thuis geobsedeerde liefdesbrieven
schrijft van een obsceen karakter, gericht aan zichzelf.
Een ander verhaal beschrijft een
knappe vrouw, door velen begeerd,
in de hoogste kringen verkerend, die
tussen deze episodes haar eigenlijke
leven leidt in een afschuwelijke leprozerij, temidden van de verminkten,
zelf lijdend aan lepra.
Telkens weer ontmoet u in deze
verhalen de mens, zoals hij zich voordoet en zoals hij in wezen is. Een aantal nonnen die in het diepste geheim
de verschrikkelijkste misdaden begaan
enz. Daarom zijn zijn verhalen uiterst
waardevol, ze openbaren de mens
achter de mens, zij openbaren de aap
in de mens, de mens geneigd tot alle
kwaad.
Ik ben daarom blij dat de novelle
'Mijn aap schreit' in deze bundel opnieuw gedrukt is: de mens die in de
aap zijn diepste wezen herkent en die
daarom het beest vermoordt. Door dat
onbewuste ik gestalte te geven in een
aap, krijgt deze novelle (zoals veel van
zijn verhalen) een mystiek gehalte dat
erg suggestief werkt. De verhalen zijn,
zoals van Albert Helman verwacht
mag worden, geschreven in een sobere,
knappe stijl. Alleen de laatste twee
stukken, minder verhaal dan schets,
vond ik minder geslaagd, ze zijn erg
simpel.
Al met al een goede bundel, waaruit
men de schrijver leert kennen en
waarin enkele voortreffelijke verhalen staan. ajj.
Marga Minco

Het bittere kruid
(Ooievaarsreeks)
Den Haag — Daamen N.V.
Dit boek is verschenen ter herdenking van de vierde mei. Het bestaat
uit aaneensluitende schetsen, die ontroeren door hun simpelheid. Het pro348

beert niet op litteraire wijze het leed
der Joden gestalte te geven, maar het
geeft heel eenvoudig weer de kleine
verdrietige dingen van de oorlog en
juist die kleine feiten als de jodenster,
de kampeerbekers voor op reis, doen
ons voelen de intensiteit van het leed.
Opvallend in dit boekje is het gebruik der dode dingen.
Een tol die stukgereden wordt, jassen die men aan een kapstok hangt,
een tram, elementen die eigenlijk niet
ter zake doen, maar die door de wijze
waarop ze naar voren geschoven worden het grote nameloze verdriet suggereren.
Dit boek is een goede aanvulling
van de vele documentaties over het
leed der Joden, het vertelt ons van
leed dat elders vergeten is. Het is
bovendien knap geschreven, met tekeningen van Herman Dijkstra, die de
sfeer goed weergeven. ajj.
Albert van Hoogenbeemt

De vlucht in het ijle
Den Haag — A. A. M. Stols.
Een jongen van omstreeks achttien
jaar leest per ongeluk een pervers dagboek dat van zijn vader afkomstig
blijkt te zijn. Deze valt hierdoor van
zijn voetstuk en met hem de maatschappij die immers een dergelijke
ploert voortgebracht en gekoesterd
heeft. De jongen raakt op drift, communisme etc., zoekend naar de ideale
samenleving, tot hij deze tenslotte
vindt in de natuur die gestalte krijgt
in een ongecompliceerd buitenkind.
Evenwel wordt hij verstrikt door de
listen van de boze maatschappij en hij
is genoodzaakt zijn geliefde te verlaten. Hij gaat naar de Congo, een een
gedesillusioneerd mens.
-zamen
Dit is een vreemd boek. Enerzijds
onrijp, het dagboek van de vader is
belachelijk, de gesprekken zijn soms
irreëel hoogdravend, de personen zijn
vervormd tot zwart-wit caricaturen,
anderzijds met wijze beschouwingen
en meesterlijke natuurbeschrijvingen,
die in hun wellust voor het Vlaamse

land herinneren aan de. bonte pracht
van Streuvels.
Zowel de inhoud als de compositie
en de stijl van dit boek geven een
typerend beeld van de moderne jeugd:
onrijp en heel erg wijs, decadent en
met een intens heimwee naar de ongecompliceerde onschuld van de natuur. Hierom en om de knappe natuur
dit boek waardevol.-beschrijvng
Het is alleen jammer dat de schrijver tenslotte geen andere mogelijkheid
zag dan de vlucht in het ijle, de vlucht
in het niet meer bewuste leven,
de vlucht in de onverschilligheid. Het
slot van dit boek is; 'Dan spuwde hij
minachtend in de duisternis. Op wie...?'
Alsof er voor de jeugd geen andere
toevlucht is. ajj.
Jeanne van Schaik—Willing en
S. Vestdijk
De overnachting
(Salamanderreeks)
Amsterdam — Querido.
Dit is nu al de tweede maal dat Vestdijk zich coördineert met een vrouwelijke partner, het wordt zo langzamer
een nieuw genre in de littera--hand
tuur. 'Avontuur met Titia' van V. en
Henriëtte van Eyk was luchtiger en
speelser. Nachten in het rijksmuseum
zijn nu eenmaal amusanter dan de
psychologische ontleding van het
liefdesleven ener vrouw. Toch is de
laatste roman wel beter. In de coördinatie met Jeanne van Schaik kon Vestdijk geloof ik meer zichzelf zijn, ook
in verband met het onderwerp.
Het boek behandelt namelijk in
brieven en notities een vrouw, die van
drie mannen tegelijk houdt, zij het
dan in verschillende lagen van haar
karakter. Met één van de drie is ze
getrouwd, een pervers man, die haar
's nachts de verhalen van zijn overspel
opdist terwijl hij in wezen te indolent
en te impotent is om deze verhalen
waar te maken. De ander is een engel
met wie ze niet had durven trouwen
omdat ze zich te laag voor hem vond.
De derde is een schrijver met wie

ze zich nauw verwant voelt en die ze
daarom niet getrouwd heeft.
In de loop van het boek scheidt ze
de echt met de eerste, niet omdat hij
overspel gepleegd heeft, maar juist
omdat hij dat in werkelijkheid niet gedaan heeft. En dan trouwt ze met
de schrijver en wonder boven wonder
komt er dan toch nog na al die bladzijden psychologische ontleding heel
gewoon een kind uit dit huwelijk.
In dit boek wordt dus een mens
ontleed, cp een ongetwijfeld knappe
wijze, maar het wordt op den duur
wel wat vermoeiend.
Zowel deze ontleding als de compositie van dit boek maakt een ouder
indruk. De lange goed gesty--wets
leerde brieven zijn nu eenmaal uit de
tijd, een dergelijke Freudiaanse ontrafeling eveneens.
Maar het boek is wel knap. ajj.
J. J. Rousseau

Les Confessions
Paris — Hachette.
Met de uitgave van Les Confessions.
heeft de uitgever geen waagstuk begaan. Niet alleen, dat ze, in twee han
deeltjes vervat, voorafgegaan door-dige
een beknopte, maar pittige inleiding
van Philippe van Tieghem en gevolgd
door deskundige aantekeningen, er zeer
aantrekkelijk uitziet, ook en vooral de
inhoud op zichzelf blijft na haast twee
honderd jaar nog onverminderd boeien.
In het gehele oeuvre van Rousseau
vormen Les Confessions het meest
levende gedeelte. Een mens komt
daarin vlak voor de lezer te staan.
Historische juistheid zal niemand hier
zoeken. De lacunes zijn vele; de ganse
mondaine tijd van 's schrijvers leven
is in het duister gebleven. De apologetische bedoeling van de auteur, door
de Encyclopedisten beschuldigd van
misantropie en cultuurloosheid, openbaart zich telkens in de verschuiving
der accenten en in de vele chronologische verspringingen. In de schijn
losheid van de verteltrant schuilt-bare
de constante bedoeling een zo gunstig
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mogelijk zelfportret te geven. Op de
vraag of hij daarin slaagt, kan ver
geantwoord worden. In ieder-schilend
geval, wie het boek openslaat, legt
het niet gemakkelijk weer ter zijde.
Het verdient aanbeveling deze lectuur
te completeren met die van Les Reveries du Promeneur solitaire en van Les
Dialogues. v. d. P.
Pamela Moore
Chocolaadjes bij het ontbijt
Vert: Wijmie Fijn v. Draat
Utrecht 1957 - A. W. Bruna en
Zoon.
De roman is geschreven door een
achttienjarig meisje. Onwillekeurig
denkt men bij het lezen van deze bijzonderheid aan Schoolidyllen van Top
Naeff. Een grotere tegenstelling dan
die tussen bedoeld boek en de roman
van Pamela Moore laat zich echter
moeilijk denken. Top Naeff schreef
over gansjes, Pamela over schoolmeisjes van eenzelfde leeftijd die, door
anderen in de steek gelaten, zich in
hartstochtelijk verlangen om alles te
genieten wat het leven zou kunnen
bieden, roekeloos werpen in een werveling van vermaak, alcoholisme en
sexualisme. Menig lezer zal schrikken
van dit boek, zich verbijsterd afvragend of werkelijk 'de jeugd van tegen
zo diep gezonken is'. Op-wordig
deze vraag past een ontkennend antwoord. 'De jeugd' is immers een ab
er zijn gelukkig ook nu-stracie.En
nog veel nette, oppassende jongelingen en jongedochters. Maar toch is
het boek van Pamela Moore niet gechargeerd. Er zijn ook duizenden meisjes in Amerika en West-Europa, die
doen en leven als Courtney en Janet,
de hoofdpersonen van de chocolaadjes, meisjes die tot de morgen doorfuiven, die kunnen drinken als brouwerskoetsiers en die voor hun acht
meer dan één jongen heb -tiendm
geslapen. En waarom? Voor elk-ben
van deze jonge mensen geldt een verschillend antwoord. Ieder van deze
antwoorden valt echter terug te voe350

ren op dit ene: Deze meisjes ontvingen te weinig liefde en zochten compensatie in de bevrediging van zinnelijke verlangens. Verlangens die juist
in de adolescentie zo overrompelend
hevig kunnen zijn. Deze zeer openhartige roman wekt, behalve onsteltenis, ook bewogenheid. Verrassend knap
is de jonge auteur in het beschrijven
van de gemoedstoestanden van leeftijdgenoten. Dit inzicht in de menselijke verhoudingen, deze kennis van
de zielsgesteldheid van meisjes als zij,
deze zelfkennis ook, zou men eer toedichten aan iemand van rijpe ervaring
dan aan een vrouwtje dat het ontwikkehngsstadium der kinderjaren nog
nauwelijks kan hebben afgesloten.
Teleurstellend is, dat Courtney, die
katholiek is, die wel in een kerk komt
en bovendien beschouwelijk van aard
is, geen houvast vindt in Christus.
Toch klinkt in deze roman wel een
positief geluid door. Wanneer Janet,
door al haar zogenaamde en echte
vrienden in de steek gelaten, in wanhoop haar leven beëindigt, komt haar
vriendin tot het inzicht, dat haar toegeven aan moeilijk te beheersen hartstochten niet bevredigt, maar leidt tot
zelfvernietiging. Ze wijzigt haar leven,
omdat de dood van Janet niet zinloos
mag zijn.
Prima vista een vrij magere en
oppervlakkige slotsom. Maar bij nader
inzien en, meer nauwkeurig, gezien in
het licht van het evangelie, een waarheid die nog steeds, immers altijd,
zeer actueel is. Janet stierf ook voor
Courtney.
Zij die bereid zijn zich te wagen
buiten de veilige beslotenheid van
eigen kring en in staat zijn te oordelen en niet te veroordelen om Christus'
wil, doen er goed aan deze roman te
lezen. J. E. N.
Charles Baudelaire
Maatstaf — Juni/Juli 1957.
Deze dubbele bundel van het tijd
Maatstaf (Uitg.: Daamen N.V).-schrift
is gewijd aan Baudelaire naar aan-

leiding van het feit, dat het 15 juni
1957 honderd jaar geleden was, dat
Les fleurs du mal verscheen. De redactie van deze aflevering was mede
toevertrouwd aan Prof. Dresden, die,
behalve een korte verantwoording, een
artikel gaf over Kritiek en kunsttheorie
bij Baudelaire. Vestdijk belicht de relatie tussen de dichter en de muziek,
Dr. Jaffé die met de schilderkunst.
Van v. Eyck is er een fragment van
veertig pagina's uit een grote, in 1915
geschreven en nooit gepubliceerde
studie, waarin hij Baudelaire beziet
als dandy en als dichter. Zeer instructief is de bijdrage van Rodenko 'Bau
-delairnPoètsmud.'Veralingen, in verschillende mate geslaagd,
van gedichten uit Les Fleurs du mal
geven Keuls, Mok, Marja en v. Vriesland. Enkele kleine artikelen behandelen detailpunten. Een chronologisch
overzicht van 's dichters levensloop besluit deze zeer lezenswaardige aflevering. Wat ontbreekt is een studie over
de verbanden tussen Baudelaire en de
literatuur na 1900, ook de hedendaagse.
Nu reeds is de auteur van Les fleurs
du mal een klassieke figuur geworden in de Franse letterkunde. Is het
overdreven te zeggen 'in de wereld
-letrkunde?'v. P
Dr M. Kruyswijk

De ongerepte orde
(Schets van een Christelijke cultuurbeschouwing)
Kampen, 1957 — J. H. Kok.
Niet dat er geen wensen over zouden
blijven. Niet dat men het in ieder opzicht met Dr Kruyswijk eens zal zijn.
Maar hij heeft ons met dit boekje toch
wel zeer aan zich verplicht, al was
het maar, doordat deze schets een
grondslag kan zijn voor discussie en
een oproep tot nadere bezinning.
Met de opvattingen van Sevensma
in diens "Ethisch-Aesthetisch" rekent
Dr Kruyswijk grondig af. Volgens hem
mag men aan het kunstwerk de eis
van het ethisch -dogmatisch-aesthetisch
evenwicht (goed, waar, heerlijk) niet

stellen. Hij staat ook tegenover de z.g.
niet-christelijke kunst positief. Deze
kunst, zo schrijft K., getuigt van de
chaos, gebruik makend van de middelen van de kosmos. Slechts dan wanneer de kunstenaar deze middelen verwerpt, is daarmee ook zijn kunstwerk
verworpen. Zolang de kunstenaar echter blijft geloven in het bestaan van
een kosmos — en deze is in de opvatting van de schrijver, die van de onrepte orde — die hij niet kent maar
van welker bestaan hij in het centrum
van zijn gevoels- en gedachtenleven
wetenschap heeft en waarop hij, bewust dan wel onbewust, vooruit grijpt,
is hij in staat een kunstwerk voort te
brengen. Norm voor de beantwoording van de vraag of we een kunstwerk als zodanig kunnen accepteren
is de omstandigheid of het al dan niet
antecipeert op de ongerepte orde. Door
de zonde is het beeld dat wij ons omtrent deze orde vormen vertroebeld.
Daardoor is de cultuur in al haar
werkelijkheid geen geslaagde afbeelding van de orde. Cultuur is een mixtum van geremde uitersten. Het Woord
laat zich niet in met dit mixtum. Het
Woord als zwaard gaat door tot de
verdeling van alle vermenging. Het
doorklieft zowel de cultuur als onze
continue denkruimte. Voorts is het
cura, in de zin van steeds voortgaande
en de gehele kosmos omvattende zorg
tot het trekken van de mens over de
grens van zijn orde naar de goddelijke
orde.
De auteur - houdt dus vast aan het
bestaan van een absolute norm doch
deze norm is in zijn opvatting, zolang
wij existeren in de huidige gebrokenheid, slechts relatief kenbaar. Een nadere uitwerking — Dr K. geeft in dit
boekje immers niet meer dan een schets
— zal hem vermoedelijk voeren tot de
erkenning, dat onze voorstelling van
de ongerepte orde ook naar plaats en
tijd kan verschillen. Zoals de rechtsfilosoof erkent, dat de denkbeelden
omtrent rechtvaardigheid aan een optwikkelingsproces onderworpen zijn. zo
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zal de cultuurfilosoof tot de erkenning
moeten komen dat de voorstelling van
de absolute norm gisteren anders kan
zijn dan heden en voor de één kan
verschillen van van de ander. Niet
slechts de ontwikkeling inde tijd, maar
ook die van de gelijktijdig levende
.subjecten speelt een rol. (Hoe denkt
men over de rederijkers en hoe over
het volksverhaal van de serie-roman?)
Het bestek van deze bespreking laat
een nader ingaan op deze schets niet
toe, hoe verleidelijk het ook is, nadere
beschouwingen te wijden aan Dr K.'s
begrippen over ornamentiek, stijl, feest
inspiratie, orde en wat niet al-zin,
meer. Laat me dus eindigen met een
dringende aanbeveling het boekje te
lezen. Gaat het de lezer zoals deze
recensent, dan zal hij gretig doorlezen tot het einde en zichzelf daarna
moeten overwinnen om niet meteen,
nu en dan wenkbrauw-fronsend, doch
vaker instemmend knikkend, van voren af aan te herlezen. J. E. N.
S. Vestdijk
De beker van de min
's Gravenhage, 1957 — Nijgh en van
Ditmar.
Vestdijk is teruggekeerd tot Anton
Wachter en heeft zich voorgenomen
in een viertal delen het verhaal van
een adolescentie te geven. 'De beker
van de min' is de eerste proeve en ook
voor dit boek vond Vestdijk weer een
•onontgonnen terrein. In 'de beker van
de min' schenkt hij aandacht aan de
para-psychologie. Anton Wachter verlooft zich met een meisje dat mediamiek is en zich uitgeeft voor een clairvoyante. Het is overigens slechts terloops dat para-normale verschijnselen
ter sprake worden gebracht, het gaat
in de eerste plaats om Wachter, nu
eerste-jaars-student in Amsterdam, die
bij een oom en tante, op wier kosten
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hij studeert een ongastvrij thuis vindt.
Heel de sfeer van Vestdijk is immers
gespeend van gastvrijheid.
Omtrent het artistiek kunnen kan
weinig geschil van mening bestaan.
Hoe zuinig men ook zij met het toekennen van het attribuut geniaal, men
kan het hier moeilijk onthouden. De
kritiek op Vestdijk betreft dan ook
niet primair zijn literaire praestaties
dan wel het mensbeeld — Vestdijks
mensbeeld — dat hij zijn lezers tegen wil en dank opdringt. Ook dit opdringen mag men niet euvel duiden.
Het is uitvloeisel van de grote zeg
zijn suggestief proza.-ginskrachtv
Terloops schiet ons echter bij deze
auteur telkens de zegswijs: 'Dem Rei
ist alles rein', te binnen. Onze-ne
voorstelling van de werkelijkheid is een
subjectieve en wil men Vestdijk al niet
beschuldigen van vertekening van de
menselijke psyche, zijn inzichten als
psychanalist beheersen hem dusdanig,
dat hij eenzijdig beklemtoont wat de
doorsneelezer bij voorkeur verdringt.
Ook dit zou niet kwalijk te nemen zijn,
wanneer de roman als kathalisator bedoeld zou zijn, zij het dan, dat zij die
leven vanuit een christelijk inzicht het
manco van de bevrijding door Christus
pijnlijk gevoelen. Vestdijk echter blijft
bewust steken in de onvolkomenheid
waarmee hij geen vrede heeft en toch
vrede wenst te hebben.
De proclamatie van de toestand van
onvolkomenheid als de normale, zelfs,
dit is de consequentie, wanneer de onvolkomenheid een ziekelijk karakter
draagt, moet wel voor een ieder die,
ondanks de ervaring van gebrokenheid
die wezenlijk aspect van de kosmos is,
blijft geloven in een volmaakte kosmische orde, leiden tot teleurstelling
Zo niet tot afwijzing van het werk
van Vestdijk, dat toch van zo groot
kunstenaarschap getuigt. J. E. N.

DE GEREFORMEERDE BIETEBAUW

c

.

vi ber ,_Sto¢p

Dit nummer van Ontmoeting is het laatste van de tiende jaargang. De
elfde start met een vernieuwde en verjongde redactie. Degens, Krijger,
Risseeuw, Rijnsdorp en v. d. Stoep trekken zich terug, nadat Lidy van
Eijsselsteijn en Miedema dat reeds eerder hebben gedaan. Van de oude
redactie-leden blijven over Co de Groot-Vreugdenhil en Inge . Lievaárt.
De nieuwe redactie-leden zijn Frank de Haan, Jan Niemeyer en Aize de
Visser. Niemand behoeft achter deze gang van zaken een verscheurend
conflict of een paleis-revolutie te zoeken. De oprichters van Ontmoeting
(Risseeuw, Rijnsdorp, v. d. Stoep) en de meeste van hun metgezellen in
de redactie hebben eenvoudig op zichzelf toegepast de wijsheid van het
spreekwoord: er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. De drie
oprichters hebben trouwens altijd maar heel luchtig op het puntje van
hun redactiestoel gezeten, steeds bereid om op te staan en te vertrekken,
zodra jongere en enthousiastere lieden bereid bleken het werk over te
nemen. Zij, die ouderen, slaken thans een zucht van verlichting. Tien jaar
lang zitten op het puntje van een stoel met altijd de rug- en de beenspieren in staat van activiteit (teneinde ieder ogenblik te kunnen opstaan)
is een ongemakkelijke zit. Deze houding is wellicht ook de oorzaak geweest van het feit, dat in het redactioneel beleid de stevige lijn, het plan,
het programma wel eens ontbraken. Wij hebben wellicht, vooral in de
laatste jaren, te veel ons beperkt tot het op een behoorlijke manier gaande
houden van het blad, waarbij het initiatief en de creatie van nieuwe
ideeën en nieuwe plannen in de verdrukking kwamen. Daarom hopen
wij, dat de nieuwe redactie zich voor de eerste jaren stevig en rechtop
op haar stoelen nestelen zal, een kloek redactioneel beleid zal voeren
en de nodige initiatieven zal ontplooien om het blad meer dan tot nu
toe, een duidelijk karakter en een wezenlijke inhoud te geven. Daarbij
zal deze redactie — zij ontveinze het zich niet — vromelijk hebben te strijden tegen de duivel en zijn ganse rijk van misverstanden op het erf der
protestantse letteren.
Dit misverstanden-rijk in deze vorm is een toch wel een na-oorlogs verschijnsel. Voor en ook nog enkele jaren gedurende de oorlog was het zo,
dat in de christelijke auteurskring hervormden en gereformeerden, calvinisten en barthianen, anti-revolutionairen en c.d.u.-ers broederlijk en
vriendschappelijk met elkaar verkeerden. Men zag Piet Risseeuw arm in
arm lopen met Jan de Groot, Kees Rijnsdorp met Fedde Schurer, Henk
van Randwijk met Gerrit Mulder, Hein de Bruin met Gerrit Kamphuis,
Hendrika Kuyper—van Oordt met Klaas Heeroma. Het gonsde in deze
kring natuurlijk van allerlei menings- en mentaliteitsverschillen maar
dat verhinderde toch niet dat men kon samenleven en ook gezamenlijk
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naar buiten optreden in het besef van de voortdurende aanwezigheid
ener eenheid in laatste instantie op grond van ieders algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.
De oorlog heeft aan het bestaan van de christelijke auteurskring een
eind gemaakt. Hij werd door de leden zelf opgeheven voordat de cultuurkamer er vat op kon krijgen. En toen de oorlog voorbij was bleek er niet
voldoende animo te zijn hem opnieuw in het leven te roepen.
Het is misschien interessant — ook en vooral tot beter begrip van de
situatie van het ogenblik — er even bij stil te staan, hoe, in de tijd onmiddellijk na de oorlog, de verschillende meningen omtrent een al of niet
georganiseerd christelijk auteursleven zich openbaarden.
Het was Piet Risseeuw die, in juni 1945, in een kring van vrienden
(Kees Rijnsdorp, Klaas Heeroma, Hein de Bruin, Jan H. de Groot en
D. v. d. Stoep) schriftelijk de volgende vragen aan de orde stelde:
1. Is het gewenst de Chr. Auteurskring in leven te houden?
2. Zullen wij als groep een tijdschrift uitgeven?
3. Op welke wijze kunnen protestants-christelijke auteurs toetreden tot
een algemene Nederlandse Vereniging van Letterkundigen.
De antwoorden op deze vragen luidden als volgt:
-

Risseeuw: In stand houden van de Chr. Auteurskring acht ik gewenst,
voornamelijk als contactkring tussen geestverwante collega's. Het zich,
als voorheen, naar buiten presenteren als 'Christelijke' Auteurskring door
manifestaties e.a., acht ik thans niet meer gewenst.
Van de 'groep' naar het 'volk' is een dwingende eis, ook voor ons. Het
is noodzakelijk, dat wij met dezelfde, ja nog grotere activiteit dan voorheen door middel van publicaties, lezingen, conferenties, tijdschriften
e.a. de weg zoeken naar het hart van het Nederlandse volk en niet slechts
van het 'Christelijk volksdeel'. Er is geen reden dat Chr. volksdeel te
minachten — het is ons aller nest geweest. Het heeft ons in staat gesteld
te publiceren; het verzekerde ons altijd een afzetgebied. Wij wisten voor
wie wij schreven. Dat was ons geluk èn ons ongeluk tevens.
Ik meen dat wij thans een welbewuste poging moeten wagen ons isolement te verbreken en zie onze taak voor het gehele Nederlandse volk als
een indirecte zendingstaak.
Omdat het praedicaat 'Christelijk' overbelast is, zullen wij er goed aan
doen, ons niet meer als zodanig aan te dienen. Ons wèrk zal openbaar
maken wie wij zijn.
Het bovenstaande geldt ook voor een eventueel uit te geven tijdschrift,
dat m.i. vroeg of laat toch noodzakelijk zal blijken, meer nog voor de
kritiek dan voor creatief werk, dat wellicht eerder een plaats zal vinden
in andere bladen.
Met beginselverklaringen moeten wij zeer spaarzaam zijn. Ook hier
zal ons wèrk wel uitwijzen, welke geest ons bezielt. Dus geen etiket dat
de lezer bij voorbaat kopschuw maakt.
Het lijkt mij noodzakelijk, dat wij deel uitmaken van een algemene
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Nederlandse organisatie van letterkundigen.
Conclusie: Zonder het onderling contact met geestverwanten prijs te
geven, dienen wij alles in het werk te stellen het isolement waarin wij
door de historische loop der dingen geraakt zijn, te verbreken. Wij moe
voor alles Nederlandse auteurs zijn voor het Nederlandse volk.
-ten

Rijnsdorp: Ik zou willen waarschuwen tegen de geestelijke houding, alsof
van het voor-oorlogse niets meer deugt en alsof alles nu anders moet.
Zeker mogen we geen 'oude schoenen wegwerpen voor we nieuwe hebben'. Zijn wij waarlijk door de oorlog veranderd (en verondersteld wordt
natuurlijk, in een goede zin) dan zal dit vanzelf wel blijken. Het komt
bij alles toch aan op de geest waarin de dingen gebeuren. Het zoeken
van nieuwe wegen, bij een onveranderde geesteshouding, loopt op teleurstelling uit. Bovendien kunnen we en willen we toch ook niet onze eigen
historie ongedaan maken. Toen we ons als Chr. auteurs organiseerden,
volgden we daarin een bijna honderdjarige traditie. En, om even vooruit
te lopen op vraag 3, als we in een algemene vereniging terechtkomen,
waartegen natuurlijk geen bezwaar is, dan zijn we daar toch de 'Christelijken'. Tenzij we bewust willen aansturen op verwatering van ons principe. Mijn bezwaar is dan ook niet dat we te véél 'Chr.' auteurs zijn
geweest, maar juist, dat we dit te weinig zijn geweest. We leefden veel
te weinig uit onze eigen levensovertuiging en keken veel te veel naar de
overzijde, waar de officiële letterkundigen zaten. Die gaven als het er
op aan kwam toch de cijfers. Als ik de Chr. auteurskring zou willen oplossen, dan zou dat juist hierom zijn, dat ik vind dat we aan onze roeping
niet hebben beantwoord. Maar liever houd ik de kring in stand, desgewenst onder een nieuw te kiezen bestuur, met volledige vrijheid voor
de individuele leden toe te treden tot een algemene vereniging. Dan
behoudt ieder zijn persoonlijke vrijheid. Dus niet als Chr. auteurskring
onderdeel worden van een overkoepelingsorgaan, ofschoon dat ook wel
te verdedigen zou zijn. Maar in dit laatste geval zou de Chr. auteurskring ook Of zeer representatief moeten wezen Of iedereen moeten omvatten die als Chr. publicist optreedt. Nu is hij niet door een streng
rechtvaardig systeem bijeenverkozen. — Ik geloof wat wij ons aan illusies
overgeven, als we menen er bij het Nederlandse volk 'in te komen'.
Natuurlijk moeten we het proberen, maar het lukt ons nooit. Onze problemen zijn niet die van de massa, en omgekeerd. We zijn niet beter,
maar nu eenmaal anders. Ik begin meer en meer te geloven, dat na enige
tijd van verwarring de oude lijnen weer bovenkomen. Kijk maar hoe
ieder probeert de nieuwe bladen onder de oude rubrieken onder te brengen. Alles draait om de antithese. Dat die bestaat is voor een gelovige
ontwijfelbaar. Alleen maar: we hebben er te veel bij voorbaat mee gewerkt. We kunnen het hart niet lezen en kunnen dus nooit precies zien,
laat staan aangeven, hoe de scheidslijn loopt. Zeker is, dat die niet precies loopt tussen de Christelijke en niet-Christelijke, ik bedoel tussen de
zich Christelijk en niet-Christelijk noemende groepen. Ook is zeker, dat
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die scheidslijn niet precies anders loopt. Het is er mee als met de oorlog:
we weten dat er altijd oorlogen zullen zijn. Dus pro-oorlog? Nee, antioorlog, maar met het nuchtere weten, dat de wereldvrede in deze bede
onbereikbaar is, tenzij misschien voor een poos onder de anti-Christ.-ling
Er is een antithese. Dus tegen samenwerking met zich niet 'Christelijk',
resp. 'niet-Christelijk', noemende mensen? Welnee. Ik geloof dat we uit
deze paradox moeten leven: er zal altijd oorlog zijn, 'dus' we zijn tegen
de oorlog, in die zin, dat we altijd en overal voor de vrede moeten werken. Er is een antithese en die blijft er, 'dus': we zoeken zoveel mogelijk samenwerking, totdat (misschien in diepste zin wel: opdat) die antithese te zijner tijd openbaar worde.
In die zin ben ik het dus helemaal met Piet Risseeuw eens, dat we
ons isolement moeten verbreken. Alleen maar: ik geloof niet dat het ons
lukken zal ons verleden te verloochenen, met behoud van onze geestelijke overtuiging. Waren we niet met een 'christelijke' traditie belast, dan
zou de enig-juiste weg zijn die hij aangeeft.
Ik zou dus de Chr. auteurskring gewoon willen handhaven, met volledige vrijheid voor ieder lid, die zij trouwens al hadden. Krijgen wij als
kring een uitnodiging tot toetreding, dan moeten we ons op een rechtvaardige uitbreiding op nauwkeurig te omschrijven basis bezinnen, opdat niet dit toevallig-aanwezige groepje worde 'uitverkoren'. Nu wij ons
eenmaal Chr. hebben genoemd, zou ik er niet voor zijn die naam te
laten vervallen.
We hadden plannen voor een ts. 'Réveil'. Ik zou er voor zijn bij die
plannen aan te sluiten. Hebben we het ergens vastgelegd. Dan die papieren boven tafel en eens kijken hoever we waren.
Heeroma: De vragen betreffen de organisatievormen waarvan wij ons
nu moeten gaan bedienen. Deze organisatievormen worden ons m.i. opgelegd door 'de wereld'. Het hangt er helemaal van af hoe de tijdschriften die door 'de wereld' worden opgericht er zullen uitzien, of wij de
plicht zullen hebben als getuigenis daartegen een eigen tijdschrift op te
richten. Als het 'vorm om de vorm'-principe van '80 weer in een of
andere vermomming de leiding krijgt, moeten wij daartegen protesteren
en kán de nood ons zijn opgelegd om daartegen een eigen tijdschrift en
een eigen kring te organiseren. Alleen als reactie tegen een te smalle
basis, als protest tegen veronachtzaming van geestelijke waarden, heeft
een Christelijk-literair tijdschrift recht van bestaan. We moeten afwachten of die reactie en dat protest in de oude vormen noodzakelijk zullen
blijken. Mijn advies is dus: afwachten en voorlopig de in de illegale
periode ontstane samenwerking met andersgerichte personen en groepen
voortzetten. Het lijkt mij ook beter de Auteurskring voorlopig niet bijeen
te roepen. We kunnen daarom als vrienden wel eens samen praten, maar
in geen enkel officieel verband. Over die 'algemene vereniging van letterkundigen' heb ik zomin een oordeel als over de toekomstige tijdschriften.
Ik moet dat allemaal eerst eens zien.
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De Bruin: Nu ik heb doorgelezen wat mijn voorgangers bij de gestelde
vragen aantekenden, vind ik dat er over al die standpunten te praten valt.
Ik heb wel eens gedacht en misschien ook gehoopt, dat het voortbestaan
van een aparte Chr. Auteurskring geen zin meer zou hebben. Maar
als ik zo de ontwikkeling van de dingen eens gadesla, dan ben ik daar
toch niet zo zeker van. Ongetwijfeld zal er bij velen van ons de behoefte aan een contact tussen geestverwanten blijven bestaan. Het
lijkt mij lang niet denkbeeldig, dat wij noodgedrongen toch weer zoiets als een eigen orgaan zullen moeten hebben. Het is dan maar de
vraag of wij daarmee meer bereiken dan het zogenaamde chr. volks
dus dan weer in het isolement geraken waar we ook wel eens-del,n
uit willen. Zolang het mogelijk is zou ik samenwerking op een zeer
brede basis willen, dat wil dan zeggen meedoen in het geheel van de
Nederlandse literatuur, publiceren, onder medezeggenschap en medeinvloed als 't kan, in algemene tijdschriften. Die kans wordt ons zeker
ook wel geboden. Of zij er, gezien de aard van ons werk, bij de voortduur op gesteld zullen blijven, is een andere kwestie.
Persoonlijk zou ik tegen aansluiting bij een, algemene vernigingj
geen bezwaar hebben, mits wij binnen zo'n verband ons zelf kunnen
blijven. De korte conclusie van Risseeuw zou ik tenslotte willen onderstrepen.
De Groot: Ik heb geen behoefte aan een specifiek Chr. organisatie
welke ook en hoop die niet meer te krijgen. Ik vind het echt onjuist
af te wachten. Dat doet me te veel denken aan op de loer liggen.
Volop en ronduit medewerken met die groepering die ons het meest
ligt. Niet om de aardige gezichten van de medegenoten maar om de
taak van 'herstel' en 'opbouw' onzer literaire cultuur, die zij zich stel
vrienden zie ik gaarne nog eens terug. Welkom in mijn huis als-len.D
Amsterdam wordt uitgekozen.
v. d. Stoep: Ik weet het niet. Het antwoord op de laatste vraag lijkt
mij niet moeilijk. Ik heb juist vanmorgen het manifest van de Ned.
Fed. van Beroepsverenigingen van Kunstenaars ontvangen. Er zijn
misschien nog wel een paar dingen waarover eens gepraat moet worden, maar er bestaat m.i. geen bezwaar tegen om mee te doen. De
Fed, wenst het verenigen voor bijzondere kunstbelangen op grond van
religieus, politiek of aesthetisch inzicht niet in de weg te staan, hoewel
zij geen andere beroeps-vereniging naast de hare wil dulden. Het valt
mij de laatste tijd dikwijls op, dat wij in een heleboel dingen toch
aardig de fascistische kant zijn opgedreven. We beleven momenteel
o.a. de dictatuur der illegaliteit. Niet dat ik het zo verschrikkelijk
vind, maar 't is goed, dat we het ons realiseren.
Goed, dus één beroepsvereniging. Maar denkt iemand, dat we nu van
de groepsvorming af zijn of dat ook het maar gewenst is daar van af
te komen. Er zullen natuurlijk verschillende tijdschriften komen en
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rondom ieder tijdschrift een bepaalde groepering. Anders wordt het een
dooie boel. Zullen wij allemaal individueel proberen bij een van die
groepen onderdak te komen? Of willen we niet onderdak? Klaas wil
afwachten maar ik ben maar zo bang, dat wij de een of andere bus
missen. Er gebeuren dingen waar we bij moeten zijn, ook al hebben
we geen duidelijke uitnodiging gekregen. Ik geloof niet dat het gewenst is, dat de Chr. auteurskring in de oude vorm terugkeert. Maar
wel voel ik veel voor een werkgemeenschap uit de oude groepering
(zo mogelijk aangevuld met frisse kracht) die onmiddellijk de hand aan
de ploeg slaat. Of deze groep dadelijk een tijdschrift nodig heeft weet
ik niet. Veel hangt af van de ontvangst bij de broeders in het vak.
Maar wie durft in dit opzicht optimistisch zijn. Misschien is het 't
verstandigst maar direct krachtig, dus met een eigen blad van wal te
steken. Dit behoeft toch geen isolement of separatisme te zijn. Het kan
ook, het móét betekenen: krachtig meedoen aan al wat er te doen valt.
Zo luidden dus de reacties in de eerste instantie. Er is natuurlijk nog
wel enige onderlinge re- en dupliek geweest, maar daarbij was het eigenlijk alleen Hein de Bruin die door aarzelingen bevangen bleef. Interessant zijn uit zijn correspondentie vooral nog de volgende passages:
Ik kan niet nalaten toch nog even op de kwestie(s) waar wij telkens
tegenaan stoten en die we blijkbaar maar niet omzeilen kunnen in te
gaan. Het gevoel dat wij misschien iets missen, iets verzuimen (v. d.
Stoep) is ook mij niet helemaal vreemd. Ik kan alleen maar steeds niet
becijferen hoevelen dat gevoel eventueel delen en daardoor uiteindelijk
toch tot activiteit geprikkeld zouden worden. Toevallig kwam mij vandaag een lijstje onder de ogen van op stapel staande lit. tijdschriften.
Dat zijn er een twintig. Behalve in Ad Interim en misschien in Columbus
(een ts. van jongeren: de Parade der Profeten) ontdek ik in de redacties
niemand uit onze groep. Voor medewerking uit onze kring staan vele,
zo niet alle, van deze periodieken zeker open. Er zijn verschillende ts.
die zogenaamd voor werk van de jongeren opgericht zijn. De jongeren
zijn actief en zij zien weinig bezwaren, als er maar een uitgever is die
't waagt. Het komt mij niet voor dat er 'prot. jongeren' zijn met enige
voortvarendheid om een eigen orgaan op te richten. Jonge schrijvers die
er van prot. huize zijn, hebben zich doorgaans reeds met de 'jongeren in
't algemeen' vermengd. Als wij een ts. zouden stichten, dan is hét de
vraag of we deze jonge mensen nog zouden aantrekken. Wie zijn er dan
van de ouderen die zich aan dat ts. van onze groep zouden willen binden? Het getal is geringer dan voor de oorlog, en het ellendige is dat
we eigenlijk niemand zouden kunnen missen.
Bij velen is er een tegenzin tegen 'apartjes' en tegen de 'antithese' en
wat daar mee samenhangt. Het valt mij op, dat ofschoon Ds. Buskes en
Dr. Miskotte b.v. het samengaan met de 'christelijke' partijformaties verbreken, zij toch aan de andere kant als Barthianen een eigen cultureel en
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theologisch blad oprichten, waarvan de redactie uitsluitend uit Barthianen bestaan zal. (Een blad als Woord en Geest vroeger, maar waaraan
sommigen dan niet meer mogen meedoen). Zij denken ook: in ons isolement ligt onze kracht. Het gaat maar hierom: e r g e n s schijn je toch
als geestverwanten weer bij elkaar te moeten kruipen 'om iets niet te
missen', om iets niet te verspelen: invloed. Niet omdat invloed zo je eigen
eerzucht bevredigt, maar wel degelijk en nog in sterkere mate, omdat je
van overtuiging bent dat je de zaak maar niet blauw-blauw kunt laten.
Als protestants Nederland nog een eigen gezicht heeft, dan moet dat
toch ergens duidelijk en sprekend zichtbaar worden. Het bevredigt niet
als je hier en daar slechts eens een lonkje op zou merken, dat klaarblijkelijk aan zo'n gezicht verwant is, en welk knipoogje men in 't algemeen
ook nog wel gedoogt, omdat het nu eenmaal een 'trekje' van het volkskarakter vertegenwoordigt. — Dit zijn zo enkele overwegingen.
Een werkgemeenschap zegt v. d. Stoep. Dat is altijd nog mijn ideaal.
En 't mag zelfs een beetje bont gezelschap zijn, als het maar stijl heeft.
Als we door middel van de A.K. niet zoiets als deze stijl kunnen schep
dat zullen we dan zeker ook niet kunnen in en door een tijd--pen,
schrift, nu dan heeft alle overleg geen zin. Dan moet ieder maar zien
zalig te worden in een gemeenzaamheid, waar hij mogelijk dikwijls eenzamer is dan zelfs voor de creatie van het werk wenselijk is.
En uit een volgende brief:
Er is tegenwoordig — men kan 't lezen zo men 't wil — een aversie
tegen opzettelijke 'christelijke' actie. Men voelt zulks bijna, zo niet geheel,
als verraad aan de tijdgeest. Je weet hoe die 'tijdgeest' verraders bejegent. Ze worden op zijn minst geboycot.
De tijd alleen kan ons leren of deze toestand gezond is. De dichters
onder ons vooral hebben zoveel kansen om hun werk te publiceren in wel
algemene tijdschriften, dat zij de noodzaak niet inzien van een-beknd
eigen blad. Dat er verscheidene rechtzinnige predikanten zijn die zelfs
de chr. politiek afgezworen hebben en graag met de 'anderen' meedoen,
bewijst genoegzaam hoe het getij verandert. Men is enerzijds geneigd te
zeggen, dat daar iets goeds in is; soms daarentegen bekruipt je de vrees,
dat er iets door verloren gaat, dat achteraf bijna een ramp zou kunnen
blijken te zijn.
Is het te somber gezien, dat het 'christendom' hier te lande en in geheel
Europa min of meer op een verloren post staat? Het is verschrikkelijk
tolerant, zijn weerbaarheid valt samen met de weerbaarheid van alle
anderen tegen de barbaarsheid, d.w.z. iedereen voelt zich eigenlijk wel
christelijk in zoverre, en zo hij op dat 'christelijk' als zodanig niet veel
prijs stelt, in elk geval minstens zo goed als 'zogenaamd christelijk'. Men
wil de scheidingen uitgewist zien. Nivellering? Ik weet 't niet meer.
Zo lagen dus de meningen. Ik geef er geen commentaar op. Ze spreken
in het verband waarin ik ze wil gebruiken, ruimschoots voor zichzelf. En
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wat was het resultaat? Rijnsdorp, Risseeuw en v. d. Stoep gingen er toe
over een gelegenheid te scheppen voor auteurs van protestants-christelijke
huize om elkaar af en toe eens te ontmoeten. Dit was geen organisatie.
Er was geen bestuur, er waren geen reglementen. De initiatiefnemers
meenden alleen dat het goed kon zijn dat er een zekere uitwisseling van
ervaringen bestond en de mogelijkheid tot de vorming van kleinere of
grotere werkgemeenschappen.
Ze riepen ook de jaarlijkse Pinksterconferentie (vroeger georganiseerd
door het Verbond van Christelijke Letterkundige kringen) weer in het
leven om daarmee te trachten een ontmoeting tussen schrijver en lezer
te bewerkstelligen. En zij richtten het tijdschrift Ontmoeting op. De bedoeling daarvan werd uiteengezet in een redactionele verklaring in het
eerste nummer.
'Of het tijdschrift recht van bestaan heeft', aldus wordt in die verklaring gezegd, 'zal de toekomst moeten leren. Het heeft geen zin de lezer
hieromtrent bij de aanvang reeds verwachtingen op te dringen. Iedere
periodiek heeft haar bestaansrecht te bewijzen door goed werk te leveren.
Iets anders is het zedelijk recht van verschijnen. Daarover valt reeds nu
iets te zeggen. We kunnen beginnen met op te merken, dat er in tamelijk
brede kring aan een periodiek als de onze behoefte bestaat. Dit feit zou
op zichzelf reeds een poging tot oprichting van een eigen tijdschrift
kunnen rechtvaardigen. Dieper bezien wordt ons streven bepaald door
een eigen houding ten aanzien van het cultuur-vraagstuk, welke houding
om nadere bewustwording vraagt. Hier niet in de vorm van theoretisch wijsgerig onderzoek, maar door ons te werpen in de stroom van het
literair - culturele leven van onze tijd. Wij hebben geen tot in bizonderheden uitgesponnen theorie, waaruit wij een kasplantje van theoretischzuivere kunst proberen op te kweken; veel blijft 'welbewust onbewust',
want kunst is nu eenmaal geen politiek, die volgens een vastomlijnd program kan worden beoefend.
Toch zou men zich vergissen, indien men meende, dat wij 'zweven'.
Wij zijn er ons zeer goed van bewust dat het geloof in Jezus Christus
als Gods Zoon en Zoon des Mensen van allesbeheersende betekenis is
voor leven en kunst. Wij willen proberen te werken onder de geweldige
indruk van de mogelijkheid ener Christelijk- Reformatorische cultuur,
ook al weten wij dat een waarlijk Christelijke cultuur op de oude aarde
nooit volledig kan doorbreken en doorgaans in de aanvangen steken blijft.
Maar in hem, die de mogelijkheid van zulk een Reformatorisch-Christelijke cultuur eenmaal heeft gezien, is iets gaan branden, dat niet meer te
doven is.
Dit alles wil niet zeggen, dat wij uit zijn op theologisch sectarisme.
Iedere bijdrage, die zich met de opzet van ons tijdschrift verdraagt en
ook overigens aanvaardbaar is, is welkom: wie niet tegen ons is, is voor
ons. Wij gevoelen ons door taal en cultuur en door het gemeenschappelijk
lijden gedurende vijf bezettingsjaren, innig verbonden aan het Nederlandse volk. Mede daarom zijn wij ook tegen elke vorm van literair sec360

tarisme. Wij willen niet een 'hoog-literair' tijdschrift, dat zich enkel tot
de naaste vrienden richt en zich voortdurend tegen den burger, d.i. de
Nederlander zoals u en wij, afzet. Voor een zodanige,.al te-zeer verbizonderde kunst, hoe belangrijk haar specimina ook kunnen wezen, voelt ons
tijdschrift niets. Wij hopen in proza en poëzie verstaanbaar Nederlands
te spreken, niet uit burgerlijkheid of uit een ander socialistisch sentiment, maar omdat naar onze mening kunst zo helder mogelijk moet zijn.'
Is het nodig dit alles zo uitvoerig te releveren? Ik geloof het wel. Omdat nu de geschiedenis verder gaat. Het kan toch duidelijk zijn dat wij
wilden gaan wonen in een huis dat naar alle kanten openstond. Het was
meer een (jeugd)herberg dan een huis. Het was meer een afdak dan
herberg. Er stond geen naambordje naast de open deur. Er was geen bel.
Wij waren helemaal niet gehecht aan onze eigen plannen en manifestaties.
Op een gegeven moment meenden wij dat het contact van christelijke
auteurs zijn werk had gedaan. Wij hieven het op. Op een ander moment
vonden wij dat de Pinksterconferentie toch weer dreigde te veel een
enghartig zaakje te worden. Wij scheidden er mee uit, ook al om te bereiken dat Ontmoeting frank en vrij en onafhankelijk in het leven zou komen
te staan. Maar hoe grote openheid wij ook naar alle kanten betrachtten, hoe
hartelijk wij ook handen uitstaken, hoe eerlijk en sportief tegenover iedereen wij ook het spel wilden spelen, na tien jaar kunnen wij moeilijk anders
constateren dan dat wij toch nog leven in een isolement, een isolement,
dat wij niet wilden, waartegen wij ons met handen en voeten hebben
verzet, maar dat ons eenvoudig is opgedrongen.
Naar mijn mening heeft dit voornamelijk twee oorzaken. In de eerste
plaats waren wij (en dan bedoel ik speciaal wij drieën, de initiatiefnemers), wolven die in een kwade reuk stonden. Wij waren en bleven suspect omdat wij één schrikkelijke zonde hadden: wij waren gereformeerd.
In de tweede plaats: het artistiek creatief vermogen waarover de groep
die zich rondom Ontmoeting schaarde, beschikte, was zwak.
Wat de eerste oorzaak betreft moet men mij toestaan, dat ik eens voor
één keer stomweg, zonder er al te veel doekjes om te winden, zonder
diplomatie en zonder tactische foefjes een paar dingen zeg over de ver
tussen gereformeerden en hervormden in het algemeen, een ver--houding
houding die ik met groeiende ongerustheid eerder slechter dan beter zie
worden. Als ik het daarbij over 'de' hervormden heb, met het bepalend
lidwoord nog wel, kan men natuurlijk opmerken, dat dit een volkomen
onbestemd begrip is. Maar wij moeten niet kinderachtig zijn. In de Her=
vormde kerk tekent zich duidelijk een front af. Als men met deze kerk
te maken krijgt weet men tegenwoordig vrij duidelijk wie men tegenover
zich heeft. En in elk geval begrijpt iedereen uitstekend over wie ik het heb.
Ik wil graag bekennen dat ik de hervormden in vele opzichten bewonder en benijd. Ik doe dit omdat in dat oude en grijze kerkgenootschap
het onmogelijke is mogelijk geworden. Ik heb indertijd min of meer adem
toegezien, hoe plotseling — en geen mens weet van waar — het leven-los
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weer ging woelen en gisten in die dorre stam. Ik behoor niet tot de mensen, die zeggen: tut-tut, laat de boel eerst maar eens overwinteren en
overzomeren. Als een kerk allerlei kluisters van zich afschudt, zich er van
bewust wordt weer met een roeping in het volksleven te staan om. te
verkondigen, te getuigen, te vermanen, te belijden, dan zegt men geen
tut-tut. Dan zegt men halleluja. Ik heb die hervormden benijd omdat
zij dit mochten ontvangen terwijl de gereformeerden in dezelfde tijd
het debacle van 1944 meemaakten, waarbij, midden in de oorlog dus,
een nieuwe kerkscheuring mogelijk bleek.
Maar wat ik niet begrijp is dat men het in deze reformatie blijkbaar
voortdurend nodig heeft zich af te zetten tegen de gereformeerden. Gereformeerd zijn is erg in hervormde ogen. Dat weten we nu wel. Doopsgezind zijn is wel iets, remonstrant zijn ook en oud-katholiek zijn is
zelfs erg aardig. Maar gereformeerd zijn is iets griezeligs, iets besmette
eigenlijk iets onfatsoenlijks. Als je bij een hervormde doorbraak--lijksen
man op bezoek komt durf je nauwelijks te erkennen dat je gereformeerd
bent. Want hij zal wel bereid zijn aan te nemen, dat je er niets aan kunt
doen, maar als hij je voor de lunch heeft uitgenodigd in de veronderstelling, dat je maar gewoon vrijzinnig was, zal hij toch de gelegenheid
zoeken even een onderonsje met zijn vrouw te hebben om haar te kunnen
zeggen: denk er om, hij is gereformeerd. En zijn vrouw zal dan onmiddellijk aan hem vragen: wat denk je, eten de gereformeerden mayonaise
over hun sla? In elk geval zal zij er voor zorgen, dat de kinderen deze
keer maar met het meisje in de keuken eten, omdat je het nooit weet met
die gereformeerden. Zij zouden de kinderen wel eens regelrecht naar de
christelijke school kunnen sturen. Een gereformeerde is, om het nu maar
eens kort en goed te zeggen, een farizeïstische betweter, onverdraagzaam
en heerszuchtig, onbekwaam tot enig oecumenisch goed en steeds wellustig bezig, vanuit zijn antithetisch isolement, met de verzuiling van het
nederlandse volk. De gereformeerden hebben een paar merkwaardige
dingen uitgevonden: de school met de Bijbel, de anti-revolutionaire partij,
het christelijk nationaal vakverbond en de nederlandse christelijke radiovereniging. Zij hebben iets tegen de vrijzinnigen in de kerk en zij voelen,
iets voor de Ambonnezen in de wereld. En met al deze dingen plegen
zij, om met Prof. Banning te spreken, afgoderij. En om de maat helemaal
vol te meten hebben zij ook nog het dagblad Trouw.
Ik overdrijf natuurlijk, maar laat mij om een helderder begrip van de
.situatie te krijgen dat nu maar eens even mogen doen. Wat ik niet begrijp is, dat de ontwikkeling van een veelbelovende reformatie in een
kerk voor een groot deel zou kunnen worden bepaald door vrees voor de
gereformeerde boeman. En soms ben ik werkelijk bang, dat het daarop
gaat lijken.
Er is natuurlijk wel een verklaring voor te vinden. De hervormde kerk
is een zeker minderwaardigheidscomplex ten opzichte van de gereformeerde kerk nog niet te boven. De hervormde kerk vertoont in dit opzicht een opmerkelijke overeenkomst met Indonesië. Hier is een jonge
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staat, vers onder het Nederlandse juk vandaan, die met de hele wereld
plezierig wil opschieten, maar alles wat Nederlands is wantrouwt en verfoeit, die zijn politiek laat beheersen door angst voor de Nederlanders
en al zijn mislukkingen op Nederlandse rekening schrijft. Ongeveer hetzelfde doen de hervormden ten opzichte van de gereformeerden. Zij
moeten een zondebok hebben. Het is mis in Nederland. Dat hebben de
gereformeerden dan gedaan. Zij hebben in de vele tientallen jaren dat de
hervormde kerk eigenlijk geen kerk meer was de boel verprutst. Omdat
zij, die gereformeerden, wel kerk waren, hebben zij daartoe ruimschoots
de gelegenheid gehad. Maar nu de hervormden weer kerk zijn is het dan
ook hun eerste taak om de gereformeerde zuurdesem uit te roeien.
Goed, dat is te begrijpen. Maar nu moeten we toch even voorzichtig
zijn, want de vergelijking gaat nog verder op. Niemand zal ontkennen,
dat de politiek in Nederland mede gevormd wordt door de wil van het
volk, Nederland is een democratische natie en kan dat zijn omdat in
't algemeen gesproken het Nederlandse volk een politieke wilsvorming
op kan brengen. In Indonesië wordt de koers bepaald en worden de
lakens uitgedeeld door een klein percentage van het Indonesische millioenen-volk. Verreweg het grootste gedeelte van dit volk weet van toeten
noch blazen. Het kan nog geen enkele invloed hebben. Het leeft, politiek
gesproken, niet. Het wordt geleefd. Men moet niet direct boos worden
als wij deze dingen op de verhouding tussen hervormden en gereformeerden gaan overbrengen. We menen er niet te veel aan te zeggen als
we beweren, dat het gereformeerde volk een mondig volk is. Wat er dan
ook op Kuyper en Bavinck en Schilder aan te merken moge zijn geweest,
zij hebben het volk op de geestelijke schoolbanken gehad. Zij hebben er
een terzake kundig en meelevend volk van gemaakt. Als het gereformeerde volk over geestelijke of kerkelijke zaken praat dan weet het waar
het over gaat en dan kan het zijn woordje doen. Wij weten wel, dat dit
zijn schaduwzijden heeft — praat ons er niet van — maar daar gaat het op
't ogenblik niet om. Het gaat er om, dat het gereformeerde volk een stem
heeft, die bovendien een vrij duidelijke taal spreekt.
Bij de Hervormde kerk toont de toestand veel meer overeenstemming
met die bij het Indonesische volk. De ingezonkenheid der kerk gedurende
vele tientallen jaren heeft gemaakt, dat er aan de scholing van het hervormde volk veel heeft ontbroken. Het zal pas op de duur met eindeloze
moeite en zorg begrip kunnen krijgen voor de dingen waarom het in de
reformatie van zijn eigen kerk gaat. Wij zouden de stelling aandurven,
dat het gereformeerde volk de quintessens van de reformatie der Herv.
Kerk al veel beter door heeft dan de hervormde mensen zelf, omdat zij —
die gereformeerden — met het denken over en aanvaarden van kerkelijke
vraagstukken vertrouwd zijn geraakt. Daar komt dan nog bij, dat er in de
Hervormde kerk een groot aantal nuanceringen zijn, die lopen van uiterst
rechts naar uiterst links, zodat van een hervormde kerkelijke volkswil niet
gesproken kan worden. Het hervormde volk heeft nog geen stem, althans
geen stem waar men uit wijs kan worden. Het heeft (dus) ook (nog) geen
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stem in het kapittel. De dingen worden van hogerhand geregeld. De
reformatie van de Hervormde kerk is een reformatie die van de top uit
is begonnen. Hiermee is niets kwaads gezegd. Men kan een reformatie
nu eenmaal niet voorschrijven hoe en waar zij moet beginnen. Maar intussen hebben wij met het feit rekening te houden en zullen ook de hervormden moeten erkennen, dat dit feit zijn consequenties heeft. Het is een
betrekkelijk kleine groep die op 't ogenblik de koers uitstippelt. Het hervormde volk als zodanig heeft daarin maar een gering aandeel.
Zo is de toestand. Wat de Indonesische leiders o.i. over het hoofd zien
is dat er in de Nederlandse mentaliteit een snelle ontwikkeling heeft
plaats gevonden in de richting van het zelfbeschikkingsrecht der volkeren.
En zo is voor de hervormde leiders de gereformeerde kerkgeschiedenis
stil blijven staan bij de synode van 1944.
De gereformeerden begrijpen wel 't een en ander van de hervormde
tegenzin tegen de gereformeerden. Zij beseffen, dat zij 't er voor een
deel naar hebben gemaakt en dat zij voor 't bestanddeel, dat er onjuist
en overdreven in is, de legendevorming zelf in de hand hebben gewerkt.
Zij erkennen op z'n minst dat de gebreken van hun deugden altijd op de
loer hebben gelegen en in sommige opzichten tenslotte de overhand hebben gekregen. De schrik voor het debacle der veertiger jaren zit hun nog
vers in 't bloed. Zij zijn bezig daar boete voor te doen. Zij weten, dat het
geen boeteling past een grote mond op te zetten of verongelijkt te doen,
maar wat hen wel verdrietig stemt is, dat het de hervormden nog altijd
goed dunkt te vergeten of over het hoofd te zien, dat er een jongere en
jongste kerkgeschiedenis is, waarin ook de gereformeerden hun ontwikkeling hebben doorgemaakt. Hun zelfverzekerdheid en zelfgenoegzaamheid heeft door het gebeurde in 1944 een geduchte knak gekregen. De
scheuring, die families en gezinnen uit elkaar rukte, heeft de ogen van
velen geopend voor de heilloosheid van het intellectualistische pad waarop men zich voortbewoog. Hoe men het ook wendde of keerde, zelfs als
men de Synode 'gelijk gaf' moest men toch wel schaamrood erkennen,
dat men ondanks zijn perfecte organisatie in zijn taak als kerk bitter was
te kort geschoten. Het kerkvolk, dat altijd grote eerbied gehad heeft voor
zijn leiders, ging zich afvragen of deze eerbied niet misplaatst was geweest. Het voelde zich bedrogen. Het ging zich weer herinneren, dat het
zelf kerk is en dat het zelf de kerkregering vormt. En tegelijkertijd was
het reëel genoeg om met deze leiders solidair in de schuld te blijven.
Deze leiders bleken trouwens ook veel geleerd te hebben. Wie de publicaties van de gereformeerde theologen van de na-oorlogse jaren gevolgd
heeft ziet deze revolutie der mentaliteit zich voor zijn ogen voltrekken.
Het schijnt echter dat de hervormde voorgangers van deze publicaties
geen kennis hebben genomen. Zij schijnen deze mentaliteitsverandering
niet te hebben opgemerkt. En dat terwijl uit alle dingen duidelijk blijkt,
dat de gereformeerde theologen al het leven en bewegen in de Hervormde kerk nauwkeurig volgen, gadeslaan en bereid zijn er hun winst
mee te doen.
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Ik hoop, dat men mij deze lange uitweiding vergeeft. Ik geloof namelijk
dat het isolement dat wij als redactie van Ontmoeting opgedrongen gekregen hebben inderdaad in het verlengde ligt van de verschijnselen, die
ik hierboven heb geschetst. En dat terwijl die mentaliteitscrisis, waarover
ik het had, bij de gereformeerde auteurs al veel eerder begonnen is dan
bij de gereformeerde kerkmens in het algemeen. Zij (die auteurs) hebben
in dit opzicht altijd op een voorpost gestaan. Dit blijkt toch ook duidelijk uit de correspondentie die ik hierboven publiceerde. En het stemt
verdrietig als men dan de ervaring opdoet, dat het vergeefs is om op
broederdeuren te kloppen. Daarbij vergeet ik niet dankbaar te zijn jegens
sommige dichters en schrijvers van de (literaire) doorbraak, die in de
loop der jaren waardevolle bijdragen aan ons blad hebben afgestaan. Wij
hebben deze welwillendheid altijd op prijs gesteld. En als men mij vraagt:
wat wilde je dan meer? dan kan ik dat moeilijk definiëren. Wij wilden
eigenlijk alleen maar: gewoon meedoen met alles. Wij wilden eigenlijk
alleen maar (wapen)broederschap. Wij wilden eigenlijk alleen maar, dat
de deuren wederzijds openstonden. Wij hadden nu het gevoel, als wij
op deuren klopten, dat er op z'n hoogst een luikje openging, dat men
door dat luikje zelfs wel eens iets aanreikte, maar dat het dan toch weer
haastig werd dichtgedaan. En dat men daarna de familie waarschuwde:
Pas op, mensen, buiten loopt de gereformeerde bietebauw.
Ik moet nu nog iets zeggen over de tweede oorzaak: het gebrek aan
artistiek creatief vermogen in onze kleine Ontmoeting-kring. Dit is een
moeilijke zaak. Want ik schijn mijzelf tegen te spreken als ik zeg er van
overtuigd te zijn, dat er veel gemakkelijker een werkgemeenschap zou zijn
gegroeid tussen wat wij dan nog maar even hervormden en gereformeerden
zullen noemen, indien er uit de gereformeerde kring een aantal opmerkelijke talenten naar voren was gekomen. Van een belangrijk dichter neemt
ook de hervormde kunstbroeder wel op de koop toe dat hij gereformeerd
is. Men moet mij goed begrijpen, ik veroordeel dit niet. Ik vind het nogal
reëel. Het is een gewoon menselijk verschijnsel. Maar ik geloof niet dat
iemand nu mag zeggen: o, maar dan heeft je hele filippica van zoëven
geen zin; het zat niet vast op dat wantrouwen tegen het gereformeerdendom; de zaak was dat jullie, artistiek gesproken, geen ebenbürtige partners waren. Hiermee stelt men de zaak al te simpel voor. Want dan
blijft het feit bestaan dat het gereformeerdendom van iemand een te
overwinnen factor is. En daar zit het kwaad. In het begin van de oorlog
heb ik eens met Piet Risseeuw een merkwaardig gesprek gehad. Ik vroeg
hem, om welke wonderlijke reden dan ook, wat nu eigenlijk zijn confessie
was. Hij vertelde het me en toen zijn we, voor de grap, het rijtje van
vrienden, broeders en collega's nagegaan, zo van: Weet jij wat Rie van
Rossum is? weet jij wat Gerrit Kamphuis is? Er waren natuurlijk een paar
intieme vrienden die wij kerkelijk wel thuis konden brengen, maar verreweg de meeste van het rijtje konden wij met de beste wil niet etiketteren.
Het had ons nooit geinteresseerd. Wij gingen, zoals ik al eerder heb ge-
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zegd, uit van de ergens aanwezige eenheid in laatste instantie op grond
van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Dat was ruimschoots
voldoende. Wanneer wij iemand barthiaanse taal hoorden spreken behoefde dat nog lang niet te betekenen dat hij hervormd was en als
iemand erg calvinistisch uit de hoek kwam kon hij naar ons gevoel toch
nog heel goed een fervente Lutheraan zijn. D'e ellende van na de oorlog
is dat men van elkaar is gaan weten wat men is en dat men (dus) voor
elkander op zijn hoede is.
Maar met dat al blijft het feit van die geringe artistieke potentie in de
kring van Ontmoeting bestaan en daarmee dus ook voorlopig de onmogelijkheid om, als het dan op een andere wijze niet kan, met artistieke
middelen de middelmuur des afscheidsels te doorbreken. Men kan natuurlijk de vraag opwerpen of het überhaupt mogelijk is tegelijkertijd
geheid gereformeerd en een belangrijk dichter te zijn. Dit is echt niet
helemaal schertsend bedoeld. Het lijkt mij helemaal niet onmogelijk, dat
er allerlei talent in gereformeerde kring in zijn ontplooiing geremd wordt
omdat het, uit innerlijke of uitwendige oorzaak, niet voldoende vrijheid
van ademhalen heeft. Ook daarom is het opgedrongen isolement zo fnuikend. Maar fnuikender voor dit artistiek vermogen is wellicht toch nog
dat de dichter 'van gereformeerden huize' meestal niet wordt opgenomen
in de gemeenschap van zijn eigen kring, maar heel vaak in een buiten
positie terecht komt. En dan gebeurt er dikwijls tweeërlei: of-bentjs
hij komt als dichter niet tot ontplooiing, of hij zegt zijn gereformeerde
confessie vaarwel. Iedere insider kan van dit laatste verschijnsel gemakkelijk een aantal gevallen opnoemen. Van het eerste verschijnsel, waarbij
dus een dichter, omdat men hem in zijn tigen kring niet voor vol aanziet, in zijn ontwikkeling geremd wordt of blijft steken, zijn helaas nooit
duidelijke voorbeelden aan te wijzen. Maar dat er zulke gevallen zijn is
evident. De meergenoemde veranderingen in de mentaliteit, die zich in
gereformeerde kring aan het ontwikkelen zijn zullen nog belangrijk verder moeten voortschrijden voordat de dichter uit die kring van zijn asthma
verlost wordt.

Er zou over deze dingen nog heel wat te zeggen zijn, maar ik mag dit
artikel niet te lang maken.
Het lijkt een enigszins somber afscheidswoord. Maar dit is niet geschied
om de harten der verjongde redactie kleinmoedig te maken. Zij kan op een
nieuwe regel beginnen, onder gunstiger voortekenen. Ik ben eigenlijk
helemaal niet somber over de toekomst. Het heeft er alle schijn van dat
het dichterschap, dat in de kring, waarmee Ontmoeting vooral te maken
heeft, een generatie heeft overgeslagen, in een jongere generatie althans
in poten ti e weer aanwezig is. Bovendien heeft deze nieuwe redactie minder
verleden en nog geen etiket. En ik heb goede moed, dat het niet ge
zal vallen haar met een etiket te beplakken. Ik heb zelfs hoop-makelij
dat men er geen behoefte aan zal hebben zulks te gaan proberen.
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En zegt Gij nu aan 't kruis: Ik moet betalen
Voor elke daad, gedachte en ieder ademhalen.
Elk zondig woord,
Elke verbittering, onkuisheid, iedre smaad,
Elk stelen, roven, iedre overdaad
En iedre moord?
En zegt Gij nu: o neer, ik deed ook dit.
Ik deed, waarom de één gevangen zit
En de ander lijdt,
'k Verspreidde ziekten en ik zond de dood,
Oorlogen voerde ik, bloed vergoot ik rood
Nu is 't mijn tijd.
Dit is Gods straf: waarom verlaat Gij mij?
Is er geen hulp, vergeving niet? Kunt Gij
Geen hulp meer schenken?
Moet ik de schuld van allen boeten? laat
Gij mij alleen, mijn God en toeverlaat,
Kan ik nog denken?
Het is het eind, maar in de diepste nacht
Spreekt plots uw stem, o Christus: ' 't Is volbracht.'
Nu moet Gij sterven,
Nu kiint Gij sterven, want de dood is dood.
Eén nacht, drie nachten, dan het morgenrood
In tedre verven.
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Zie, mij beweegt niet, Heer, om, U te minnen
De hemel, die Gij mij hebt toegezeid,
Noch ook de hel, hoe heet, vindt mij bereid
Van zonden af te zien, met hart en zinnen.
Gijzelf beweegt mij, Heer, als ik U snood
Genageld zie aan 't kruis, en gans gehoond,
Wanneer 'k zozeer Uw lichaam zie gewond,
De smaad U aangedaan, Uw harde dood,
Uw liefde zelf beweegt me op zulk een wijs,
Dat, was de hemel niet, ik minde U nog,
En, was de hel er niet, ik minde U toch,
't Is niet om loon, dat ik U dank en prijs,
Want, hoopte ik niet, waarop ik hopen kan,
Evenzeer als 'k U nu min, minde ik dan.
(Uit het Spaans. Dichter onbekend
± eind 16e/begin 17e eeuw.)

Entrendre les choses exister avec moi
(Claudel — L'Annonce falte à Marie.)
Weiniger worden en minder
De momenten van vreugde
Maar wie wèl aanschouwt

Weet, dat hij niet onderscheidt
De kleine ogenblikken
De nuancen der dingen
Waarin nog blijdschap leeft
Genoeg om te danken.
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De wereld lijkt zo klein geworden sinds Lies weg is. Zijn horizon en hemel
werkelijk dezelfde gebleven? Heeft enkel mijn gezichtsveld zich vernauwd? Ergens hangt een mist tussen mij en de rest. Ik denk er maar zo
min mogelijk over na. Als ik vrienden van vroeger ontmoet, vrienden van
Lies en mij samen, ga ik ze uit de weg. Ik kan over Lies en haar ziekzijn
niet spreken, niet vertellen, laat staan iets verklaren. Van ellende die je
niet verhelpen kunt ben je wel gedwongen op een bepaald moment je
blik af te wenden? om zelf niet ten onder te gaan.
Maar vanmiddag zag ik plotseling Jelle op het Damrak. 't Was er overvol en ik kreeg geen kans naar het Spui af te slaan. Misschien wou ik het
ook niet eens. Dat gezicht! Ik kon mijn ogen er niet van afhouden. Ook
hijzelf leek verward en gretig. Maar toen hij mij bij mijn arm pakte ver
uitdrukking van zijn ogen, en op 't zelfde moment wist ik wat-ander
hij van me wou.
Iets over Lies horen, natuurlijk.
Jelle, ik heb me vanmiddag gemeen gedragen. Ik ben op je vraag met je
meegegaan, ja, — We dronken thee aan het Spui en daarna slenterden we
nog wat rond op het Bagijnhof. Ik wist precies waar je naar hunkerde,
maar ik week je vragen uit. In twee jaar had ik je niet gezien. Destijds
heb ik je hulp geweigerd, en nu weigerde ik die opnieuw. Er valt overigens
niets te helpen. 't Schijnt dat Lies ongeneeslijk is en zelf geloof ik ook
niet meer aan haar genezing, hoewel ik de hoop lang heb behouden.
Waarom schrijf ik je dan vanavond? Is het het oude rigoureuze verlangen naar rechtvaardigheid, komt het omdat ik diep-in weet dat je
recht hebt de waarheid te weten, omdat je jarenlang van haar hield,
omdat je ook nu nog van haar houdt? Want dat voelde ik vanaf het eerste
ogenblik. En ik wist ook dat ik, als ik gekund had, zelfs nu nog tussen
jou en haar in had willen gaan staan. Maar dit laatste is niet helemaal
waar: ik houd immers juist van je omdat je bent zoals je bent: koppig,
uit één stuk, trouw in je genegenheden. Ik schrijf dus niet eens uitsluitend uit reactie om wat ik in mezelf als ontrouw zie tegenover háár.
Maar of ik de moed zal hebben je deze brief te zenden?
En toch verlang ik, verláng ik met jou over alles te praten. Jij ziet,
als man, misschien anders door deze zaak heen dan ik. Aan de andere
kant ken ik Lies vanaf onze vroege kinderjaren. Ik was óók veel nuchterder, veel reëler dan zij, maar ik had een soort feeling voor wat in haar
omging.
Maar wat voor feeling hadden jij of ik moeten bezitten om te peilen
waarover zij tobde, wat de reden van haar ziekte was? En liggen de
oorzaken waarschijnlijk niet veel en veel dieper dan de paar feiten die ik
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toevallig weet en jij niet, spelen aanleg en omstandigheden niet elk hun
rol? Als ik probeer terug te gaan tot vroeger, tot veel vroeger: tot onze
kindertijd, en je losweg uit mijn herinnering dingen van Lies vertel die
de vriendschap tussen haar en mij bepaalden, — dan zegt dat alles immers
nog niets in verband met haar ziekte, het vertelt alleen iets van de vriendschap tussen haar en mij! Er over vertellen betekent voor mij vanavond:
door de muur heenbreken waarachter ik alleen ben met haar en alle herinneringen. Maar voor jou kan het niet meer zijn dan via een lange weg,
die ik toch niet kan omgaan, het kruispunt bereiken waarop haar en mijn
wegen uiteen gingen, — te weten te komen wanneer haar ziekte, misschien!
begon. In ieder geval: zich begon te openbaren.
Ik kan me nog de zandbak heel goed herinneren waarin Lies en ik
samen speelden, een prachtige grote zandbak met fijn, schoon zand.
Liesje was toen een jaar of vier, ik wat ouder. Als tante Noordhof de
deksel er af nam begonnen Lies en ik opgewonden onze attributen te
verzamelen: deksels van jampotten, doosjes, en de vormen van dieren die
mijn vader voor ons sneed. Als 't mooi weer was kregen we badpakjes
aan en speelden beurtelings in het warme zand en in een teil met water,
waar we heerlijk mee knoeiden. Lies vormde altijd de mooiste figuurtjes,
ook met de handjes, toen al.
Eén dag herinner ik me speciaal heel goed. We hadden teveel water
naar de zandbak gesleept en een grote plek zand was nat. En plotseling
raakte ik verdiept in de afdrukjes die Lies' voetjes in dat zand hadden
achter gelaten. Ik keek van de sporen naar Lies' voetjes, van de voetjes
naar de sporen. Ik weet niet of jij ooit Lies' voeten gezien hebt Jelle? Ze
heeft heus de mooiste natuurvoet die op moeder aarde kan rondlopen:
een kleine, rose voet, met tenen zo slank en beweeglijk als vingers. En
vanaf die dag was ik trots op Liesjes voetjes: ze waren zoveel mooier en
leniger dan de mijne! Ze konden met het grootste gemak stukjes speelgoed met de tenen oprapen zoals kinderen van inboorlingen dat doen. Die
sporen in 't zand leken mij als achtergelaten door de engeltjes uit het
liedje dat ik pas had geleerd: twee aan mijn hoofdeind, twee aan mijn
En zo werd ik Liesje Noordhofs verklaarde kleine slavin.
voeteneind
Ik was maar twee jaar ouder dan zij, maar ik aanbad haar met een liefde
die beschermen, beschermen wou. Misschien begrijp jij dat wel. Liesje
was anders dan de andere kinderen uit het dorp, nerveuzer, verfijnder.
Ze was schuw en sloot zich af, en in die afgeslotenheid bloeide als onder
een stolp een tedere fantasie waar ik, zo jong als ik was, echte eerbied
voor voelde. Die fantasie heeft zich later in haar werk in vormen baangebroken. Ze was ook altijd wat hulpeloos, en die hulpeloosheid maakte
in mij kracht en initiatief wakker. Tenslotte speelden we zelden meer
met andere kinderen, we waren altijd samen. Als we door 't dorp liepen
zeiden de mensen: 'Kijk, daar gaan 't notarisliesje en Sis van de meester!'
Maar later zeiden ze dat niet meer. Het sprak vanzelf,
...
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Het eerste jaar dat Lies ziek was heb ik haar elke maand opgezocht, soms
ook vaker: dat hing af van haar toestand. Naast de vlagen van melancholie
en verwarring waaraan zij leed waren er dagen dat zij volkomen normaal
was, en zich bewust was van haar ziekte. Een van de zusters hield veel
van haar en gunde haar de verlichting van gesprek en samenzijn met mij,
ondanks de prijs die daar later soms voor moest worden betaald. Voor
ik haar opzocht belde ik dus altijd de inrichting op om te horen hoe het
met haar was en of ik met haar zou kunnen spreken. Soms ook belde dat
zustertje mij, en vroeg of ik kwam. Dan maakte ik me zo gauw mogelijk
vrij.
Als ik dan eindelijk in de trein zat kwam de moeheid over me. Ik, die
zoveel van reizen houd alleen al omdat ik het zo heerlijk vind uit te
kijken, die nooit lees en zelden praat onderweg — op reis naar Lies deed
ik altijd mijn ogen zoveel mogelijk dicht. En achter mijn oogleden zag ik
of ik wou of niet toch niets dan dat ellendige einddoel: de inrichting waar
Lies was. Wat een krankzinnige plek om Lies Noordhof op te gaan zoeken
tussen vrijwel allemaal mensen die meer of minder krankzinnig zijn! Als
je er goed inkomt, en dat in de trein, achter je dichte oogleden, ga je je
hoe langer hoe minder zeker voelen van jezelf en van iedereen. Bovendien, ik had immers al aardig wat met Lies achter de rug, dat jaar vóór
ze opgenomen werd, Jelle. Haar ziekte begon zich te openbaren al vrij
kort na haar huwelijk, dat een mislukking bleek, en toen Connie naar
Achter-Indië was gegaan ging het helemaal mis met Lies. Ik was toen
tijdelijk bij haar ingetrokken, ik probeerde voor haar te doen wat ik kon,
maar ze werd hoe langer hoe meer onbereikbaar.
In de trein, op mijn schoot, lag tijdens die reizen altijd hetzelfde soort
pakje, het geschenk dat al obligaat en traditie was geworden: een paar
rollen plasticine waar Lies mee kneden kon. Aan dat pakje klemde ik me
dan vast alsof dat het énige reële nog was. Het vertegenwoordigde voor
mij haar werk, het meest eigene in haar. Zou dat haar niet kunnen
redden? Met dat pakje onder mijn arm meldde ik me dan bij de portier.
Ken jij dat gevoel, Jelle: dat alles en iedereen je irriteert, omdat je je
vastgebeten hebt in maar één gedachte?
Nu ik op die tijd terugkijk weet ik dat het mij maandenlang zo ging.
Dat ik voortdurend leefde met één oor in de richting van de telefoon.
Leefde bij de gratie van de hoop op een wonder, een hoop die toch ijdel
bleek, op het wonder van Lies' genezing.
Zo irriteerde ook de portier me telkens weer, — om het feit dat hij me
herkende, om zijn brokkelige tanden en zijn glimlach onder een Hindenburgsnor, om een randje vuil aan zijn oren. Konden ze daar in zo'n
inrichting niet beter op letten? De laatste keer dat ik er was, was hij trouwens door een decoratiever en jonger iets vervangen. Dat al die kleinigheden me bijgebleven zijn! De tuinmansjongen zie ik nog precies voor me,
een jongen met een bête gezicht, zo iemand die van de wal in de sloot
mag helpen, misschien een van de verpleegden.
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Maar als ik de kruk van de wachtkamer omdraaide zag ik meteen
vanaf de bank onder 't raam Liesjes ogen, die dat moment hadden afgewacht, en dan draaide ik gelijk met die kruk bij. Je kunt je niets beroerders indenken dan die arme Lies daar in de wachtkamer, in afwachting
van mij, die vanuit de vrijheid kwam. Meestal liepen we dan direct de
tuin in, naar een stuk bos aan de achterkant van de inrichting. Het pakje
met de plasticine nam ze altijd gretig van me over, en ik schoof mijn
arm onder de hare. Precies zó hadden we, vanaf dat we kinderen waren,
samen gelopen, Jelle: op 't schoolplein, en naar 't gym, later in Parijs
langs de achats de Livres, — en nu door dat afgepast en afgerasterd stuk
bos in een inrichting. Ik weer links van haar en mijn arm onder de hare
omdat ik langer ben dan zij — Waarom vertel ik je al die futiliteiten? Maar
voor mij hebben ze waarde, misschien zelfs voor jou, die zo trouw bent
in je genegenheden. Uiteindelijk schrijf ik natuurlijk meer voor mezelf
dan voor jou. Ik weet immers nog niet eens of ik je dit zenden zal, ik
laat me alleen eindelijk gáán.
Achterin het bosje was een heuvel waar we meestal zaten. Of zij daar
nu af en toe alleen zitten zal, of dat zij voorgoed in haar paviljoen is
afgesloten, weerloos tegen de moordende melancholie die hoe langer hoe
meer macht over haar krijgt? Als ik haar toch maar helpen kon! Er zullen misschien toch nog momenten zijn dat ze helder is en naar me verlangt. Maar sinds zuster M. weg is weet ik zo weinig echt van haar af.
Er zijn daar als overal veel te veel patiënten met veel te weinig personeel.
Ik ben er keer op keer heengegaan maar werd telkens niet toegelaten.
Waar het om ging, die laatste middag, was dat de kern van de zaak?
Iets waarover zij nooit had gesproken en waarover zij aan het dubben
was geraakt? Maar misschien lag haar ziekte al veel langer in haar, klaar
voor de sprong, en zocht alleen een laatste aanleiding? Is een op zichzelf
onbetekenend, maar hinderlijk feit tot ziekelijke zwaarmoedigheid aan
Och Jelle, wat kunnen mensen elkaar weinig begrijpen.
-geroid?
Die middag probeerde Lies voor het eerst zich te bevrijden door zich
uit te spreken. En het ergste was dat ik veel machtelozer stond dan
anders omdat toen, óók voor het eerst, twijfel aan haar gezond verstand
me besloop en zij dat, feilloos intuïtief als dergelijke patiënten vaak zijn,
in mij aanvoelde. Natuurlijk had ik al lang geweten dat ze ziek was, maar
als ik bij haar was Ieek ze normaal, was blij me te zien, praatte zo heIder dat het er nooit echt bij me in wou. Mijn hart weigerde in haar ziekte
te geloven, voor mij was ze de Lies-van-vroeger en dat wist ze en daarop
dreef ze.
De meeste mensen staan zo wantrouwend tegenover zielsziekten. Dacht
je dat zulke patiënten dat niet wéten? Zouden ze dat niet voelen, Jelle?
Ik geloof dat ze er overgevoelig voor zijn. En die middag twijfelde ik
innerlijk aan haar. Gaf het ongeloof van mij, haar beste vriendin, haar de
definitieve stoot? Heb ik haar die aangedaan, Jelle? Zéker is dat ik een
soort reddingsplank onder haar heb weggetrokken, die middag, door mijn
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ongeloof in haar. Jelle, dat zijn dingen waar ook de nuchterste mens zich
gek over zou kunnen denken. Maar de feiten gaven mij later immers
gelijk?
Ik zie Lies nog de plasticine uitpakken. Haar smalle, behendige vingers
speelden er mee, drukten het samen, rolden het weer uit, gaven er vorm
aan, om die vlak er na weer te vernietigen. Zij vroeg naar haar atelier: of
niemand aan de draaischijf kwam? Ze zei dat ze erg naar echte klei verlangde: naar Rijnlandse klei 'die zo soepel opwerkt', of naar Brunssumse.
'Weet je wel, Sis, die bakt wat roodachtig op. Hè, wat wou ik graag
weer eens aan 't werk met porseleinaarde of met chamotte! Daar heb ik
nog zo weinig mee gewerkt!'
Ze werd hoe langer hoe levendiger maar tenslotte sloeg ze om en
werd gelaten en treurig. 'Och,' zei ze, 'ze zijn hier heel goed voor mij,
zuster M. vooral. Maar ze kunnen natuurlijk slecht een draaischijf en
een oven aanschaffen voor één gekke pottebakster, ondanks al hun arbeidstherapie. Misschien zijn ze wel bang dat ik af en toe met klei zal gaan
smijten zoals sommige van de anderen met faecaliën! Maar je weet niet
wat het voor me is de draaischijf te missen. Soms droom ik dat ik weer
aan 't werk ben. Ik draai schalen en vazen, ik maak kleine plastieken.
Uit de hand kneden is heerlijk, maar de schijf kan ook veel.'
Ze verkneedde de plasticine opnieuw en begon toen aandachtig te
boetseren. Ze drukte met de vingers de eerste vorm er in, zette het rechtop
en werkte er aan verder. Het was een masker. Ik herkende het direct, maar
ik zweeg. De inplant van het haar, het voorhoofd met de typische groeven,
de lijn van het jukbeen af omlaag. Connie natuurlijk. Con, die ergens in
Achter-Indië zat, die deed of dit alles hem niet meer aanging, die niet op
één van mijn brieven had geantwoord, die er niets voor voelde dat dit hem
geld ging kosten. Misschien beoordeel ik Con verkeerd, Jelle. Maar een
geboren zwerver was hij in ieder geval, op Con kreeg niemand vat, ook
Lies niet, al leek dat eerst zo.
'Jij mocht hem niet,' zei ze zonder opzien. 'Waarom eigenlijk niet?
We hebben het er dikwijls over gehad, maar je kon me je aversie nooit
verklaren. Ik denk wel eens dat je a priori een aversie had tegen de
mannen die ik aardig vond. Misschien was je jaloers, Sis. Wat een onzin
van je. Geef me 's een potlood ?'
Ik gaf haar mijn potlood en keek ernaar hoe ze de wenkbrauwlijn
trok, voorzichtig de hoeken van de ogen bijwerkte. Het masker hield de
oogleden neergeslagen. Lies werkte er lang aan met het potlood. Inderdaad, Con had oogleden die in zijn nog jong gezicht als oogleden van
een oude man leken, ze waren gekreukt als papier. De mond wou niet
lukken. Telkens opnieuw probeerde Lies de juiste vorm te vinden. Eindelijk drukte ze met een ongeduldige uitroep het hele masker tot een bal
ineen. ' 't Lukt toch niet,' prevelde ze, 'al maak ik het duizendmaal.'
Toen, ongeduldig: 'Nou? Zeg 's wat?' Ik zei niets. Wat moest ik zeggen?
Ze had gelijk, maar niet helemaal. Ik was alleen jaloers geweest wat
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jou betreft, Jelle. 'Jij had een slechte smaak op 't punt van mannen,' zei ik
tenslotte.
Daar was wel wat van aan, Teile. Het is waar dat de mannen die Lies
interesseerden haast altijd iets vaag ongunstigs hadden: die soort invloed
op vrouwen die practisch nooit noodlottig wordt voor henzelf, maar altijd
voor de vrouw-in-kwestie. Misschien was het de wet van de tegenstelling.
Lies' overgevoeligheid trok waarschijnlijk juist hardheid, haar meisjes
aan. Maar ik had me altijd nodeloos zorgen-achtiged rmusyp
gemaakt en bovendien was zij zelf te grillig om lang geboeid te zijn. Tot
dat met Con.
Nu weet ik wat jij denkt, Jelle. Jij denkt: ik ben niet hard, al ben ik
koppig, en een charmeur ben ik ook niet. Aan mij zou ze een behoorlijke
kerel gehad hebben, geen lieve knappe Connie die haar naderhand glashard liet stikken. Maar mij moest ze niet!
Wat zou ik je daarover kunnen schrijven, Jelle! Lies heeft daar verdriet van gehad, ikzelf heb er ook verdriet van. Toen ik merkte dat jij
van Lies hield ben ik jaloers op haar geweest, voor het eerst van mijn
leven. Of zijzelf, of jij, dat ooit hebben gemerkt weet ik niet. Ik heb
het zo goed mogelijk verborgen, ik stiet het weg naar diepten die ik zelf
niet dorst peilen. Nu, vanavond, kan het me niet meer schelen of jij het
weet. Deze dingen laten zich immers niet verklaren.
Wat Lies betreft: Ik geloof dat een man invloed op Lies kreeg als hij
haar fantasie aan de gang wist te krijgen, als hij haar kalmweg in zich
'hinein' liet interpretieren. En jij bent zo rechtlijnig, Jelle.
'Weet je, Sis,' begon ze weer, — 'ik geloof dat ik jouw tegenzin in Con
beter begreep dan jijzelf. Maar ik had geen zin je in te lichten, je zou
me uitgelachen hebben, je zou me ook niet geloofd hebben. Als ik wist
dat je me geloofde, wel, dan zou ik er nu wel eens graag over willen
praten.'
'Probeer het eens,' stelde ik voor.
"t Is niet gemakkelijk', zei ze langzaam.
Ik vroeg niet verder. Vragen hadden, in de jaren van onze vriendschap,
alleen de uitwerking gehad dat ze zich in zichzelf terugtrok en dus had
ik haar te vragen verleerd. Uit vrije wil kwam ze immerstoch altijd
weer bij me terug om zich te uiten, maar ze was als een vogeltje zo
schuw, altijd innerlijk gereed tot vluchten. Geheel gevlucht was ze in dat
korte huwelijksjaar met Con en nadat hij was weggegaan was ze maar
gedeeltelijk gekeerd.
''t Is niet makkelijk omdat jij zelf niet scheppend werkt,' zei ze eindelijk.
'Als dat zo was begreep je 't beter. Als je werkt krijgen de dingen leven
uit je hand, eigen leven, zoals wij zelf ook leven hebben gekregen. Als
je nu nog een kind had gehad!'
'Maar ik hèb geen kind,' zei ik koeltjes.
'Nee. Ik netzomin. Maar mijn dingen leven. Dat heeft me lang be374

vredigd, maar niet voorgoed. En toen heb ik de zaak willen forceren en
daar zit mijn fout. Die fout was Con.'
,?,

'Ja. Con. Die heb ik naar me toegetrokken. Ja, nu lach je, of je wordt
boos, Sis-van-de-meester. Daarom heb ik het je nooit verteld. Als iets
op bijgeloof lijkt, al is het nog maar zo'n heel klein onschuldig bijgeloofie,
dan word jij kregel.'
'Je daast. Con naar je toetrekken, dat was toch niet zo'n kunst, hartvan-me?'
'Nee, zo bedoel ik het niet. Het zat anders.'
Ik zweeg. Die kluwen wikkelt zich vanzelf af, dacht ik licht ge
Werkelijk waar, Jelle, nu achteraf begrijp ik het zelf niet meer,-amuserd.
maar ik gnoof een beetje. Lies was altijd wat ze bij ons in 't dorp noemen:
aine mit verdaipens. Eentje met verdiepingen. Het amuseerde en boeide
me altijd weer wat er soms aan grappigs of origineels uit haar voor de
dag kwam. Z.e was even verrassend als die kleine Japanse schelpen die je
in een glas water legt en waar dan allerlei kleurige bloemen uit losbreken.
Ik voelde geen ogenblik dat er iets ernstigs achter haar uitlating zat.
'Sis,' begon ze weer. 'Weet je nog die herfst dat we samen aan zee
hebben gezeten? Toen ik Connie leerde kennen?'
'Jawel?'
Ik was overwerkt weet je nog? Ik lag urenlang aan 't strand. Jij was
veel alleen en knapte de huishouding op. Weet je nog dat paadje waar we
langs moesten naar ons huisje? Alle dagen kwam ik er langs op weg naar
zee, en 't was vaak al donker als ik thuiskwam. Aan dat pad stond een
hulststruik. Weet je nog, Sis?'
Ja, ik wist het nog heel goed. Ik herinnerde me alles: huisje, pad,
hulststruik. Die struik was breed en gedrongen van vorm. Ik plaagde Lies
vaak omdat ze, als ze in donker naar huis kwam, die struik voor een
mens aanzag. Ze was er kinderlijk bang voor. 'Daar stáát iemand, Sis,
heus! Ik ben er langs evlogen!' Moest ik daar nu over spreken of zwijgen,
en waar wou ze met Jat alles heen?
Op goed geluk af zei ik: ' 't Was er erg koud, weet je nog?'
'0 ja, erg,' zei ze, nog rillend bij de herinnering. 'Sis, toen is het begonnen. Dat met — Con.'
'Ja, je leerde hem op 't strand kennen.'
'Nee, niet op 't strand. Dat dacht jij! Hij stond bij de hulst op een
avond.'
'Bij de hulst? En daar rende je altijd in een draf langs, zo bang was
je,' zei ik lachend.
'Ja, ik was bang. Ik had iets gedaan dat jij niet kunt begrijpen. Ik zal
proberen het je iiit te leggen. Je mag niet boos zijn, Sissie. Ik was bang
voor de hulst: die hulst lééfde:
Even schrok ik, maar vlak er op dacht ik: laat haar maar. Ze heeft
ze lang over Connie gezwegen, misschien is dit de soort shock die ze
nodig heeft. Wie weet wat ze zich heeft ingebeeld.
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'Hoezo?' vroeg ik vlak.
'Die hulst leefde, ja. Ik weet heel goed wat ik zeg, Sis. Waarom kijk
je zo voor je? De eerste dag dat jij en ik daar waren ging jij naar 't dorp
om proviand en ik lag naast de hulst in de zon. Ik had mijn laatste werkstuk bij me, het was een masker, ik had het naar een van de antieken
gemaakt, het was de kop van een wagenmenner. De mond was niet erg
gelukt. Ik lag daar in de zon en bekeek het masker. Je weet best: ik heb
nooit veel om mannen gegeven. Maar die herfst voelde ik me eenzaam,
ondanks jou. Ik bekeek die kop en dacht: die man zou ik willen! Ik weet
nog dat ik dat gezicht streelde en dat ik dacht: Leef! Ik wil dat je leeft! —
In de oven was een barst ontstaan bij het oor. Ik weet nog dat ik in mezelf lachte. Ik dacht: hoe zou dat zitten met dat oor? Zou hij doof zijn als
ik riep? Ik wou die kop het leven wel ingieten. En ineens kreeg ik een
inval. Ik begroef het masker in het zand onder de hulst.'
'Lieverd, wat een onzin!'
'Als je dat zegt vertel ik niet verder. En ik moet het je toch ééns ver
Sis, het benauwt me al lang. Ik weet nu wel dat ik het leven niet-teln,
had moeten dwingen, je moet niet iets áfdwingen, je moet het overlaten,
het moet groeien, het moet tot je komen. Dat hoef ik jou toch niet te
zeggen, Sis-van-de-meester? Voor jou komen al die dingen uit Gods hand.
Maar voor mij lag dat masker begraven in het zand onder de hulst en
wachtte op het leven. Ineens begon ik bang te worden. Ik dorst het masker
niet opgraven, en ik dorst ook niet meer langs de hulst, want die wist
het! Als ik in donker naar huis liep dacht ik: Oh, daar staat een mèns!
Daar staat hij, de wagenmenner! En dan rènde ik er langs. En op een
avond stond er een mens. Dat was Con. De struik had hem vrijgegeven,
hij was uit de struik getreden.'
Terwijl ze vertelde probeerde ik met alle macht kalm te blijven maar
haar opwinding sloeg op mij over. En daarachter werd een vaag wantrouwen wakker, een wantrouwen, dat ik tot dusver niet had gekend. In
al de middagen dat ik haar op had gezocht had ik haar nooit anders dan
vroeger beschouwd of behandeld, Jelle. Ik vertrouwde vast op het feit
dat hoezeer in de war zij voor of na mijn bezoek ook mocht zijn, ze in
de tussenpozen volkomen helder was. En nu, voor 't eerst, rees twijfel
als een wand daartussen en tegelijk een soort woeste wil haar te helpen.
Het was het oud verlangen dat beschermen, beschermen wou.
En toen ze met grote beslistheid verklaarde dat Con, dezelfde Con die
ik een jaar lang van vlakbij had meegemaakt, door haarzelf uit de hulststruik was opgeroepen, legde ik alle bedenkingen het zwijgen op, Zwijgen
ja, dat moest ik. Zien hoe zich haar biecht ontwikkelde, later pas spreken.
Ik nam haar de doos met plasticine af, waar ze nerveus mee zat te vingeren
en nam haar handen in de mijne.
Haar woorden haastten zich, ze waren als water dat een dam doorbreekt.
Ik heb nog nooit een dam zien breken, Jelle. Maar toen zag ilk het voor
me. Eerst is er een kleine wrakke plek, waar water sijpelt. Dan gaat de
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sterkste het winnen, er is een klein kolken, een roering, en dan, ineens,
een onverklaar groot gat waar het water doorplonst. Zó, precies zó, vertelde zij, en precies zo waren de woorden die ik dacht: als water! Soms
pauzeerde ze, zocht zich met geweld te bezinnen. Maar dan praatte ze
weer verder, vlug, vlug, als moest ze een schade inhalen.
'Ik kan je niet precies vertellen hoe 't allemaal ging, Sis. Dat hoeft
ook niet. Waar het op aan komt is dat hij er was en dat ik eerst doods
voor hem was. Hij zei: 'Ik ben hier. Ik kom om jou!' Hij had ons-bang
bij onze aankomst in 't dorp gezien, en ons gevolgd. Een paar dagen
had hij telkens om het huis gezworven en toen was hij achter de struik
gaan staan wachten. Hij vroeg of hij de volgende dag terugkomen mocht.
Ik dorst niet te weigeren. Maar 's avonds in bed heb ik geschreid. Ik ben
opgestaan en naar de bank gelopen waar jij lag, ik wou je alles vertellen.
jij lag daar zo rustig te slapen, ik dorst je niet wakker maken. Ik wist
immers best wat je zeggen zou! Jij zou gezegd hebben: 'je bent nerveus,
schat!' en: 'Beeld je niets in!' en: Vat jij gedaan denkt te hebben is
volslagen onmogelijk en als het mogelijk zou zijn brand je vingers dan
maar niet, wacht je tijd maar af!' En al die preken meer! Ik dacht: 'Op
zo'n ogenblik moest ik kunnen bidden', en: 'als Sis het wist zou zij voor me
bidden.' Dat had jij gedaan hè Sis? Heb ik geen gelijk?'
'Dat weet je best', zei ik dof.
'Ja. Maar ik vocht er alleen tegen. En Con was de sterkste. De volgende
morgen ben ik toch nog vroeg opgestaan. Ik wou het masker opgraven.
Ik groef, en groef, maar het was er niet .
ja, nu denk jij óók dat ik gek ben! Nu denk jij het eindelijk óók!'
'Je weet wel beter. Maar ik denk dat jij op de verkeerde plek groef en dat
je jezelf wat wijs zit te maken, en mij erbij.'
'Nietwaar, Sis, nietwaar! Ik wist precies waar die kop moest zitten! Maar
hij was er niet, ik heb hem niet teruggevonden, tenminste, niet daar.'
'Vond je hem dan later toch terug?'
'Ja. Ik vond hem toen Con weg was. Ik vond hem gewoon in een doos,
in mijn kast!' En dat zei ze zo stellig, felle, dat ik zweeg. Eindelijk zei
ik losweg. 'Nou, wat dan nog? Con zal toevallig gezien hebben dat jij
dat masker daar begroef en heeft er gebruik van gemaakt.' Daar was hij
best toe in staat, dacht ik er vijandig achteraan.
'Och nee, nee, dat kan niet. Ik heb het hem toch nooit verteld? En ik was
heel alleen toen ik met dat masker in mijn handen in 't zand lag. Daar
was niemand, Sis, niemand, alleen de struik! Ik vond het pas terug toen
ik begrepen had dat ik dat niet had moeten doen, niet had mogen doen.
Ik had het leven niet moeten proberen te dwingen, ik had niet iets af
mogen dwingen. Ik begreep dat ik die kop opnieuw moest begraven. Met
die kop zou ik Con begraven. Maar dat dorst ik evenmin! Ik hield immers
van hem? En toch wist ik dat Con
Con was niet de man tegen wie
ik had moeten zeggen: Leef! Wees van mij! Ik wil dat je leeft! En toen
was het, — toen was het net, Sis, of God tegen me zei: 'Nou? Daar hèb je
je Connie, je antiek, je wagenmenner, je man van leem, blind en doof. De
...
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kop die ik begraven had had immers een barst bij het oor gekregen in de
oven. Ook Con was doof, doof — zijn hart was doof als ik riep. Sis, niet
alle klei verdraagt de oven. AIs de oven opengaat . . . Je weet wel hoe
heerlijk ik dat ogenblik altijd vond. Ik kon nooit iemand bij me velen, jou
ook niet, zo was ik in spanning. Ik verlangde zo ontzettend het baksel te
zien, ik verheugde me er altijd zo op ... maar er waren natuurlijk altijd
dingen bij die niet lukten, echt: misbaksels. Ik kon niet velen dat iemand
die zag, ik ruimde ze altijd direct op .. .
En een man en een vrouw
. Ach, Sis, het leven is heter dan de
heetste oven. En Connie was niet de rechte man, Sis. Hij was — wel, geen
goed soort leem. Leem: dat zeggen wij niet meer, dat is zo echt een
uitdrukking uit de Bijbel, hè, Sis -van-de-meester? Wij zeggen klei. Maar
toch dacht ik vaak als ik dingen van Connie meemaakte die me pijn
deden: Slecht soort leem! Bad stuff. Net of God tegen me zei: daar heb
je je schepsel, je misbaksel, — had het scheppen maar liever aan mij overgelaten! Weet je wel van Nebukadnezars droom, de droom van het beeld
met het hoofd van goud, de tors van zilver, de buik en de dijen van koper
en de voeten van ijzer met leem gemengd? Het viel, dat beeld, en zijn
val was zeer groot, staat er . . . Ik heb het nageslagen. Maar Sis, het
had tenminste zijn eigen kostbaarheid gehad! Connie was — Connie was
alleen maar leem. Ik wist het al toen ik twee weken getrouwd was.. Hij
had gelijk dat hij ging. Hij kon toch niet tegen de test van een huwelijk,
tegen do oven.
En daarom moest ik die kop opnieuw begraven. Ik moest de droom
Connie begraven.'
Ik zweeg, Jelle. Had ik moeten zeggen: 'we zijn allemáál leem in Gods
hand?' Gedacht heb ik het wel. Maar ik vroeg alleen:
'En deed je dat?'
'Ik kon niet. Ik hield teveel van Con. Ik greep me vast aan de man
van leem, en toen brak alles.'
'En wat gebeurde er toen?' vroeg ik.
'Niets. En dat is het juist. Die kop is daar nog in die doos, gewoon
in 't atelier. Ik ben toen ziek geworden, dat wil zeggen ... af en toe.
Sis, ik geloof dat ik genezen; zou als ik die kop nog ééns, vrijwillig, kon
begraven. Onder dezelfde hulst. Maar ze laten me hier immers niet gaan!'
We zwegen beiden.
'Sis?'
Ze keek mij zo hunkerend aan dat het zweet mij uitbrak. Niet voor
niets kende ik haar jaren: haar overgevoeligheid, haar nerveuze grillen. Ik
voelde wat ze van me wou en verwachtte. Ik dorst niet spreken en niet
zwijgen. Langzaam streelde ik haar over het haar, dat haar, dat in de af
maanden zijn mooie glans had verloren. De lieve natuurlijke-gelopn
golf er in 'vas verdwenen, slap en ziek hing het over haar hoofd. Was ze
dan zoveel zieker dan ik had geweten, dan ik had willen zien? Kon ik een
moment aarzelen als het er om ging iets voor haar te doen, iets dat haar
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misschien kon helpen, als ik haar — beschermen kon? Als altijd was ik
zwak in mijn genegenheid voor haar. Maar ik zweeg nog.
'Sis,' zei ze, 'ik weet dat ik jou dit niet moest vragen. Ik moest jou hier
niet in mengen, je hebt er het land aan. Maar je bent de enige die ik
het vragen kan.'
'Stil maar, liefje,' zei ik. 'Ik zal het wel doen. Zul je dan niet meer
tobben? Zul je werkelijk beter worden, hart van me?'
'Gebroken hart van me,' verbeterde ze, met tranen nog in haar ogen
lachend om het oude flauwe grapje tussen ons, dat dateerde van na het
heengaan van Connie.
'Sis, die kop ligt op de derde plank in mijn kast in een doos met
houtwol. Je moet er mee naar ons huisje gaan, daar aan zee, je moet hem
voor mij begraven onder de hulst. Voor mij is Con uit die struik getreden,
hij zal eindelijk weer naar zijn plaats teruggaan als jij het masker daar
begraaft. En ik zal nooit weer een nieuw maken, Sis. Ik ga fijn werken,
net als vroeger. Daar is meer verband tussen erotiek en kunst dan jij wel
weet, Sis. Misschien werpt dezelfde kracht die het zaad uitwerpt ook de
verf op het linnen, de woorden op papier, vormt de schaal, laat de noten
huwen tot accoorden, schèpt. Daar weet jij niet van, Sis
'Nee,' dacht ik, 'Daar weet ik niet van. Maar wat ik wel weet is dat jij
veel zieker bent dan ik heb geweten of geloven wou. Ziek is dit alles, ziek
is de gedachte die zich in jou heeft vastgevreten, ziek is dat klein onschuldig bijgeloofie van jou
Ze ging zo plotseling rechtop zitten alsof ik mijn gedachten hardop
had geuit.
'Je gelooft me niet,' zei ze scherp. 'Ik voel het. Je wilt me niet tegenspreken omdat je teveel om me geeft, maar je denkt dat ik fantaseer, gekke
onzin. En al zou je die kop met je eigen handen begraven dan nog weet
ik zeker dat je me niet gelooft! Je zou vinden dat je verkeerd deed evenals ik zelf verkeerd heb gedaan:
'Liefje, stil toch,' zei ik hulpeloos. 'Beeld je toch niet langer iets in!
Te hebt zelf gezegd dat een mens niets mag afdwingen. Wou je nu je
beterschap afdwingen op die manier?'
Maar ze luisterde niet meer naar me. 'Nu denk jij ook dat ik gek ben,'
zei ze. '0, nu denk jij het ook! Ik wou dat ik je niets verteld had. Waarom heb ik het je verteld? Niemand zou me geloven, niemand, buiten ..
dit hier.'
Grote tranen liepen over haar gezicht.
...'

...

'

Hoe ik die middag eindelijk afscheid van haar heb genomen en weer in
de trein terecht kwam daarvan herinner ik me niets. Ik weet nog dat ik
haar bezwoer kalm te zijn, me te blijven vertrouwen. Ik beloofde haar
stellig naar ons huisje aan zee te gaan en het masker weg te werken,
diep onder het duinzand, onder de hulst. Maar ze zei geen woord meer,
zelfs niet toen ik wegging.
Toen ik thuiskwam vond ik de doos met houtwol inderdaad op de derde
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plank in de kasf De doos was leeg. Was dat masker ooit in die doos
geweest? Wat was waar, wat was ziekelijke verbeelding in die hele zaak:
Connie, die uit de hulst was getreden en die naar de hulst terug moest
gaan?
Toen ik de volgende keer de inrichting belde lag zuster M. op ziekenzaal en ik kon haar niet te spreken krijgen. Wat later ging ik er op goed
geluk heen, maar ik werd niet toegelaten. En vanaf die dag ben ik niet
één keer meer toegelaten, Jelle. Maar de kwestie liet me niet met rust.
Ofschoon ik Lies niet geloofde kreeg ik het gevoel haar te bedriegen,
ontrouw te zijn in mijn vriendschap als ik niet het uiterste zou proberen
om haar rust te geven. Laat het dwaas zijn, Jelle, maar voor Lies was
ik tot dwaasheden in staat. Jij zou het ook geweest zijn.
Toen het lente werd en het weer verzachtte, de grond ontdooide en de
mussen tot laat in de avond vleugelden in de dakgoot van 't atelier, reisde
ik naar het huisje aan zee. Ik vond het gauw genoeg terug. Het werd,
al vroeg dat jaar, bewoond door een schilder en zijn vrouw. Het paadje
naar 't huis was hetzelfde, maar de hulst stond er niet meer. Ik belde
aan en werd binnengelaten. Ik vertelde hoe ik met een vriendin een
herfstlang hetzelfde huisje had gehuurd. De schilder liet me zijn werk
zien. Ik liep langs de wanden en keek, ik hoorde hem vertellen over
exposities en over een of andere onderscheiding, maar ik keek zonder
te zien en hoorde nauwelijks wat hij zei. Op de schoorsteen lag een gehavende kleine plastiek, een masker dat ik herkende. Connie. De inplant
van het haar, hoge jukbeenderen, oogleden als gekreukt papier. De mond
was niet erg geslaagd en er was een barst bij het oor, een bakbarst. Hoe
kwam dat masker daar?
'Dat ding heb ik hier vlakbij in de grond gevonden,' zei de schilder.
'Er stond een hulst bij 't pad, een brede, zware. We hebben hem buiten
verstookt. Ik had erg veel moeite hem er uit te krijgen, en .onder die hulst
vond ik dat masker. 't Zal een of andere copie zijn. Het lag nogal ondiep,
— wie weet lag het er al jaren.'
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KRITIEKEN
Nel Noordzij e.a.

Schrijvers blootshoofds,
Amsterdam. De Bezige Bij.
Een heel aardig boek om — niet op
één avond s.v.p.! — door te lezen, deze
verzameling van opinies van schrijvers
over de roman en eigen werk. Niet
om er een samenvatting van te geven;
daarvoor schrijven de negen (Simon
Vestdijk, Adriaan van der Veen,
Pierre H. Dubois, Bert Schierbeek,
Hella S. Haasse, Alfred Kossman, Nel
Noordzij en Harry Mulisch) te veel
op eigen gelegenheid en langs elkaar
heen. In ieder geval is het verheugend, dat deze negen meningen elkander in de materiële vorm van dit
plezierige bundeltje hebben gevonden.
j. M. Vr.
Jürgen Thorwald,

Geteisterd Koningschap.
Onbekende tragedies aan Europese
Vorstenhoven.
Den Haag, Ad. M. C. Stok, ForumBoekerij.
Haemophilie, de z.g. bloederziekte,
is de sinistere kwaal, die zoveel Europese vorstenhoven teistert. Dit uit het
Duits vertaalde boek beschrijft de geschiedenis van drie lijders er aan; Alfonso, de laatste kroonprins van Spanje, prins Waldemar van Beieren en de
laatste Tsarewitsch van Rusland. De
hoofdmoot vormen het leven van Alfonso en van de Tsarewitch, dat van
de Beierse prins is niet meer dan een
kort intermezzo. Het zijn in zekere zin
vies romancées. Alfonso vertelt kort
vóór zijn dood op 8 sept. 1938 zijn
leven aan een sigarettenmeisje in
Miami. Het kan moeilijk zo zijn gebeurd. Het meisje heeft werkelijk bestaan, de Prins reed zich met haar in
een auto te pletter, maar dat hij haar
kort tevoren deze bekentenis heeft
gedaan, is fantasie. Niet echter het
verhaal zelf. Dit berust op betrouwbare gegevens. Ook de vorm, waarin

de geschiedenis van de laatste Czarenzoon wordt gekleed, is een vondst van
de sehr., zoals deze eerlijk toegeeft.
De gedenkschriften van de chirurg
uit St. Petersburg, waarin het verloop
van de ziekte en de ontwikkeling van
de Russische geschiedenis tijdens
Czaar Nicolaas II worden beschreven,
hebben nooit bestaan. Wij hebben
echter niet te doen met mystificatie,
want de sehr, licht zijn lezers volledig
in, hoe hij zijn boek heeft opgezet.
Het is juist door de gekozen vorm
uitermate leesbaar geworden. Vooral
de gefingeerde gedenkschriften leest
men met spannning. Het optreden van
een wonderlijke figuur als de monnik
Raspoetin wordt ons begrijpelijk, doordat ons de achtergrond wordt getoond, waartegen het zich afspeelt.
Een wetenschappelijke beschouwing
over de haemophilie, die medisch ver
vormt het sluitstuk. De-antwordis,
verbreiding van de bloederziekte over
de Europese vorstenhoven wordt toegeschreven aan Koningin Victoria, die
om de veelsoortige huwelijksrelaties
van haar talrijke kinderen, klein- en
achterkleinkinderen wel schertsend
genoemd werd de grootmoeder van
Europa. Het afdoend bewijs daarvoor
lijkt mij niet geleverd. Een groot aantal foto's van de betrokken personen
verlucht het zeer verzorgd uitgegeven
werk. J. C. H. de P.
R. A. Levisson,

Herboren Land: Israël.
Amsterdam 1957, Em. Querido.
Het Midden-Oosten staat op het ogen
brandpunt der politieke-bliknhet
ontwikkeling en Israël, het in 1948
herboren land, speelt daarbij een
grote, zo niet de grootste rol. Het is
een gemeenplaats te zeggen, dat een
boek in een behoefte voorziet, maar
hier is deze, hoe afgesleten ook, op
haar plaats. In kort bestek geeft de
sehr., die Israël uit eigen aanschou381

wing kent en studie gemaakt heeft
van het ontstaan van dit staatje, een
overzicht van deze ontwikkeling en
van het land en zijn bewoners. Het
boekje liep oorspronkelijk tot het najaar van 1956, maar in een epiloog
heeft de schr. nog gelegenheid de
door de in oktober uitgebroken oorlog
met Egypte ontstane nieuwe situatie
uiteen te zetten. Wie zich op de hoogte
wil stellen van de ingewikkelde vraag
aan het al dan niet voort--stuken,di
bestaan van het herboren land verbonden zijn, vindt hier een zeer betrouwbare gids. Israël en het joodse
volk vormen in de wereldgeschiedenis
een probleem, dat vooral de lezers die
hun bijbel kennen, hevig interesseert.
Hoe groot dit probleem wel is, wordt
ons hier overtuigend uiteengezet.
J. C. H. de P.
Dr. H. E. van Gelder,

Hildebrands Voorbereiding. Het

dagboek van de student Nicolaas
Beets.
Den Haag 1956, Bert Bakker/
Daamen N.V.
Het was een buitengewoon gelukkige
gedachte het Dagboek van de student
Nicolaas Beets op te nemen in de
Ooievaar-reeks. Beets' naam als kunstenaar is blijven voortleven in zijn
Camera Obscura, dat een meesterwerk werd, maar tevens het afscheid
van zijn studententijd en het eind van
zijn kunstenaarschap. Het probleem
waarom een schrijver die door zijn
eerstelingswerk in proza zo hoge ver
wekte, in zijn latere lange-wachtinge
leven nooit aan deze beantwoord heeft,
werd door Prof. Heeroma in 1947 tot
oplossing gebracht in een voordracht
voor de Mij. der Ned. Letterkunde,
doordat hij niet alleen de psychologische oorzaken van Beets' falen in
het geding bracht, zoals Verwey en
Anton van Duinkerken e.a. het vóór
hem hadden gedaan, maar tevens lette
op de cultuur-historische. Beets als
student was romanticus en historicus,
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maar deze geestesstromin g was niet
verweven met zijn innerlijk zijn, dat
wortelde in het classicisme en in het
piëtisme, wat aan het licht kwam na
zijn intrede in domineesland. Zijn eer
zijn geldingsdrang kon hij in-zuchten
zijn studententijd uitleven in zijn kun
maar daarna werden hem-stenarchp,
de vleugels geknot door maatschappij
en conventie, toen hij uit roeping predikant werd. Dr. Van Gelder, de kleinzoon van Nicolaas Beets, die in zijn
jonge jaren eenzelfde strijd heeft gekend, maar leefde in een andere tijd
en anders koos dan zijn grootvader,
heeft in zijn zeer lezenswaardige inleiding deze verklaring, die ik hier
slechts in sterk verkorte vorm kan
memoreren, aanvaard. Het Dagboek
is er a.h.w. een voortdurende toelichting bij. Wij zien hier de Hildebrand
van de Camera Obscura, die zichzelf
niet wegcijfert en gaarne de mooie
rol speelt, in zijn volle ontwikkeling,
maar wij dringen tevens door in het
cultuurleven van meer dan een eeuw
geleden en maken kennis met allerlei
personen, die in die tijd zelf of in de
generatie daarna een vooraanstaande
plaats innemen, figuren als v. d. Palm,
Van Assen, Geel, Da Costa en zovele
anderen. Wij zijn Dr. Van Gelder
dankbaar dat hij tot de uitgave heeft
kunnen besluiten. Wie voortaan de
Camera leest en iets van de achtergrond
ervan wil begrijpen, kan niet buiten dit
boekje. J. C. H. de P.
L. J. Rogier,

Katholieke Herleving. Geschiedenis
van Katholiek Nederland sinds 1853.
's-Gravenhage 1956, Pax.
Het magistrale werk 'In Vrijheid Herboren', dat in 1953 verscheen n.a.v. de
herdenking van het herstel der bis
hierarchie, had het be--schopelijk
zwaar dat het door het formaat moeilijk hanteerbaar was en door zijn prijs
te kostbaar voor het grote publiek.
Onder een andere titel en met andere
opzet is er nu een tweede druk van

verschenen, die niet meer verzorgd is
door Rector De Rooy en Prof. Rogier,
maar door de laatste alleen. Hij heeft
het aandeel van zijn mede-auteur, die
hem daartoe met prijzenswaardig altruïsme vergunning verleende, geheel
omgewerkt en herschreven, en ook zijn
eigen werk bekort en bijgeschaafd.
Daardoor is een grotere eenheid van
stijl en compositie verkregen en het
boek toegankelijk gemaakt voor een
bredere lezerskring. De aantekeningen
zijn weggelaten, wat te betreuren valt,
omdat een verwijzing naar het oorspronkelijke werk, wat de auteur suggereert,
geen oplossing biedt. De aanwijzingsnummers kloppen immers niet meer,
en voor de beide slothoofdstukken ontbreken nu alle bronvermeldingen.
Het boek behandelt een hele eeuw
cultuurgeschiedenis, het is boeiend
geschreven en het brengt voor de
Protestant allerlei aspecten van het
godsdienstig en maatschappelijk leven
onder de aandacht, waarmee hij maar
zelden in aanraking komt, al zal hij
uiteraard veel dingen anders zien dan
de schr. het doet. Ik wees daar reeds
eerder op bij de bespreking van de
eerste druk ii1 deze rubriek en zal mij
hier beperken tot de slothoofdstukken.
Dat over de bezettingsjaren werd met
grote kennis van zaken geschreven en
is een der beste samenvattingen over de
houding der R.K. kerk en van het
R.K. leven in deze tijd. Met grote
openhartigheid behandelt Rogier in het
laatste hoofdstuk de geschiedenis van
het Mandement der Bisschoppen van
mei 1954. Tussen de regels door kan
men lezen, dat hij dit eigenlijk een
gewaagd bedrijf vindt, omdat de
K.V.P. in opzet geen kerkelijke partij
wilde zijn, zij laat in theorie ook nietkatholieken toe. Hij analyseert het gehele stuk en stelt met een zekere opluchting vast, dat wel het lidmaatschap
van het N.V.V. de gelovigen uitsluit
van het gebruik der Heilige Sacramenten, maar niet dat van de P.v.d.A. Hij
critiseert dat de Bisschoppen zich door

hun Mandement in de conservatieve
hoek hebben gemanoeuvreerd, wat bedenkelijk is in een tijd die zich meer en
meer aankondigt als het einde der
Contra-Reformatie. Met grote openhartigheid spreekt hij eveneens van de
methoden die worden aangewend in
niet-katholieke streken, m.n. in NoordHolland en Friesland, om ze te doen
omslaan. Protestanten zien daarin
veelal een imperialistisch offensief,
dat van Rome uit wordt geleid, maar
geen Nederlands katholiek of zelfs
geen Nederlands bisschop heeft ooit
van Rome een order ontvangen, die
hem verplichtte tot de dingen, die ondernomen zijn. Het is eenvoudig een
gevolg van de katholisering. De katholieken moesten alles in strijd veroveren
en waar strijd gevoerd wordt, kan men
niet zonder machtsvorming, constateert
hij (blz. 628). Hier ligt m.i. een verschil met de protestantse opvatting,
die zich door het hele boek laat gevoelen. De katholiek strijdt voor zijn
Kerk en die Kerk zelf wordt een
machtsinstituut. Hij bedient zich in
die strijd van machtsmiddelen, die
voor de protestant in een geestelijke
strijd onaannemelijk zijn, of in elk geval uit een ethisch oogpunt onaanvaardbaar moeten zijn. Naar zijn begrip
kan de kerk, die opkomt voor geestelijke waarden, niet strijden met menselijke wapenen van slimheid en behendigheid. Hier is het hele kerkbegrip
in het geding, dat voor de R.-Katholiek anders ligt dan voor de Protestant.
Een discussie hierover heeft geen zin,
omdat het hier grondprincipia raakt,
waarover men het toch niet eens kan
worden. Ik wil liever eindigen . met
dit goed geschreven boek nogmaals in
ieders belangstelling aan te bevelen.
J. C. H. de P.
J. la Roy

Veertig jaar literatuurgeschiedenis
Rotterdam, 1957 — Labore et Constantia.
In een gecyclostileerd vlugschrift van
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vier en zestig bladzijden, goeddeels
bestaande uit particuliere correspondentie, verweert de auteur zich tegen
de welhaast eenstemmig ongunstige
beoordeling van zijn vroegere publicaties. Van a tot z heeft uw recensent
het geschrift doorgelezen, niet om de
kunstzinnige waarde ervan, maar omdat hij werd getroffen door de opmerkelijke psychologische constellatie bij
de heer la Roy. Bitterheid en teleurstelling enerzijds, anderzijds de hunkering naar begrip en waardering,
voerden tot een schier pathologische
felheid jegens de critici. Deze schrijver
moet een zeer moeilijk leven lijden.
J.E.N.

crisissen. Toch komt op het eind alles
weer op z'n pootjes terecht. Per slot
is er nu een tweede druk gekomen.
Wij mogen hieruit besluiten dat dit
boek, waarvan Romana het middelpunt is, in brede kring geapprecieerd
wordt. De verbeeldingskracht van de
schrijfster is dan ook groot genoeg. Wij
hebben maar één bezwaar: de werkelijkheid moet, hoe ook uitgebeeld, haar
eigen gelaat behouden. En wij kunnen
na aandachtige beschouwing niet anders zeggen dan: „Is ze dat? Ik kan
haar er niet in ontdekken."
N. P. V.
H. Postma

Met één voet in het paradijs
Christel Delhaes

Romana, de tweede moeder.
's Gravenhage — Uitg. Mij Pax.
Een geniaal en beroemd professor in
de medicijnen die weduwnaar is, een
beeldschone jonge vrouw met een volmaakt karakter die bij al haar goede
hoedanigheden ook nog verrukkelijk
harp speelt, drie kinderen waarvan er
twee hun nieuwe moeder met vijandschap tegenkomen, is het al niet genoeg materiaal om er een boeiende
roman van op te bouwen?
Maar er is meer. Er zijn kinderen die
hun vader met zijn aanstaande vrouw
schaduwen, er is een mede-minnaar,
er komt nog een medisch genie inclusief geniaal violist op de proppen, er
komt een serum tegen kinderverlamming, een verliefde dochter des huizes,
er komen ja, wat niet al, vermageringen en, hoe kan het anders, zenuw-
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Nijkerk — Callenbach.
Het leraarlievend volk leest graag de
belevenissen van dominees, al komt
het er dan zelf niet zonder kleerscheuren af. Ds. Postma vertelt gezellig en
geestig over een gemeente in het
Oosten van ons land, over mensen die
even direct over de Lieve Heer spreken als over de tuinman, van wie zij
weten wat hij waard is, — die niet begrijpen waarom de dominee de namen
van de dopeling (Willemina Gerdina
Berendina) niet onthouden kan, als
haar moeder en grootmoeder toch ook
al dezelfde naam hadden, — en die
overigens het principe huldigen: moak
oe neet druk. De mentaliteit van het
Oosten is raak getypeerd, en de
'oosterlingen' zelf zullen van dit boekje
zeggen wat zij als de hoogste lof soms
van een preek kunnen zeggen: 'k Hebt
minder eheurd. O. J.

ONTMOETING
Tiende Jaargang — October 1956 — September 1957
* Poezie — ** Verhalend proza — *** Beschouwend proza
IX
Breedvelds verrekte pols
***
Beinema, M.
VII
Herfst
*
Bendels, Ger
VII
Ook een begin is genoeg
*
IX
*
Voor Didi
Berghe, Peter
IX
*
Aan mijn ander
Bergman
VIII
*
Kleine verzoening
VIII
La naussee
*
VIII
Sans famille
VIII
Strip tease
IX
Tijdnood
I—II
Braber, Marinus A. den Credo
XI
De paardjes van de carroussel *
XI
Geef mil een huis
*
VI
*
Lijdensvers
VI
Palmzondag
XI
Regen in de Provence
VII
Zaterdagavondmemoire
*
IV
Astronautisch gebed
*
Daen, Frank
III
31 December 1955
VIII
*
Dit is een aandenken
Een keerpunt in de Duitse
VIII
***
dichtkunst
V
*
Elegie der evolution
VIII
Gil zult mij niet herkennen
IV
*
Niet het duister
V
***
Rilke en Parijs
VII
***
Rilke en Zweden
VI
Engelse filmcomedies
***
Das J.
III
Filmreminiscenties
***
Kermis der ijdelheid
IX
***
Elektronische muziek en
Degens, R. N.
musique concrète
***
I—II
XII
Leem
**
Eijsselsteijn, Lidy van
V
Graft, Guillaume van der Strandleven
Brederoo's „Moortje"
X
***
Grolle, Ev.
De klassieke waarde van
VIII
***
het woord
IV
Driekoningenavond
***
VII
Een schuimtaart van plezier ***
Het sexuele was weer op
VI
***
het programma
III
***
Symbool en Thriller
I—II
***
Een misgreep
X
**
De dood van Petrus
Heerde, G. van
*
IV
De dag begint als
Hollebeek, Aad
*
IV
Het park ligt

272
207
207
279
265
236
236
235
235
264
24
329
321
161
162
322
193
108
89
231
237
140
230
109
147
208
183
80
275
42
369
129
302
226
110
195
163
69
25
292
114
115
I

Elouwink, Roel

Jackman, Stuart B.
Tager, Okke
Jelsma, Auke

jongste, H. de
Jorritsma, Dirk

Kamphoevener,
Elsa Sophia von
Kooyman, Henk

Ik trommel
Op mijn handen
Tussen het puin
't Geluk hangt als een
druiventros
Rijd haar niet weg
Stel mil niet langer buiten
uw gezag
Het prototype
Theologische kroniek
Theologische kroniek
Theologische kroniek
God
Het korte verhaal een apart
genre
Meester dromer
Standbeeld
Sterven
De mogelijkheid van een
Chr Filosofie
Domein
Golfslag
Taal
—15°
De Ceder
Gedicht

In het vergezicht angst
Jazz
Ontmoeting
Rotterdam

*
*

Mertens, Anna

II

115
116
114

*
*

X 301
X 300

*
**
***
***
**

X 300
IV 99
III 73
VII 200
XI 337
I—II 53

***
**
**
**

VIII 232
VII 197
I—II 53
I—II 53

**r

***
*
*
*
**
*
*
*

Warme morgen

Labruyère, Constant
Lelsz, jac.
Lievaart, Inge

IV
IV
IV

*
Nevel
De woestijn
*
Om het antwoord
Proeve van een Avondmaalslied *
Speelruimte
*
Wanneer krijg je voeten
*
*
Een lied voor Simeon
En wat uw hart niet weet
*
in deze dag
*
En zegt Gij nu aan 't kruis
*
Geef, dat ik niet vergeet
Het woord, dat in mijn hart
*
nu ligt
ik groet u in het licht van
*
deze dag
*
In mode di canzona
Met blokken werkelijkheid
I en II

V
V
V
V
V

131
135
135
136
136

V
I—II
III
VI
I—II
I—II
VI
III
III
IV
I-11
VIII
IV
XI

137
51
85
182
50
52
182
79
88
97
7
225
98
343

X 290
XII 367
IX 258
IX 259
X 291
IX 261
IX 260

Wat hebt gij in dit middag
uur gedacht
Wat moet ik immer naast U
staan?
Wat nu uw hart nog hoopt
in deze tijd
Weiniger worden en minder
Zeg nimmer: „wie mij liefde
schonk"
Zie, mid beweegt niet, Heer
Mondgaas, Daan
Monsinga, M.
Panne, M. C van der
Petit, Nora

Rijdes, B.
Rijnsburger, M. H.
Rijnsdorp, C.

Niet langer slaafs onder
de zon
Niet meer verven
Om eens en voor altijd
We groeien vanzelf naar
de bomen
De droom
Ik neem langzaam de draad
weer op
Bilderdijk (1756-1831)
Boven Tan
Een roman van „formaat"
Enkele grepen uit de

nieuwste poezie

Schulte Nordholt, J. W.

Volwassen zijn
Spes mundi
Kroniek der Duitse letteren
Kroniek der Duitse letteren

289

*

IX

257

*
*

X
XII

289
368

X
XII
VI
VI
XI
VI
X
V
VI

290
368
180
178
330
169
308
146
177

*
*
*

I-II
I—II
V

49
49
146

*
*`

VI

177

*
***
***
***

VII
I—II
III
VII

213
46
86
214

***
***

X
V

294
142

***
***
***

I—II
I—II
VI
I—II
IV
IX
I—II
I—II
I—II
I—II
I—II
I—II
I—II
I—II

*

***
***

Avondmaalslied

Besluit
Hermes

Idealisme
In Paradisum

Stoep, D. van der
Stolk, Jan
Veerman, Nel

X

Spraakwaterliedje
**
De keuze
**
Het leven
Kroniek der Franse letteren ***
***
Nieuwe Franse romans
In het bereik van mijn ogen
*
*
Lees me maar langzaam

Genie en zieligheid
Okke Jagers interview met
de tijdgeest
Tussen leven en sterven
Schneider, Carel Jan
Schouten, T. H.

*

Ontmoeting
Rembrandt
Tussen leven en sterven
De Gereformeerde bietebauw
Thuis
Die onder de waterspiegel
Interieur

*
*
*
*
*
***
***

*
*
*

IX 262

29
4
181
28
117
266
1
12
10
11
8
13
9
2
XII 353
VII 199
VI 168
XI 335
III

Tuin
Vaarwel
Wat ik zoek
Wat van nature aangroeit
Toegepaste grafiek
Biddend
Fiere leeuw der gedachten

*

*
***
*
*
*
Graf monument
*
Het hondje verdriet
***
Poeziekroniek
***
Poeziekroniek
**
Vreugdenhil, Jacoba M. Asyl
Het molenkruis aan de einder **
Zutphen, Fred. van

Vermeer, Arie
Vermeer, C.

XI
XI
VI
VI
XI
III
III
III
III
I—II
VIII
I—II
IX

336
334
167
168
323
65
66
67
68
31
243
14
280

VI
VII

191
222

KRITIEKEN
Aafjes, Bertus

Aerde, Rogier van
Albérès, R. M.
Ambtman
Andres, Stefan
Andres, Stefan
Andres, Stefan
Arnothy, Christine
Arntzen, M. T.

Logboek voor 'Dolle
Dinsdag'
De arme Bruiloftsgast

A. J. Jelsma
H. Barendregt

Bilan littéraire du XXe
VI 175
Dr. M. C. v. d. Panne
siècle
Toch bedankt ExcelIV 127
J. E. Niemeijer
lentie
IV 119
J. H. Schouten
Das Antlitz
IV 119
Das Grab des Neides J. H. Schouten
De reis naar PortiunIX 286
Ds, J. A. Wapenaar
cula
I—II 54
P. J. Risseeuw
Gods molens

Mystieke
Okke Jager
rechtvaardigingsleer
jachthond op de oceaan G. van Heerde
Baardman, C.
Baaren, Dr. Th. P. v. Uit de wereld der
Okke Tager
religies
Morgen- en avond Baillie, John

Okke Tager
gebeden
Die unsichtbare Flagge J. H. Schouten
Fruhe Stätten der
J. H. Schouten
Christenheit
De interpretatie van het
Bartling, Dr. D.
Jacoba M. Vreugdenhil
kunstwerk
Dr. M. C. v. d. Panne
Les Adieux
Bastide, Fr. R.
De groene boogschutter A. J. Jelsma
Bauer, C.
J. H. Schouten
Bauer, Josef Martin De witte hel
Bauer, Josef Martin So weit die Feisse tragen J. H. Schouten
Het geloof en zijn
Bavinck e.a., Prof.
Okke Tager
moeilijkheden
Dr. J. H.
Bérence, Fred.
De Italiaanse
J. C. Schuller
Renaissance

Bamm, Peter
Bamm, Peter

IV

VII 204
VIII 254
VII 201
XI 342
I—II 55
I—II

55

X
X
VIII
IV
IV

315
309
233
121
120

III

73

VIII 255

Bergengruen,
Werner
Berkhof en Ds. G.
Boer, Dr. H.
Berkouwer, Dr. G. C.
Berkouwer, Dr. G. C.
Beversluis, Martien
Binding, Rudolf G.
Bjorn, Thyra Ferré
Boendermaker,
Dr. P.
Bóhm, Anton
Bolkestein-van
Binsbergen, H. J.
Boll, Heinrich

Die Flamme im
Saulenholz

Gedachtenwisseling
De mens het Beeld Gods
De Verkiezing Gods
De krans der uren
Erlebtes Leben
Pappa's vrouw
Luther en de sociale verantwoordelijkheid
De eeuw van de duivel
Wederkerige onderworpenheid
Das Brot der fruhen
Jahre
Bonhoeffer, Dietrich Verzet en overgave
Zomer te Ter-Muren
Boon, L. P.
Een stille omwenteling
Booy, Thijs
Borchhardt, Rudolf Erzahlungen
Borchhardt, Rudolf Ewiger Vorrat deutscher
Poesie
Halte Noordstad
Bordewijk, F.
Tussen steen en bamboe
Brandt, Willem
Vechten tegen de
Bree, L. W. de
Bierkaai
Hall en Hefferley
Breedveld, W.
Meneer Severijnen
Breedveld, W.
Brockdorff, Th. von Poertioenkoela
Broersma en Dr. R.
Domeinen der Finse
K. Broersmaliteratuur
Luomajoki, Sjoerd
De zeebruid
Brugman, Til
Bruyn-Ouwehand,
Liefde en lot
Mia
Mijn werelden
Buck, Pearl S.
De moderne Vlaamse
Buckinx, Pieter G.
poezie
Franz Marc, ZeichBunemann,
nungen-Aquarelle
Hermann
Glanzend was mijn
Buyl, Bertien
haarwrong
La Chute
Camus, Albert
Moderne poezie
Celen, Vital
Vous verrez le ciel
Cesbron, Gilbert
ouvert
Adeline Venician
Chamson, André
Claus, Hugo
De oostakkerse
gedichten
Schimmen op de wolken
Colette
Charles en Charlotte
Corsari, Willy

J H. Schouten

IV 118

Okke Jager
Okke Jager
Okke jager
C. Vermeer
J. H. Schouten
Inge Lievaart

XI 338
XI 338
III 73
VIII 244
IX 269
VIII 253

Okke Jager
Okke Jager

VII 205
III
73

Okke Tager

VII 203

J. H. Schouten
Okke Jager
M. Beinema
Okke Jager
J. H. Schouten

IV
III
IV
VII
IX

J. H. Schouten
E. H. Grolle
C. Vermeer
P. J. Risseeuw
M. Beinema
M. Beinema
Jacoba M. Vreugdenhil
Joh. van Hulzen
N. P. Veerman
G. van Heerde
Frieda van Felden
C. Vermeer
J. C. Schuller
A. J. Jelsma
Dr. M. C. v. d. Panne
C. Vermeer
Dr. M. C. v. d. Panne
Dr. M. C. v. d. Panne

117
73
124
203
266

IX 266
VIII 248
VIII 244
IX 282
IX 272
IX 272
IX 281
VIII 250
VIII 251
IV 122
VI 189
I—II 31
IV 123
III
91
VI 169
I—fI 31
VI 170
VI 169

I—II 31
C. Vermeer
Dr. M. C. v. d. Panne VII 224
XI 346
Frieda van Felden
V

Coster, Charles de Tyl Uylenspiegel
Amerika schrijft
Cunliffe, Marcus
Daninos, Pierre
Passeport pour la nuit
De horizon van de schrijftafel
Dekker, Maurits
Op zwart stramien
Romana, de tweede
Delhaes, Christel
moeder
Dermoüt, Maria
De juwelen haarkam
Herfst in Europa
Dongera, Andries
Dorp-Ypma, To van Geliefde zoon
De structuur van de
Dresden, Dr. S.
biografie
Dubois, e.a., Pierre Poetisch akkoord
Duhamel, Georges
Les Compagnons
de 1'Apocalypse
Duhamel, Georges
Meneer Felix schrijft
zijn biecht
Duinen, Dr. G. van Zie, ... hier is uw God
Duinkerken, Gabr.
Smit, en M. v. d. Onderlinge verstand Plas, Ant, van
houding
Dupuis, P. J. F.
Uw lichaam een tempel
Dijk, Herman van
De tweede man
Dijk, Ds. M. P. van Gesprekken met de Dood
Ebner, Jeanine
Zij wachten op
antwoord
Eerdmans, Theo M. Zeven brieven aan Alma
Egeraat, Dr. L. van Ravenna, stad van
verborgen schoonheid
Eyck, Tony van
De man genaamd Miller
Faust, Leo
36, Rue Pigalle
Fear, Ypk fan der
De Bruidegom komt
Ferber, Edna
Giant
Flexner,
Tames Thomas
Amerika schildert
Franquinet, Robert Onvoltooid overspel
De naakte waarheid over
Freezer, Harriet
toneel en toneelspelen
Gans, Jacques
Van ganser harte
Les Racines du Ciel
Gary, Romain
Gelder, Dr. H. E. v. Hildebrands voorbereiding. Het dagboek
van de student Nicolaas Beets
Gerlach und Otto
Hermann, Hans
Goethe erzählt sein
Leben
Egon
Gilhuis, Dr. C.
Pastorale zorg aan
bejaarden
Ruf und Echo
Goes, Albert
VI

Dr. J. C. H. de Pater
V 153
Tacoba M. Vreugdenhil VI 188
Dr. M. C. v d Panne VI 172
M. Bemema
VIII 250
A. J. Jelsma
VIII 233
N. P. Veerman
Frieda van Felden
C. Vermeer
Johan van Hulzen

XII 384
VI 189
VIII 245
1-11 61

X 320
Dr. J. C. H. de Pater
C. Vermeer
VIII 243
Dr. M. C. v. d. Panne
P J. Risseeuw
Okke Jager
C. Vermeer
Okke Jager
Ir. J. W. Veerman
Okke lager

T. H. Schouten
Johan van Hulzen

X 311
VII 218
XI 337
VIII 243
VII 205
I—II 60
III 73
IX 284
IX 284

I—II 57
P. J. Risseeuw
I—II 58
Dr. M. C. v. d. Panne VI 190
Dr. J. C. H. de Pater VII 223
XI 345
G. van Heerde

J. C. Schuller

J. C. Schuller
H. Barendregt

IX 287
VII 220

E. H. Grolle
VIII 248
Ir. J. W. Veerman
I—II
60
Dr. M. C. v. d. Panne
X 312

Dr. J. C. H. de Pater

XII

382

T. H. Schouten

IX 268

Okke Tager
J. H. Schouten

III 73
IX 270

Goldstein, E. R.
Meyer en Nico
Jesse, Ella
Golterman,
Dr. W. F.
Gorter, Herman
Goulooze, Prof. W.
Graham, Billy

Voetsporen van

Rembrandt
Eén Heer, één Kerk
Mei

Het lijden overwonnen
Het geheim van het
geluk

Geliebtes Tal
1 Corinthe
Jacob de gezegende
Entdeckung des Herzens
Kracht van omhoog
De ingewijden
Hermann Hesse
Stromingen en persoon lijkheden
Wenn Bach ein TageHammerschlagbuch gefuhrt hatte
Brodsky
Wenn Erasmus ein
Hammerschlag_
Tagebuch geführt
Brodsky
hatte
HammerschlagWenn Mozart ein TageBrodsky
buch gefuhrt hätte
Handreiking voor het gesprek der richtingen
in de Ned. Herv. Kerk
Hardenberg, Tan
Tweede zitstraat rechts
Harder, Dr. R. C.
Evangelie van Johannes
De weerlicke Liefden
Harduwijn,
tot Roosemond
Justus de
Helman, Albert
Het euvel Gods
Helman, Albert
Mijn aap schreit
Hemeldonck,
Emiel van
Schelde, snelle Vliet ...
Hemmer-Hansen,
Eva
Schandaal in Troje
Hertog, Salvador
De tuin
Hesse, Hermann
Beschwörungen
Hoellerer, Walter
Transit
Hoenderdaal,
Dr. G. J.
De mens in tweestrijd
Hoogenbeemt,
A. van
De vlucht in het ijle
Huel, Frits
Flatgebouw Bethlehem
Hulsker en Dr. G. Van jaar tot jaar, van
Stuiveling, Dr. J.
boek tot boek
(1905-1955)
Jacky, Helene
Kinderen van Rome
jager, Okke
Interview met de
Traud
Grosheide, Dr. F. W.
Grove, Peter
Gunther, joh. Chr.
Gijs, jan van
Haasse, Hella S.
Hafner, Gotthilf
Hammacher, A. M.
Gravenhorst,

tijdgeest

j. C. Schuller
Okke Tager
C. Vermeer
Okke Jager

IX 286
VII 200
VIII 243
III 73

Okke Jager
III 73
J. H. Schouten
I—II 54
Okke Jager
XI 338
Jacoba M. Vreugdenhil III
90
J. H. Schouten
I—II 56
III 73
Okke Jager
VII 214
C. Rijnsdorp
IV 117
J. H. Schouten
J. C. Schuller

I—II

57

J. H. Schouten

IX 268

J. H. Schouten

IX 268

J. H. Schouten

IX 268

Okke Tager

VII 200
X 315
VII 205

M. Beinema
A. J. Jelsma
A. J. Jelsma

X 319
XI 347
XI 347

Okke Jager
Jacoba M. Vreugdenhil

Dr. J. C. H. de Pater VIII 251
Jacoba M. Vreugdenhil VIII 256
XI 345
Johan van Hulzen
IV 117
J. H. Schouten
VIII 237
Frank Daen

Okke Tager

III

73

XI 348
A. J. Jelsma
Jacoba M Vreugdenhil V 158
P. T. Risseeuw
Inge Lievaart

VIT 222
VIII 251

C. Rijnsdorp

I—II

29
VII

Jonckheere en Erik
Ruysbeek, Karel
Just, Bela
Kafka, Franz
Kaschnitz,
Marie Luise
Kazemier, G.
Keller, Werner

Poezie en experiment
Gortstraat driehoog
Amerika

C. Vermeer
A. J. Jelsma
T. H. Schouten

I—II 31
IX 281
IX 268

Engelsbrücke
Bagatellen

J. H. Schouten
Ds. F. Vroon

I—II 55
V 157

De Bijbel heeft toch

gelijk

Kesten, Hermann
Kierkegaard

III

73

J. H. Schouten
Jahrhunderts
Auswahl und Einleitung:

VII 221

J H. Schouten
A. T. jelsma
T. H. Schouten

IX 268
III
95
IX 267

Hermann Diem
Kirst, Hans Hellmut God slaapt in Masuren
Kleist, Heinrich von Die Erzahlungen
Knuttel Wzn, G.
Rembrandt, De meester
en zijn werk
Form und
Kohlschmidt,
Innerlichkeit
Werner
Naar het licht
Konings, Greet
De hondenplaag
Kossmann, Alfred
Kerk en humanisme
Kramer, Dr. H.
Wat zegt Christus?
Krop, Dr. F. T.
Kruiskens,
Christien Burgland
J. W. van de
Kruyswijk, Dr. M. De ongerepte orde
Het bittere hart
Laatsman, W.
De erfzonde en de oor Labourdette O.P.,
sprong van de mens
M. M.
Landell, Olaf T. de De lachende Hollander
Nachtmerrie der
Larsen, Otto

onschuldigen
Leendertz, Dr. W.

Okke Tager

Die schonsten deutschen
Erzahlungen des 20sten

J. C. Schuller

I—II 63

J. H. Schouten
C. Vermeer
Ir. T. W. Veerman
Okke Tager
Okke Tager

IX
VIII
VII
VII
XI

P. J. Risseeuw
J. E. Niemeiler
G. van Heerde

XI 347
XI 351
IX 286

XI
Okke Jager
Jacoba M. Vreugdenhil V
M. H. Rijnsburger

269
245
220
205
342

341
157

X 316

Gods Woord in

mensenhanden

Okke Tager

VII 201

Leonhard, Wolfgang De revolutie laat haar

kinderen gaan
Herboren Land: Israël
Gods megafoon
Literaire kunst
Meester der
negervertelkunst
Losse planken van het tienjarig Podium

Levisson, R. A.
Lewis, C. S.
Lodewick, H. j. M.
Loggem, M. van
Lucas, Henry S.
Lucas, Henry S.

Lucebert
Lutzkendorf, Felix
VIII

Dutch Immigrant Memoires and related
Writings
Netherlanders in
America

Alfabel
De donkere jaren

VIII 249
Johan van Hulzen
XII 382
Dr. T. C. H. de Pater
XI 339
Okke Jager
Jacoba M. Vreugdenhil IV 126
A. J. Jelsma
H. Barendregt

V 154
VII 221

P J Risseeuw

V 155

P. J. Risseeuw
C. Vermeer
Johan van Hulzen

V 155
I—II 31
VIII 253

Maanen,
Willem G. van
Maatstaf
juni/juli '57
MacLean, Alistair
Mallet-Joris,

Dr S, H. Spanjaard

Charles Baudelaire
De kanonnen van
Navarone

Dr. M. C. v. d. Panne XI 350

Maltz, Albert

Les Mensonges
Tussen gisteren en

Man, Yvonne de

Een vrouw met name

Françoise

morgen
Suzanna

Mankes-Zernike,
Dr. A.
Mann, Thomas
Marc, Franz

Bijbelse portretten
Nachlese
Skizzenbuch aus dem
Felde

De dader ligt op het
kerkhof
Marshall, Catherine De gebeden van Peter
Marshall
Fortues
Masson, Loys
Uren met Graham
Mathews, Ronald
Greene
Mauriac, Francois
De wegen zeewaarts
Les Roses de Septembre
Maurois, André
Meesters der Zweedse vertelkunst
Zoethout en etamien
Mendels, Josepha
Meijer, Henk
Consternatie
Meyerink, Ds. H. J. Reformatie en mystiek
Het ooievaarsgericht
Miedema, Arjen
Het bittere kruid
Minco, Marga
Dorpsvertellingen
Moes, Willy
Monsarrat, Nicholas De stam die het hoofd
verloor
Chocolaadjes bij het
Moore, Pamela
ontbijt
Moreau, Abel
Een hand vol as
Mout, A.
Het theater van
Houtkamp
Murez, Jos
Kroniek van een
parvenu
Muschg, Walter
Die Zerstörung der
Maren, G. H. van

Müseler und Irma
von Hugo, Walter
Noordtzij, Dr. A.
Noordtzij, Dr. A.
Noordzij, Nel, e.a.
Nord, Max
Norel, K.

IX 288

Al lang geleden

deutschen Literatur
Wandlungen in der
deutschen Dichtung

Ezechiel
Kronieken
Schrijvers blootshoofds
Geen talent voor geluk
Bestevaer

G. van Heerde

X 318

Dr. M. C. v. d. Panne

X 308

P. [. Risseeuw

IV

122

P. J. Risseeuw

IX 282

Okke Tager
J. H. Schouten

VII 200
IX 266

J. C. Schuller

IV

123

Frieda van Felden

III

94

Okke Jager
Dr. M. C. v. d. Panne

III
VI

73
174

M. Beinema
IV
Dr. M. C. v. d. Panne VIII
Dr. M. C. v. d. Panne X
Ir. J. W. Veerman
VI
A. T. Jelsma
VIII
VI
Ir. J. W. Veerman
Okke Jager
VII
L. H. Stronkhorst
III
A. J. Telsma
XI
VIII
A. T. Telsma

125
247
310
190
234
188
204
95
348
232

M. H. Rijnsburger
J. E. Niemeijer
A. J. Telsma

X 317
XI 350
VII 219

Ir. J. W. Veerman

IX 283

Ir. J. W. Veerman

IX 283

J. H Schouten

IX 267

VII
J. H. Schouten
XI
Okke lager
XI
Okke Jager
Jacoba M. Vreugdenhil XII
IV
M. Beinema
G. van Heerde
XI

223
337
338
381
124
345
IX

Auswahl und Einleitung: Walter Rehm
Nijenhuis, B.
De Tornado
Nijland-Verwey,
Aart van der Leeuw,
bloemlezing
Mea
NijnattenDe aarde is mijn
Doffegnies, H. J. v.
vaderland
Un jour quelconque
Ofaire, Cilette
Ooms-Vinckers, C. J. Het hout is sterker
dan de bill
OosterbroekDutschun, A.
Dageraad
Farbige Buchmalerei
Oslender,
Dr. Frowin
aus dem Frühen
Mittelalter
Keur uit het ongebunOversteegen, J. T.
delde werk van W.
G. C. Bijvanck
Picard, Max
De vlucht voor God
Plas, Michel v. d. Een hemel op aarde
Popma, Dr. K. J.
Inleiding tot de
wijsbegeerte
Postma, H.
Met één voet in het
paradijs
Praag,
Siegfried E. van La chatelaine
Prakke, Dr. H. J.
Van perswetenschap
tot publiciteit
Prick, Harry G. M. L. v. Deijssel. Het leven
van Frank Rozelaar
Pronk, Kees
Het zwaar getij
Protestant, De
Radinger, Tan
Kantoren en prielen
Rasmussen, Gerhard De hemel beware ons
Reest, Rudolf van De zoon
Remarque,
Der schwarze Obelisk
Erich Maria
Rilkes Leben und Werk in Bild
Robbertz, Dignate Man te roer
Tussen de cherubijnen
Roe, Marja
Een eenzame in
Roch, Herbert
Montparnasse
Katholieke herleving
Rogier, L T
Roosenburg, Henr. En de muren vielen om
Roscam Abhing,
Lijdenstroost
Dr. P. J
Ik zocht Gods
Rosier, I.
afwezigheid
Rousseau, J. J.
Les Confessions
Veertig jaar
Roy, J. La
literatuurgeschiedenis
Novalis

X

J. H. Schouten
J. E. Niemeijer
C. Vermeer

IX 267
VI 187
VIII 243

Frieda van Felden
Dr. M. C. v. d. Panne

XI 346
X 309

G. van Heerde

X 319

Frieda van Felden

I—II

56

J. C. Schuller

VIII

254

M. Beinema
Okke Jager
C. Vermeer

VIII 252
VII 202
VIII 244

H. de jongste

V

131

Okke Jager

XII 384

Johan van Hulzen

VII 218
V

159

C. Rijnsdorp
V
IX
P. J. Risseeuw
XI
Okke Jager
Jacoba M. Vreugdenhil X
XI
G. van Heerde
VIII
G. van Heerde

142
282
340
316
347
255

Jacoba M. Vreugdenhil

J. H. Schouten
J. H. Schouten
H Ravestein
Okke Jager

IV 118
IX 266
I—II 59
IX 285

I—II 59
Kees Klap
Dr. J. C. H. de Pater XII 382
XI 347
P J Risseeuw
Okke Jager

XI 340

Okke Jager
Dr. M. C. v. d. Panne

XI 340
XI 349.

)

E. Niemeijer

XII 383

Ruler, Dr. A. A. van De meeste van deze
is de liefde
Als een verre glimlach
Sagan, Françoise
Sanchez-Silva, J. M. Marcelino
De schaduw gaat voorbij
Sanders, Annie
Schaik -Willing en
S. Vestdijk,
De overnachting
Jeanne van
Lof der vriendschap
Scheepens, Har
Schleinitz, Egon G. Das Antlitz der
Schmidt, L. J.
Schneider, Reinhold
Schneider, Reinhold
Schoeps, H. J.
Schöffer, Dr. Ivo

Schreuder, J. A.

Menschheit
Inspecteur KieIstra

Las Casas
Schopenhauer
Die letzten dreissig
Jahre
Het nationaal-socialistisch beeld van de
geschiedenis der
Nederlanden
Uit het leven van

Okke Jager
P. J. Risseeuw
Ir. J. W. Veerman
N. P. Veerman

XI 339
III 96
VI 187
IV 122

A. J. Jelsma
A. J. Jelsma

XI 349
X 314

J. C. Schuller
G. van Heerde
J. H. Schouten
J. H. Schouten

III 92
IX 286
IV 117
V 142

J. H. Schouten

IX 270

Dr. J. C. H. de Pater

Schulte Nordhoit,
Dr. J. W.
Seebass, Friedrich

Blumhardt
Okke Jager
Het volk dat in duister nis wandelt
Dr. J. C. H. de Pater
Johan Christoph
Blumhardt
J. H. Schouten

Sevensma, W. S.

Beknopte geschiedenis

Silone, Ignazio
Sörman, Py

Een handvol bramen
Wij, Christina, bij de
gratie Gods
Filosofie van de on-

Spier, Ds. J. M.

van het costuum

bekende God
Steen, Maria van der Totale uitverkoop
Steenbergen,
Den spiegel der zalig Dr. G. J. van
heid van Elkerlilk
Stempvoort,
Decorum, orde en
Dr. P. A. van
mondigheid
Ster, Jac. v. d.
Burgers en buitenlui
Stone, Irving
Het leven van
Vincent van Gogh
Stuiveling, Garmt
Herman Gorter: De dag
gaat open als een
Suym, Han
Synode der Ned.
Herv. Kerk
Teeuwen,
Ds. Chr. W. J.
Teeuwen,
Ds. Chr. W. J.

V 158
VII 201
V

153

I—II

55

E. H. Grolle
M. H. Rijnsburger

IX 285
VII 217

M. H. Rijnsburger

X 317

Okke Jager
Jacoba M. Vreugdenhil

VII 201
IV 126

M. Beinema

VIII 249

Okke Tager
A. J. Jelsma

VII 203
VIII 233

J. C. Schuller

I-11

58

C. Vermeer
VIII 243
Jacoba M. Vreugdenhil IX 281

gouden roos
Regen zal ik drinken
Hoe dienen wij de
vrede?

Okke Jager

III

73

Klein Rembrandt-palet

J. C. Schuller

III

94

Profetenspiegel

Okke Jager

VII 204
XI

Terpstra, P.
Thorwald, Jtirgen
Tournier, Dr. Paul
Tournier, Dr. Paul
Trevor, Elleston
Trine, Ralph Waldo
Vansittart, Peter
Varende, La
Veldkamp, Ds. H.
Veldkamp, Ds. H.
Verharen,
Mr. G. Th.
Verroen, Dolf

De einder is te ver
Geteisterd koningschap
Bijbel en geneeskunde
Ons masker en wij
De slag om Engeland
In harmonie met het
oneindige
Het wild der wildernis
Le cavalier seul
Het gezicht van Obadja
Moeders in de bijbel

Abraham in Burger
Van eeuwigheid tot
amen
Keuze uit het proza van
Verwey, Albert
zijn hoogleraarsti]d,
M. Nijland-Verwey
De beker van de min
Vestdijk, S.
Vestdijk, S.
Het eerste en het laatste
Visser 't Hooft,
Rembrandt's weg tot
W. A.
het Evangelie
Vlijm, Dr. J. M.
Het religie-begrip
bil Karl Barth
Vollenhoven, Ds. H. Evangelisch commando
Vooren-Kuyper,
Frouwien van der De kanten waaier
Bruiloftslied voor
Vries, Theun de
Swaantje
Vroman, Leo
De adem van Mars
Waals, Laurens v. d. Apollo's reis door
Nederland
Waals, Laurens v. d. Tan Prins, Bloemlezing
uit zijn gedichten
Walsum-Quispel,
Bloeiend Puin
J. M. van
Ik was één der
Wigmans, J.
millioenen
Mijn moeder werd
Willards, E. S.
opgehangen
De nieuwe weg
Wilma
Een vader voor mijn
Wilma
kind
De man in het donkerWilson, Sloan
grijze pak
Wright, Neville W. Hij heeft mij verslagen

XII

G. van Heerde
I—II
61
Dr. J. C. H. de Pater XII 381
III 73
Okke Tager
Okke jager
III 73
G. van Heerde
VIII 249
Dr. J. C. H. de Pater
M. H. Rilnsburger
Dr. M. C. v. d. Panne
Okke Tager
Okke Jager
Ds. J. A. Wapenaar
A. J. Jelsma
M. Beinema
T. E. Niemeijer
R. N. Degens

V
X
VI
XI
VII

159
316
173
340
203

VIII 247
III

92

I—II 62
XI 352
X 313

Okke jager

VII 201

Okke jager
Okke Jager

VII 202
VII 202

C. Vermeer

VIII 244

Jacoba M. Vreugdenhil V 156
Ir. J. W. Veerman
IX 283
C. Vermeer

VIII 243

C. Vermeer

VIII 243

C. Vermeer

VIII 245

G. van Heerde

VIII 249

G. van Heerde
N. P. Veerman

IV
I—II

125
62

N. P. Veerman

I—II

62

H. Barendregt
A. J. Jelsma

III 95
X 314

