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AFSCHEID VAN INGE
Op de laatst gehouden redactie-vergadering heeft Inge Lievaart afscheid
genomen. Het besluit, haar functie als lid en secretaresse van de redactie
neer to leggen, heeft bij haar mede-leden een gevoel van niet geringe spijt
gewekt, deels uit zakelijke overwegingen, meer nog omdat uit de samenwerking van jaren een band van vriendschap was ontstaan .
Het afscheid van de redactie betekent gelukkig niet een vaarwel aan 'Onrtnoeting', Inge Lievaart blijft bereid haar daarvoor in aanmerking komend
werk of to staan aan bet blad waaraan ze zoveel tijd en zorg heeft gegeven .
Ontmoeting had Inges hart . Dat is genoegzaam bekend, niet alleen in de
kleine kring van de redactie, ook bij de medewerkers van wie velen steun
en raad van haar ontvingen . Bij dit afscheid getuigen wij gaarne van onze
bewondering en waardering voor al haar werk .
Jan E . Niemeijer heeft zich inmiddels bereid verklaard bet redactie-secretariaat op zich to nemen . Zijn adres is : Burg. Visserpark 13, Alphen a . d .
Rijn.
DE REDACTIE.

Coert Poort
ONTBREKEND GEDICHT
en dat ik nog leef
en een heel leven inadem
en dat ik een groot lichaam
voorzichtig laat afdalen
met een hand die het afhoudt
en die niet ophoudt hand to zijn
en met armen die nemen
die zich eindeloos uitstrekken
en dat ik geen bodem maak
en geen muur
en dat ik een maaksel van wat ik gemaakt heb
laat rusten
en dat ik een mengsel laat stromen
en dat ik een zee inadem
die zich uitstort in een formule
ik geloof in een delta
en dat er een stelsel is
wijdvertakt
en dat ik woon tussen de rivieren
en dat ik het langzaam laat afzakken
en dat ik mij laat begroeien
en vruchtbaarheid inadem
en wortels van bomen
en bergtoppen
en dat ik de lucht en de aarde tegelijk inadem
en dat ik het uitadem
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Coert Poort
DE MUZIEK
Ik sta het of to wachten
de muziek die ik nog nooit heb gehoord
het is de enige muziek die zo lang duurt
en ik zal alle woorden moeten gebruiken
en ik zal alle muziek nodig hebben
om het of to wachten
zolang de muziek niet klinkt
hoeft het nog niet to komen
vandaag zal het vrolijk beginnen
en morgen begraaft het zijn doden
dan staat het voor alles alleen
en speelt het ik kan het niet drijven
het moet langzaam gaan
op de wijs van wat eenmaal gaat
en niet meer
het moet eerst tot de zeeen behoren
en nog lang daarna tot de rivier alleen
het moet neurien onder het graven
en het moet niet weten waarheen
dat is de muziek
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Jan H. de Groot
HET HAZENPAD
Eeuwen to hebben gewaakt
in de slaap demonen onthalst
op de voorpost der wereld
continenten ontdekt
heerlegers verslagen
slaven bekeerd
bekeerden bevrijd
gevaren getart
en omzeild
op de torenspitsen der golven
to zijn gerezen
gedaald
ben ik
van zee uit aangespoeld
geschud als een hond
ik zet mijn hoed of
ik zet mijn hoed op
ik leg mijn hoed op de grond
en baan mij een weg
landopwaarts
een nieuwe weg
een laatste weg
cen smalle weg
cen holle weg
een weg om over to hollen
om over weg to hollen
weg van de haren zak der zon
en de bloedrode maan
weg van de rookkolom
de drievoudig gelede paddestoel
boven de duinpanoven
weg van de ijzergrauwe baan
over de bloedzee
en bet geredekavel
der parkietmensen
in hun zwitserse kooi .
Ik baan mij een weg
een smalle weg
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een holle weg
naast de vierbaans op Zwolle
de achtbaans op Moskou
de twaalfbaans op New York
een pad
een laatste pad
een hazenpad
waarover ik vluchten kan
want ik wil vluchten
als een man
met een hazenhart
over een hazenpad
naar een bloedrood hart
een eenzaam hart
een eeuwig hart
een laatste hart
een vaderhart
aan het einde van de wereld
aan het einde van alles
aan het begin .
Voor Wietske Z.
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Jan H . de Groot
GEOPEND
Alles wordt doorlopend
geopend
monden harten buiken
oogluiken valluiken
de fabriek
de telefoongesprekkentelling
de kapperszaak
de scheepshelling
de rijnaak
bet sardineblik
ik.
Overal hangen vlaggen uit
klappende handen in een gezicht
tot de ene opening na de andere sluit
in magnesiumlicht .
Vandaag toen ik lopend ging
stonden de jongens met bet wilde haar
bij elkaar
en keken naar
wie binnen ging wie buiten ging
in en uit de opening
van de tentoonstelling :
de ritssluiting
de boa
de buiging
Oma
bet decollete
de camee
de glimlach
van de dag
Nous vous souhaitons la bienvenue
aan u
monsieur l'ambassadeur
monsieur le commissaire
monsieur le directeur
madame la douairiere
6

en aan het eind van het protocol
achtloze knik naar de grijze bol
een correctie en margine
I vous
monsieur Zadkine .
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Frederice Kalm#n

nu loop je
als een meisje van de maan
met koude handen achteruit de wereld of
maar er zal wel een engel in je groeien
die door je ogen naar buiten kijkt
en een fanfare op je vingers fluit

S

Frederice Kalmijn
SEINE
is er ook soms een groene god verstopt onder de golven
het wiegelend water ligt giechelend dwaas begerig to spelen
de god van blauwe bossen
is hij over de donkere bodem gekropen
om het water aan het lachen to maken?
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Wim G#sen
CURSIEF
De witte vissen van onwetendheid
staan woorden of
die niemand meer kan lezen .
Het water is verzadigd van geheim .
Een huivering waarvan het zand niet spreekt
breekt schuimend uit de lendenen der zee
en laat cursieven op de vloedlijn achter .
Wind gaat liplezend langs het strand,
het schrift verbleekt nog voor de mensen komen .
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C. R#nsdorp
EEN WORSTELING
Het is mogelijk de westerse, onder de inwerking van het christendom ontstane cultuur to zien als een worsteling tussen het theocentrische waarderingssysteem van de Heilige Schrift en bet aristocratische waarderingssysteem van renaissance en romantiek . Een artikel van beperkte omvang als
dit kan natuurlijk geen grotere pretentie hebben dan deze stelling doorzichtig to maken. Brede uitwerking zou het aandragen en analyseren van
zoveel materiaal vereisen, dat er een omvangrijk boekwerk zou ontstaan .
Toch kan ook een korte beschouwing zin hebben .
Met systeem bedoel ik een samenhangend geheel van denkbeelden, dat
rondom een kerngedachte organisch is gegroepeerd . Het Griekse woord
sustema betekent dan ook in de eerste plaats een organisch geheel en pas
later een wetenschappelijk systeem . Een waarderingssysteem is dus zulk een
geheel van denkbeelden, dat de mensen en de dingen op hun waarde keurt
en naar hun waarde onderscheidt . Bij het eerste horen zou men kunnen
denken, dat het hier alleen over de kunstkritiek gaat . Maar het is duidelijk
dat ook de kunstprodukten zelf van die worsteling de sporen vertonen, ja,
sterker nog, uit de spanning van die worsteling zijn ontstaan . En wie even
denkt aan de nu reeds bijna tweeduizendjarige worsteling tussen theologie
en filosofie, ziet onmiddellijk in dat het gehele geestesleven bij die worsteling betrokken is en van die worsteling de uitdrukking vormt . Wanneer
men mag zeggen : bet leven is een strijd, dan mag men dat van de cultuur
ook beweren .
DE EENHEID VAN DE BIJBEL

Het blijft bet wonder van de Bijbel, dat hij zich voor wie niet ziende blind
is als een eenheid manifesteert . De Schrift is in de hierboven aangeduide zin
reeds zelf een systeem, een soma, een corpus . Die onderlinge samenhang
rondom de kern : Gods visie op en Gods boodschap aan de mens, is zb
evident, dat hierbij de vele niet geringe vragen en moeilijkheden in de
schaduw geraken . Dat Gods woorden zijn daden gedurende vele eeuwen
hebben begeleid en dat het ontstaan van het organisme der Schrift zich over
een lange tijdsduur heeft uitgestrekt, maakt die eenheid nog des to majestueuzer. De Bijbel is in zijn ontstaan met de mens een eindweegs meegereisd
en spreekt hem, die immers 66k reizende is, daardoor des to doeltreffender
aan .
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SCHRIFT EN CULTUUR

De Schrift nu spreekt de mens altijd aan in zijn bezig z#n . 'Die bezigheid
is altijd en overal van culturele aard . Ja zelfs bij en in bet oorlogvoeren .
Neues Leben bliiht aus den Ruinen ; dat is bet getuigenis van de cultuurlagen. Maar wat de Schrift in eerste instantie doet, is de in zijn cultuur
bezige mens de voet dwars to zetten . De Bijbel zet zich primair tegen elke
menselijke cultuur al . De mens, met de werken zijner handen, ligt onder bet
oordeel . Laat of en weet dat Ik God ben . De mens moet zich bekeren van
de afgoden tot de levende God . Die afgoden, zilver en goud, bet maaksel
van 's mensen handen, vormen de concretisering van de afgodische cultuur .
Want cultuur is van huis uit cultisch en de afgod is bet centrum en culminatiepunt van een zichtbare eredienst, waarin de kunsten organisch functioneren . Wie afgod zegt, zegt tempel, priesterlijke stijl, overlevering, wetenschap, hymne, orkestrale begeleiding, dramatische uitbeelding, dans . Het is
niet verwonderlijk dat de lutherse en ook de oud-gereformeerde beschouwing de cultuur min of meer identificeert met zonde en oordeel . De wet
zegt 'nee' tegen al bet afgodische en de daaruit voortspruitende zonden
tegen de naaste . Het evangelie zegt : keer u om, verlaat de tot nu gevolgde
weg, verander van gezindheid . Maar - dit ziet misschien de lutherse niet
en zeker is de oud-gereformeerde beschouwing er blind voor - dit zich
afzetten, dit neen, spruit niet voort uit geringschatting van de menselijke
cultuur, maar juist uit hoge waardering . De culturele bezigheid van de mens
is enorm belangrijk . De negatief gestelde geboden : gij zult geen vals getuigenis spreken, niet echtbreken, niet stelen, niet doden, veronderstellen immers ook de eminente belangrijkheid van bet menselijk getuigenis, van
huwelijk, bezit, leven . V66r alle dingen is echter nodig dat de mens volteface maakt' . . . En wat is dat voor een cultuur, waarvan de Bijbel spreekt?
'De Bijbel kent de rechtstreeks cultische cultuur van de afgodendienst, de
half cultische van de absolute heerser en zijn hof en over bet geheel een
sterk concreet geaarde cultuur, die zich uit in bet kostbare gebruiksvoorwerp,
bet lijfsieraad, bet paleisinterieur, de tuin, de schone beweging van bet
schone lichaam en voorts de wel gevormde wijsheid in spreuk, gelijkenis,
verhaal en lied ; gouden appelen op zilveren gebeelde schalen . De kunst
representeert daar welzijn en macht . Ze is een aura' ) .
MENSELIJKE GROOTHEID

De menselijke cultuur is in de Bijbel bet vanzelfsprekende . Maar hij ziet die
cultuur theocentrisch en keurt die op zijn gerichtheid . De Schrift ontkent
*) Beide citaten zijn afkomstig uit mijn artikel Het getuigenis in de romankunst . Sola Fide XII 4-5, b1z . 34/5 .
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niet dat er groten zijn onder de kinderen der mensen : ze waren er al in de
voortijd, mannen van naam . Jezus noemt Johannes de Doper uitdrukkelijk
de grootste mens, maar plaatst hem dan in een adem in de volstrekt andersoortige rangorde van het Koninkrijk Gods, op een geheel ander punt . Ook
leest men ergens : wat hoog is bij de mensen, is een gruwel voor God . Volstrekter veroordeling van de menselijke rangorde is wel niet denkbaar . Maar
deze veroordeling is geen ontkenning : God veracht zijn eigen werk niet .
Wel legt Hij sterk de nadruk op het gegeven zijn van genie en talent . Deze
mensen zijn 'begiftigd met Gods Geest' . En wanneer wij b.v. in David en
Jesaja, ook als wij geen Hebreeuws kennen, grote literaire kwaliteiten opmerken, gaan zij in die kwaliteiten niet op . In de Bijbel is de mens niet
groot van nature of door aanleg, maar door positie, d.w .z. krachtens de
plaats en de functie, die God hem heeft toebedeeld in zijn heilswerk . Men
kan dus niet vragen of Mozes, Abraham, Job, Elia, Johannes en Paulus
genieen waren, Iaat staan dat men bij de bijbelfiguren zou gaan willen
onderscheiden tussen deze genieen en talenten als de kleine profeten, de
synoptische evangelisten, Timotheus en Titus . En wanneer de Schrift ten
aanzien van haar eigen figuren met zovele woorden een theocentrisch
waarderingssysteem aanlegt (dit of dat 'was kwaad in de ogen des Heren'),
doet zij dat impliciet, stilzwijgend, 66k ten aanzien van onze hedendaagse
cultuur.
BIJKOMENDE MOEILIJKHEID

De moeilijkheid hierbij is dat de cultuur, die de Bijbel kent, vooral in het
Oude Testament een eenheid vormt, terwijl de westerse cultuur, ondanks
een betekenisvolle wending in de jongste tijd, nog in hoge mate bepaald is
door uiteenlegging, scheiding, op zichzelf stelling, specialisering . Het is dus
op zichzelf al een worsteling de Schrift zo to interpreteren, dat zij voor de
huidige, zo geheel verschillende cultuursituatie doorzichtig wordt .
DE WORSTELING

En dan komt de worsteling van dat schriftuurlijke, theocentrische denken
met een geheel andere orde van denken, die overigens juist in het gekerstende Europa opgekomen is : het waarderingssysteem van renaissance en
romantiek. De grote ontdekking van de renaissance was de menselijke persoonl#kheid en haar waarde . De kunstenaar ging niet meer naamloos op in
de streng geordende collectiviteit, overkoepeld door de R.K . Kerk . Hij was
eer- en roemzuchtig en daarbij op universaliteit belust . In feite stelde hij
tegenover de universele kerk de universele mens, de uomo universale . En er
was nog een mogelijkheid dit streven naar alzijdigheid praktisch to beleven .
Drie eeuwen later kon dit alleen nog maar intu'itief . De humanisten konden
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nog, als iets vanzelfsprekends, literatuur en wetenschap combineren . Michel
Angelo en vooral Leonardo da Vinci waren veelzijdig werkzaam. Maar
wanneer, bij de overgang van de achttiende naar de negentiende eeuw, de
romantiek komt, voorafgegaan door de Sturm and Drang-periode, is er 66k
wel een duidelijk streven naar universaliteit en poneert men 'den grossen
Kerl, den ganzen Kerl, den Sakermentskerl', d .w.z . bet veelzijdig, liefst
universeel genie, maar die universaliteitsgedachte is anders gekleurd . Het is
praktisch niet meer mogelijk tegelijk schilder, beeldhouwer, dichter, vestingbouwkundige, ingenieur, geleerde enz . t o zijn . Welnu, dan moet het maar
intultief, in de dichterlijke droom, in aforisme en apercu, in de muzikale
verbeelding . Het zondagskind Goethe probeert in zijn lange leven er ook in
de praktijk nog zoveel mogelijk van terecht to brengen : hij is natuurvorser,
vindt het os intermaxillare bij de mens, schrijft een kleurenleer enz., maar
zijn dichterschap blijft centraal en overheersend en 'das grosse Geschaft',
dat is : de Faust . En in Nederland is Bilderdijk een romantisch universalist .
Maar bet specialiseringsprincipe zet in de negentiende eeuw eerst met recht
door . Bij Richard Wagner herleeft de romantische universaliteitsgedachte in
zijn streven naar een 'Gesamtkunstwerk' : hij is dichter, componist, dirigent,
stichter van een eigen operagebouw en nog enkele dingen meet, terwijl na
hem Gustav Mahler in diens muziek bet universum tot klinken wil brengen .
Het wordt steeds moeilijker universeel to zijn en zo ontstaat in de kunst
een streven naar zuivere schoonheid, een scheikundig produkt als het ware
(Van Deyssel sprak van het 'letterkundig laboratorium'), alleen to bereiken
door de zuivere kunstenaar (een lievelingsterm van Boutens) .
HET ARISTOCRATISCH WAARDERINGSSYSTEEM

Onder de invloed van dit alles heeft zich een aristocratisch waarderingssysteem gevormd, een ongeschreven communis opinio in gecultiveerde kringen . Centraal is hier bet scheppend genie, dat zijn eigen normen en vormen
schept ; wel to onderscheiden van het talent, dat van een andere, lagere orde
is . Vooral de Duitse cultuur- en kunstbeschouwingen zijn van die opvatting
doortrokken, met name bij Nietzsche, die de massa, de veel-te-velen, ziet
als een omweg naar enkele hogere mensen . Het genie heeft altijd gelile,
gelijk tegenover verlaten vrouwen, schuldeisers, de kerkeraad (Rembrandt),
de opdrachtgever of broodheer, de burger en Filistijn . Omdat hij zoveel kan,
mag hij alles . Ook de kunstenaar van vandaag is, met zijn bewonderaars,
van deze opvatting nog geheel doortrokken en dat terwijl door de jongere
generatie renaissance en romantiek als historisch verouderd worden verloochend .
Toch, als men bet goed ziet, leeft het aristocratisch waarderingssysteem bij
de gratie van het theocentrisch waarderingssysteem . Want, zoals we reeds
zeiden, het is opgekomen in bet gekerstende westen en kan slechts leven bij
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en van de warmte, die van de christelijke kerk, haar boodschap en (ondanks
alles) van haar belijders uitgaat . Nietzsche heeft het warmteverlies reeds in
de tachtiger jaren scherp waargenomen (' . . . is het niet kouder geworden?'),
maar dat zijn Uebermensch in dictatoren en totalitaire staten vlees en bloed
zou worden, zou hem hebben verschrikt . Vandaar het krampachtig vasthouden van de westerse libertijnse cultuurmensen aan de democratie, die
hachelijke, door de wet der traagheid nog niet gans verdwenen regeringsvorm, die to danken is aan het calvinistisch protestantisme . De totalitaire
staat kent slechts dienaars, met lijf en ziel toegewijde knechten, of vijanden,
binnen en buiten . Het genie is welkom, als het raketten of atoomtuig fabriceert, met zijn kunst doeltreffende propaganda bedrijft en zijn wetenschap
aan de staatsdogmatiek ondergeschikt maakt .
Het klinkt hard, maar het is waar : het aristocratisch waarderingssysteem
parasiteert op het theocentrische . Maar met dit to constateren is de zaak
niet klaar . Aan de oppervlakte is er een worsteling gaande, een worsteling
die er helemaal niet leuk uitziet en waarin her theocentrisch waarderingssysteem zich maar flauwtjes gelden laat . Er bestaat een wesp die met haar
legboor haar eitjes in een levende rups deponeert, welke rups hierdoor ten
dode is opgeschreven . Dit lijkt hier als beeld bijna toepasselijk . In de zeventiende eeuw had het christelijk geloof in Europa overal nog officieel gezag,
al was er onderlinge strijd tussen Rooms en Protestant, tussen Calvinist en
Lutheraan, tussen Remonstrant en Contra-Remonstrant . Er zijn libertijnen,
die echter eerst in de 18e eeuw grote en algemene invloed verkrijgen, tot de
christen van na de Franse revolutie christelijk-historisch en anti-revolutionair
moet worden . Hij moet zich in Nederland afzetten en onderscheiden en zijn
activiteiten nadrukkelijk christel#k gaan noemen . Dit alles wijst reeds op
een defensieve positie . Intussen wordt het steeds kouder.
CONCRETISERING

Tot goed begrip moet het voorgaande enigszins worden geconcretiseerd . Dan
dient allereerst to worden vastgesteld, dat het persoonlijkheidsideaal van de
renaissance alleen bij de gratie van het christelijk persoonlijkheidsideaal
kon ontstaan . De uitnemende waarde van de enkele mens, uitgesproken b.v .
in de gelijkenis van het verloren schaap en gelllustreerd door de blijdschap
van de engelen over een teruggekeerde zondaar, kon, eenmaal door Christus
geconstateerd, niet meer worden vergeten. Gods woord keen nooit ledig
terug . Wel kan men het persoonlijkheidsideaal van de renaissance zien als
een pervertering van de boodschap aangaande de waarde van de enkele
mensenziel, inzover die waarde niet meer ligt in de blik Gods maar in het
zelfbewustzijn van de enkeling . Er is veel renaissance-kunst die christelijk
is van voorstelling, maar heidens van geest .
Tijdens de barok zijn de grenzen tussen kerk en theater niet al to scherp :
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men kent bijbelse opera's, en in menige R.K .- en Lutherse kerk zingt men
opera-achtige muziek ; ook vibreert de aandacht van de scheppende kunstenaar gemakkelijk tussen bijbelse en mythologische onderwerpen . De kunst
kiest uit de bijbelfiguren gaarne de helden en ziet trouwens Mlle prominenten bij voorkeur als een soort heroen, Rubens en Handel geven elkaar hier
de hand .
Zelfs de rijmelaar Arnold Hoogvliet spreekt van 'held Abraham' :
Nu is mijn taak volwrocht, mijn dichtwebbe afgeweven .
'k Heb twalef boekjes van Helt Abraham geschreven .
Dit vrijwel obligate heroIsme, uiteraard mede gevormd door het Franse
classicisme, is duidelijk ontstaan uit de spanning tussen het theocentrische en
bet aristocratische waarderingssysteem - dit laatste in zijn v66rromantische
vorm . Want de romantiek, die in her begin van de negentiende eeuw tot
bloei kwam, bracht een wending naar het subjectieve, dat ook het karakter
van de held veranderde . De held wordt een duistere, opstandige figuur, met
demonische trekken, Byroniaans, 'n op een of andere wijze gedoemde held .
Het is de romantiek die in zekere zin aan het aristocratisch waarderingssysteem de 'finishing touch' verleent . Eerst wordt de held naar zijn diepste
wezen een dicker. 'Das grosseste Gut besteht in der Einbildungskraft . Das
Genie uberhaupt ist poetisch . Wo das Genie gewirkt hat - hat es poetisch
gewirkt . Der echt moralische Mensch ist Dichter . Der Kunstler steht auf
dem Menschen, wie die Statue auf dem Piedestal . Nur ein Kunstler kann
den Sinn des Lebens erraten' (Het hoogste goed bestaat in de verbeeldingskracht. Het genie is van huis uit dichterlijk . Waar her genie invloed heeft
uitgeoefend, heeft het dat poetisch gedaan . De echt-zedelijke mens is dichter . De kunstenaar staat op de mens als het standbeeld op de sokkel . Alleen
een kunstenaar kan de zin van het leven langs de weg van het raden vinden), aldus Novalis . En de filosofie is eigenlijk heimwee, zegt hij . Bij Novalis is her dichterschap nog helder, kinderlijk, positief, in zekere zin optimistisch. In een latere fase van de romantiek komt de somberheid op, denk
aan Byron, de jonge Beets, Schopenhauer, Schumann, Piet Paaltjens, Heine .
Het tragisch levensgevoel gaat overheersen en de dichter wordt een poke
maudit, een gedoemde poeet, nadat de held reeds een gedoemde held geworden was. Toch blijft die held-dichter de prins onder de mensen en het
waarderingssysteem blijft aristocratisch : de waardeschatting van de aristoi,
de eersten, de besten, beslist. Bij dit alles blijven op de achtergrond christelijke motieven meespelen en de strijd tussen de prioriteit van God of van de
mens speelt zich niet slechts of in denksystemen, maar in de denkende en
dichtende mens zelf . Toch blijft dit een geheimzinnig verschijnsel : dat in
een bepaalde tijd bepaalde gedachten en opvattingen, een bepaalde benadering van de levensvragen, in de lucht zitten. De mens staat in zijn denken
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open naar een geestelijke wereld : er is de Geest van God, er zijn engelen
en demonen en het is de duistere grootheid van de mens dat hij naar beide
zijden openstaat . De strijd tussen goed en kwaad is ingebed in bet historisch
proces . In dit klimaat ademt de scheppende kunstenaar en daaraan ontleent
hij de motieven, de geest en de toon van zijn werk .
Hoezeer het aristocratisch waarderingssysteem ten diepste afhankelijk is van
bet theocentrische, blijkt wel hieruit, dat bij de voortschrijdende ontkerstening de held steeds meer verbleekt. Hij bepaalde nog het oorlogsenthousiasme van augustus 1914, maar kreeg zijn conge met Im Westen nichts Neues .
De moderne roman kent eigenlijk geen held meer . In Reveille (13e jaargang
nr . 19, van 30 September 1959) schrijft Evert Grolle een artikel onder de
veelzeggende titel 'Modern toneel kent geen helden meer' .
STRIP-TEASE VAN DE HELD

Te zeggen dat de held in zijn hemd komt to staan is een zwaar eufemisme .
De auteur kleedt hem ook psychisch uit, of juister, Wit het hem doen, voor
de ogen van bet publiek . Anderhalve eeuw subjectiviteit en psychologie
tonen in 's mensen daden een Vieldeutigkeit, die voor heroisme geen plaats
meer laat. En welke Achilles is tegen een hersenspoeling bestand? De beste
en de eerste, de kandidaat voor literaire prijzen, wordt nu hij, of zij, die,
na de held, diens boedel 'restlos' liquideert, op een overeenkomstige manier
als waarop Sartre, de consequente atheist, allerlei vermomde resten van
godsgeloof signaleert en opruimt . Een ondertoon van persoonlijke levenstragiek en hunkering naar bet echt menselijke kan aan zulk werk, ik denk
hier b .v . aan dat van Anna Blaman, her scheutje hartebloed meegeven, zonder hetwelk geen kunstwerk kan ontstaan, laat staan indruk maken . Ter
Braaks 'Demasque der Schoonheid' was maar een begin .
DE AFWEZIGHEID GODS

Waar is hier de spanning met bet theocentrisch waarderingssysteem? Men
spreekt in deze tijd in theologie en filosofie van de afwezigheid Gods . God
is er niet, en op deze wonderlijke wijze is Hij er, altijd en overal, als de
niet-aanwezige, de gemiste, de uitgespaarde . Kan er op deze wijze nog wel
van een worsteling worden gesproken? De mens is ontluisterd, en God is er
niet . Waar blijft dan de spanning?
IN NEDERLAND

Hier neem ik de draad weer op, waar die even vallen moest, toen ik constateerde dat bet intussen steeds kouder geworden is . Nederland heeft dit
unieke, dat het de worsteling tussen het theocentrische en her aristocratische
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waarderingssysteem na de Franse revolutie heeft herkend en het defensief
(want dat was het) heeft georganiseerd . De leerling van Bilderdijk, Da
Costa, toonde visie, toen hij sprak van de 'eredienst van het genie' ; Groen
van Prinsterer, toen hij een theocentrische politiek wilde gaan bedrijven
en Kuyper, toen hij de Vrije Universiteit stichtte . Ik ben wel zo bekrompen
dankbaar to zijn voor oprichting en bestaan van christelijke onderwijsinrichtingen, inclusief de C .A .L .O ., van christelijke politieke partijen, van
C .N .V . en N .C.R .V . Ook deze oprichters toonden visie . Maar geen visie
tonen zij, die als paarden, met oogkleppen voor om niet rechts of links to
kijken, alleen maar op de ingeslagen weg kunnen voortgaan . Voortzetten is
veel moeilUleer dan beginners . Alles wat de mens met inzicht en liefde schept,
heeft de neiging hem en zijn bedoelingen to ontgroeien, evenals een romanfiguur, die op een bepaald moment zelfstandig wordt en niet meer aan het
plan van de auteur gehoorzaamt . Bij de romanschrijver is dat een goed
teken, bij moeizaam opgebouwde apparaten is het een veeg teken .
GEWIJZIGDE CONSTELLATIE

Afgezien nog van de fundamentele waarheid, dat de H . Geest zich niet laat
organiseren en waait waarheen Hij wil, is het ook niet mogelijk iets to
organiseren dat er nauwelijks of niet meer is . Er zijn grenzen aan bet organiseerbare . Men ziet to weinig in, dat ieder strijder in zekere zin leeft bij de
gratie van zijn vijand . De in de negentiende eeuw opgezette christelijke
acties op allerlei gebied konden warm lopen en zich sterken aan de tegenstand . De fronten tekenden zich duidelijk af. Maar bet geestesleven is vandaag als een ruimteschip, dat zijn vaart vertraagt en aarzelt aan welke
aantrekkingskracht het zal gaan gehoorzamen . Men vindt het leven absurd ;
er wordt gesproken over nihilisme. De verworvenheden van de renaissance
lijken in liquidatie to zijn, de romantiek is aan lager wal geraakt . Her
existentiele denken vertegenwoordigt in her totaalbeeld een snort aarzeling .
We zijn voor bet moment als een zeilschip 'becalmed', zoals de Engelsman
zegt . Een uiterst gevaarlijke tijd . Bijna zou ik durven schrijven : conservatisme is vandaag verraad, misdaad . Maar ook het gedachteloos voortleven en
kritiekloos zomaar alles aanvaarden is misdaad. De zestiende eeuwse humanisten hebben geweten dat zij op de drempel van een nieuwe tijd stonden,
en wij weten het ook weer. Alleen is her nu geen 'lust om to leven' . Men
moet pijnlijk wakker zijn en scherp uitkijken naar wat zich op de achtergrond afspeelt, een achtergrond overigens die tevens voorgrond is, want in
bet geestesleven bestaat er eigenlijk geen voor en achter .
Viereneenhalve eeuw reeds heeft de worsteling tussen het theocentrische en
bet aristocratische waarderingssysteem geduurd en heeft bet onze westerse
cultuur bepaald, ja vorm eraan gegeven . Sinds anderhalve eeuw heeft bet
laatstgenoemde systeem de afronding en de rijpheid verkregen, waarin her
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zich tot voor kort aan ons voordeed . Nu lopen de fronten ineens anders,
maar men weet niet goed hoe . Is er wel een front, niet maar een strijd om
subsidies, of zetels, of zendtijd, maar een waarachtig front van systeem
tegenover systeem, van geest tegenover geest, als men ter ene zijde de Schrift
niet meer kent, bet christelijk getuigenis niet meer ernstig neemt, bet theocentrisch waarderingssysteem eenvoudigweg niet meer ziet (de schuldvraag
laat ik nu rusten) . . . en als men aan de andere kant de Schrift to weinig
kent, van zijn eigen historie niet meer weet, alleen maar leeft ter handhaving en verbetering van de status quo in eigen beperkte kring? Of is het
christelijk getuigenis juist wel ernstig genomen ; zijn de getuigen to licht
bevonden en is hun boodschap als overleefd ter zijde geschoven? Men kan
dankbaar zijn voor her nu tienjarig bestaan van bet Nederlands Gesprekscentrum, waarin de in dit artikel geschetste worsteling protocolair, volgens
spelregels wordt voortgezet . Laten we hopen dat dit model-worstelperk de
komende tien jaren representatief blijft voor de grote worsteling, die zich
achter de ruggen van de eminente deelnemers afspeelt, en dat bet niet zal
blijken dat war zij nog verder doen een hogere vorm van nakaarten is .
Natuurlijk ligt de situatie in bet Gesprekscentrum door de driehoeksverhouding protestants-christelijk, rooms-katholiek en humanist enigszins anders
en ingewikkelder, bet zijn om zo to zeggen sprekende zuilen en dat is lang
niet bet onsympathiekste war zuilen kunnen zijn .
WAT KUNNEN WE DOEN?

Niets en veel . Helder wakker blijven en scherp toezien. Van tijd tot tijd de
mensen bijeenbrengen, die voor deze dingen oog hebben en naar de resultaten van hun gesprekken luisteren . Op de post blijven waar God ons heeft
gesteld. Ontzet luisteren naar de geweldige stemmen van de psalmisten,
apostelen en profeten en (nu her woord psalmisten opduikt) een strijd, zoals
om de nieuwe psalmberijming, voeren met een waardigheid die aan onze
eerbied voor de H . Schrift en liefde tot de gemeente van Christus evenredig
is . Bij gelegenheden ons verdiepen in de tragedian van de verzetsstrijders,
ook de Duitse, van welke richting ook, die voor hun overtuiging met hun
leven hebben ingestaan, mensen op wie het nihilisme is afgestuit en tegenover wie wij ons bijna schamen nog to leven . Achter de prachtige herfstbomen, vonkend water en een onvermoeibare zon zien de massagraven van
twee oorlogen en danken voor her leven . Tegen Christus zeggen : Heer. En
alles verwachten van het waaien van de Geest.
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Roger Pieters
DE HOND IS DOOD
'Kom,' zegt de blonde man, 'de bond is dood . Het baat niet dat je bier
blijft tot ze je vinden .' De bond ligt op zijn flank als een zak gevuld met
een pappige stof. Een vloeibare, dikke pap . Julo zoekt naar het wolkje
adem bij de zwarte rubberneus van de bond. 'Rolf,' zegt hij, 'kom nu Rolf .
Ze zullen je vinden . Het baat niet dat je hier liggen blijft .'
'De bond is dood,' zegt de blonde weer. Hij wordt nu ongeduldig . Schudt
Julo bij de schouder en zijn stem wordt een scherp, koud mes . Zo scherp
en zo koud als de duisternis . Julo staat recht en schudt de pijn uit zijn
knieen .
'De bond is dood,' zegt hij weer . 'De mannen zullen hem vinden en begraven. De grond is koud en zijn lichaam is nog warm .'
De dikke grinnikt even. 'Wanneer we hier nog Lang blijven stoppen ze ons
in de grond naast je bond .' Zijn stem wordt langzaam als Julo's stem en
Julo luistert als naar een vaag-bekend geluid en glimlacht .
De struiken zijn versteende duizendpoten in de maannacht . Ze grijpen naar
je benen en Julo heft de voeten hoog van de grond om de stekelige greep
van de struik-armen to ontglippen . Af en toe kirt hij, dwaas en gelukkig
omdat hij aan het gevaar ontglipte . Kijkt achter zich naar de ontgoochelde
struiken en naar zijn schaduw, die als een natte zak achter zijn hielen kleeft .
De drie mannen lopen achter elkaar langs de rand van de dreef . Het neervallen van hun voeten is niet meer dan een lichte plof op de harde grond
maar wanneer Julo aandachtig luistert, zijn voile aandacht koncentreert op
het geluid wordt bet scherp als een lancet dat tussen vlees en been geschoven wordt . Hij wil de vingers in de oren stoppen, maar bet zal niet baten .
Het geluid is in hem . Hij moet aan iets anders denken . Niet aan zijn hond
die als een natte zak in de kou ligt, met een stukje bevroren adem om zijn
neus . Wanneer Julo aan de bond denkt wil hij terug . De wroeging ligt als
een spiraal om zijn hart, als een veer die zichzelf opspant . Omwille van de
wroeging, die pijn wordt poogt hij to denken aan vrolijke dingen . Aan de
buit die ze straks verdelen zullen . Aan de vrouw met haar zwarte ogen,
die dwars door hem been kijken alsof hij van een glazige, doorzichtbare
stof gemaakt was . Julo glimlacht nu weer en de doffe klop is uit zijn
lichaam verdwenen.
Het huis ligt bezijden de weg . Er loopt een smal pad been, maar in het
maanlicht bestaat bet pad slechts ginder hoog, tussen de kruinen van de
bomen . Zijn voeten zoeken de weg terwijl hij her hoofd ver achter over
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houdt, zoekend naar een pad tussen de boomkruinen. In het duistere huis
is slechts de geur van de vrouw . Een geur, donker als haar ogen . Julo verbeeldt zich dat hij in de vrouw stapt . Dat de vrouw het huis vult zoals
muziek. De geur wordt muziek . Julo zoekt de draden in de muziek en dan
hoort hij het wrijven van handen tegen de muur en het parfum komt dichterbij . De vrouw zegt : 'Waar zijn jullie? Ik kan niets zien .' Wanneer Julo's
hand de hare raakt schrikt ze en glimlacht . Julo voelt haar glimlach. Ik
ruik dat ze glimlacht, denkt hij . Ik proef haar glimlach in de duisternis .
'Ben jij het, Marco?' vraagt ze . '1k werd ongerust . Je bleef zolang weg .'
'Ik ben Julo . De anderen zijn voor mij binnengekomen . Misschien zijn ze in
de kamer .' Julo blijft heel stil om niets van de aanwezigheid van de vrouw
to missen, om de geur niet to rimpelen . En wanneer ze zich van hem verwijdert strekt hij de armen ver nit, zo ver tot er een doffe pijn schuift tussen
het gewricht. Zo moet ook de pijn in de poten van de hond liggen . Een
koude, bevroren pijn .
'De hond is dood,' zegt hij .
'Ik vind de weg niet in dit verdomde huis,' zegt de vrouw en ze is nu weer
zo dicht bij hem dat hij haar adem voelt . 'Ik wil weg uit dit huis . Hebben
jullie het geld?' vraagt ze en nu is haar adem warm en begerig .
Nu staat Julo plots in het donkere bos en de muur tegen zijn schouder is
een boomstam en de adem van de vrouw ligt als een klok over hen beiden .
Hij voelt haar handen tegen de zijne .
'Wanneer ik mijn deel heb zullen wij vluchten,' zegt hij en ze grinnikt .
'Ze zullen ons vinden in dit huis . Ze hebben de bond gedood en ze zullen
ons eveneens doden' . Zijn handen bevoelen haar lichaam en ze zegt : 'Och
kom' en trekt zich niet terug . In de andere hoek van de kamer is er plots
een lichtballonnetje en Julo trekt schielijk de vingers achteruit . Alsof het
vuur zijn vingertoppen schroeide . Marco lacht vreemd en luid en Heinz
vloekt. Tit hok wordt ons ongeluk,' zegt hij. Eens toonde Heinz hem een
foto . Hij stand er op in een strak-zittend uniform en zijn ogen glinsterden
als zwaardpunten onder de zwarte klip .
'Eens komt de tijd weer,' zegde hij . 'Wij moeten slechts afwachten. Afwachten proberen in leven to blijven tot het weer wordt als vroeger . Ook
al duurt bet een mensenleven, toch komt de tijd terug .'
In de lichtcirkel die uit de petroleumlamp valt gooit Heinz de bankbrieven
op tafel. Steeds maar weer haalt hij pakjes biljetten uit zijn zakken en
gooit ze op tafel . De handen van Marco liggen op de rand van de tafel .
Als dikke wormen liggen zijn vingers op het blad .
'Ik ben blij dat je terug bent,' zegt de vrouw . Ze kijkt plots naar Julo, heel
lang, alsof de woorden die ze zeggen wou op zijn aangezicht lagen .
'De hond is dood,' zegt Heinz . 'Hij vrat van het vlees dat we de waakhond
toegooiden .' De vingers van Marco leven, als dikke, korte wormen zonder
lenigheid . Straks zullen de acht vingers en de twee duimen uit zichzelf naar
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de buit toekruipen. Een idiote wedren van wormen op duizend poten.
'Nu hebben we geld genoeg,' zegt de vrouw . 'We hoeven hier niet meer to
blijven .'
'Het is hier veilig,' zegt Heinz .
'Het is even veilig in de stad en het leven is er prettiger .'
'We zijn niet zo rijk dat we prettig leven kunnen. En wij moeten niet prettig
leven . Wij moeten slechts wachten op de nieuwe tijd . Op de tijd die terug
komt.'
'Je bent een fantast,' zegt de vrouw . Het licht beschijnt de onderzijde van
haar aangezicht . Tot boven haar ogen . Boven haar ogen is de schedel weggehakt en haar stem komt nit de schedelpan .
'Ik weet niet waarom ik bij je blijf,' zegt ze . 'Ik was zo idioot to geloven
in jullie wereldrijk . Ik verlang niet langer to leven in het verleden als in een
uitgebrand huis. Ik wil gelukkig zijn . Van de ene dag op de andere gelukkig
zijn en leven zonder toekomst.'
'Doe het geld weg,' zegt Marco. Alsof hij bang was voor de onafhankelijkheidszin van zijn eigen vingers . 'Je hoeft al dat geld niet op tafel to laten
liggen .' De vrouw strekt de hand en streelt over het geld . Haar handen zijn
lang en wit, handen om met geld to spelen . Wanneer ik mijn deel krijg
schenk ik het aan jou, denkt Julo . Er is een geluid buiten . Een geluid dat
nieuw is en vreemd aan het huis . De anderen horen her niet maar Julo heeft
fijne oren . 'Er is iemand buiten,' wil hij zeggen maar dan is er plots weer
het beeld van de dode bond en bet besef dat Heinz de moordenaar is en hij
zwijgt .
'Laat ons her geld verdelen,' zegt Marco . De glimlach van Heinz wordt
scherp alsof twee zwaarden uit zijn oogkassen naar voren werden geschoven .
Julo doet onbewust een stap zijwaarts om buiten bet bereik van de zwaarden to zijn . 'Wij blijven samen,' zegt Heinz. 'Het is niet nodig dat we bet
geld verdelen . Wanneer we geld genoeg hebben gaan we naar het zuiden .
Ik zorg voor bet geld ."
'Ik moet mijn deel hebben,' zegt Julo plots . Schrikkend van zijn eigen
woorden . Schrikkend omdat Heinz en Marco en de vrouw hem aankijken .
Hij staat midden hun blikken als tussen vele zwaarden waartussen zijn hoofd
gevat is . Hulpeloos kijkt hij naar de vrouw op . Als een bond die om mededogen smeekt . 'Jij krijgt mijn deel,' wil hij zeggen, maar tussen de zwaarden
is zijn strot dichtgeknepen . Onwillekeurig legt hij de handen om zijn keel .
En dan neemt Heinz plots een pakje bankbiljetten en gooit ze hem toe.
Gooit ze zonder tellen .
'Daar,' zegt hij vriendelijk en Julo glimlacht om bet medelijden . 'Je hebt
ons geholpen, je verdient je loon .' Dan neemt hij Julo bij de schouder en
stoot hem zachtjes naar de deur . De nacht is een wijd-open mond en Julo
huivert wanneer hij buiten treedt. De nacht bijt met vele koude tanden . Dan
hoort hij weer bet geluid en bet klinkt scherper nu . Alsof een bond poogde
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onder de bevroren struiken door to kruipen . Ik moet de vrouw verwittigen,
denkt Julo . De hond verwittigen dat ik hier ben, denkt hij en de kou maakt
zijn hersenen zo licht dat hij gelooft dat ze buiten hem denken .
'Psst, psst,' zegt hij . 'Hier ben ik,' zegt hij . Hij knipt met de vingers maar
zwijgt verbaasd wanneer donkere gestalten hem voorbij schuiven . Tegen de
witte muren zijn de gestalten slechts vlekken die door een grote hand vooruitgeschoven worden. Dan zijn er plots harde stemmen en een deur die kraakt
en een schot dat een klankbuis boort doorheen de nacht . Er is een fel geluid
en Julo loopt hard weg . Alsof een woedende hond hem achterna zat . Ik ga
de hond zoeken, denkt Julo . Denkt steeds maar weer : 'Ik ga mijn hond
zoeken. Misschien was hij niet dood . Misschien heeft al dat lawaai hem
gewekt en zit hij jankend op mij to wachten .'
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I

KRITIEKEN,

VIER SALAMANDERS .

Amsterdam - Querido .
Het salamandertje is een begrip geworden want deze boekjes staan stuk
voor stuk op een aanvaardbaar niveau en vrijwel elkeen heeft in de
reeks wel enkele van zijn favorieten .
Onlangs verschenen :
Theun de Vries : Rembrandt, achtSte druk. Theun de Vries weet zo
boeiend to vertellen dat men hem
vergeeft dat zijn adjectieven nog al
eens al to zwaar gechargeerd zijn .
Top Naef : Letje . Dat dit boekje
niet eerder herdrukt werd wekt bevreemding. Misschien was het to
fijnzinnig, de humor to subtiel voor
een groot publiek.
H . J . Friedericy : De laatste generaal, is een herziene uitgaaf van het
in 1947 verschenen : Bontorio, de
laatste generaal . Er zit vaart en
spanning in dit boek, dat met grote
kennis van milieu en situatie is geschreven . De spanning doet zich van
de aanvang aan voelen als een dreiging, een vrees voor het onkenbare,
de ondoorgrondelijkheid van de oosterling .
David Garnett : Zeeman's thuisvaart is vertaald door Nini Brunt .
De verhaaltrant is slechts ogenschijnlijk eenvoudig. Er schuilt een raffinement in dat meesterschap verraadt. De geschiedenis vormt een
rauwe aanklacht tegen het blanke
ras.
J . E. N .
Georges Bernanos

DE LAATSTE STRIJD .

Vert. : Elizabeth Zernike.
Den Haag - W. Gaade .
(Preciosa-reeks) .
Elizabeth Zernike vertaalde twee
jeugdverhalen : Une nuit en Madame
Dargent, die beide bij eerste indruk
verouderd schijnen door hun probleemstelling, maar die in wezen,
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juist om die probleemstelling, die
actueel blijft en zal blijven, niet
kunnen verouderen . De wijze van
uitwerken van Bernanos is telkens
opnieuw verrassend en aangrijpend .
Deze auteur was een profeet, niet
slechts om zijn emotionaliteit en geladenheid maar meer nog omdat hij
de eeuwigheidswaarden van het
Christendom tegen alle andere stemmen in is blijven uitroepen . J . E . N.
Vercors

MENS OF GEEN MENS.

(Les animaux denatures) .
Vert. : M . J . Veldhuis .
Amsterdam/Antwerpen Wereldbibliotheek.
In deze roman wordt de rechtszaak
beschreven van de moord op een
baby, geboren uit een paranthropus
Erectus, een imaginaire mens-aap en
een man . Men stuit op de moeilijkheid dat er geen definitic van het
begrip 'mens' bestaat .
Een niet onaardig verhaal, waar
men echter niet meer in moet zoeken dan het bieden kan, III . enkele
uren ontspanning op behoorlijk niveau . Het probleem dat aan de orde
wordt gesteld is immers geen reeel
probleem en de poging bet actueel
to maken door het analogisch to
stellen voor de primitieve mens in
zijn verhouding tot de cultuurmens
kan niet serieus worden genomen .
Het boek van Vercors, dat Been bijzondere literaire kwaliteiten heeft,
valt dan ook alleen to waarderen als
intelligente Spielerei .
J . E. N .
P . J . Risseeuw

LANDVERHUIZERS

(verkorte uitgave) .
Baarn - Bosch & Keuning N.V .
Een gelukkige greep deed de uitgever door de trilogie van Risseeuw
nog eens, nu in verkorte vorm en in

een band, in de handel to brengen .
Het oorspronkelijk werk dwong bewondering of en ook met deze gecomprimeerde uitgave ben ik blij .
Slechts zij die ervaring hebben in
her hanteren van her kapmes weten
hoe moeilijk deze bezigheid is . Juist
bij een goed boek kan men slecht
afstand doen . Te veel passages hebben hun eigen en eigenaardige aantrekkelijkheden . Toch is deze herdruk geslaagd en men vermoedt
nauwelijks coupures. Uiteraard zijn
niet de beste gedeelten opgeofferd
en door de besnoeiingen heeft bet
geheel dan nog aan niveau gewonnen ook. Ik wens het epos nog menige reprise .
J. E . N .

K. J . Popma

DRINZEL ZOEKT VERDER .

Kampen - J . H . Kok.
Een wonderlijk gevalletje, dat als
detective niet zeer geslaagd is bij
gebrek aan een aanvaardbare intrige
en als roman niet voldoet omdat het
zo vol ressentiment zit . Achtereenvolgens worden een steunpilaar van
de christelijk-sociale arbeid, een
ouderling en een dominee vermoord
door de auteur en daar moet men
maar vrede mee hebben want besten
waren ze niet . Ik vrees dat dit boek,
dat bepaald onrijp is, - mirabele
dictu - meer kwaad dan goed kan
en dat spijt me, want 'De zonde van
Jan der Kindere' was toch een
mooie roman die een nog betere
deed verwachten .
J. E . N .

Lidy van Eysselsteyn,
Nine van der Schaaf,
Anton van der Vet en
Theun de Vries
NOVELLENKWARTET.

Amsterdam/Antwerpen
Wereldbibliotheek.
Van de vier novellen is die van
Theun de Vries, hoezeer hij de kapitalisten de schuld geeft van de
Sint-Elisabethvloed - en die hadden ze misschien ook wel, je moet
er alleen maar op komen - verreweg
de beste . De auteur kent zichzelf

zo'n beetje in z'n kracht en z'n begrenzing.
Minder gelukkig brachten de anderen her er af . Lidy van Eysselsteyn, die met dit verhaal debuteert,
schreef in dagboekvorm bet verhaal
van de vereffening van de stoffelijke en immateriele nalatenschap
van een excentrieke tante, maar
slaagde er maar ten dele in de lezer
to overtuigen . De ik-figuur, een zeeman, kan her bijvoorbeeld niet nalaten to mijmeren over doornroosje .
De auteur heeft eerlijk getracht
bet rationeel element dat het proza
eigen is to doen heersen over haar
dichterlijke impulsen, maar misschien had ze zich beter war meer
kunnen laten gaan . Het verhaal
heeft no iets gekunstelds.
Nine van der Schaaf holt door
haar stof. Al lezend krijgt men de
indruk met een roman-concept van
doen to hebben .
Anton van der Vet schreef to vlak .
Hij trachtte een in psychologisch
opzicht indringend verhaal to schrijven, maar bleef steken in een vrij
academische psych-analyse, doordat
hij bepaalde facetten overbelichtte .
Slechts zijn beeld van de vrouw
Berthe is aanvaardbaar en joist van
haar worden we het minste gewaar .
J. E. N.

Marianne van Noortw#k-Colon
TE VUUR EN TE ZWAARD .

Kampen - J . H . Kok.
Deze novelle is een aangename verrassing. Het gebeurt niet zo dikwijls
dat iemand met een goed verhaal
debuteert . Her gegeven is oud, gevaarlijk oud zelfs, maar in zijn uitwerking is het oorspronkelijk . Een
jonge vrouw komt to staan voor de
keus tussen een buiten-echtelijke verbintenis met de man die zij liefheeft
en God. In bet Rodin Museum loopt
zij van 'Le baiser' naar 'La main de
Dieu' en komt tot een beslissing . Dit
hoogtepunt van het verhaal is sterk
en ontroerend geschreven en enkele
voorafgaande, maar conventionele
passages vergeeft men daarvoor
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graag . Dit boekje doet verlangen
naar meer van deze auteur. J . E . N .
Frans Werfel

HET LIED VAN BERNADETTE .

Vert . : Elisabeth Bredemeyer .
Amsterdam - Querido .
Na al war over dit boek gezegd en
geschreven is zou ik her bij bet verschijnen van de volksuitgave willen
laten bij een citaat uit her persoonlijk voorwoord van Werfel :
'Reeds in de dagen toen ik mijn
eerste verzen schreef heb ik mezelf
gezworen om altijd en overal met
mijn geschriften her goddelijke
mysterie en de menselijke heiligheid
to verheerlijken, - ongeacht de
geest van de tijd, die zich spottend,
verbitterd en onverschillig afkeert
van deze laatste waarden van ons
leven .'
En daarvoor Werfel dank .
J . E . N.
Simon Vinkenoog
EERSTE PERSOON MEERVOUD

(autobiografisch) .
Amsterdam - De Beuk.
Een verzameling allerlei uit de onderste la van her schrijfbureau .
Kwaliteit en karakter lopen sterk
uiteen en misschien juist daarom is
bet geheel typerend voor Vinkenoog . 'Kernproblemen', een radiolezing, doet naast ander werk haast
gezapig aan. 'Sprookje' is een mooi
verhaaltje. Een paar toneelbesprekingen wekken begrip en 'Vrouwen',
een romanfragment, weerzin en meedogen, al naar gelang de instelling
van her moment bij de lezer .
Vinkenoog is scherpzinnig en veelzijdig. In al her menselijke vindt hij
weinig war hem vreemd is . Irritante
verwatenheid en onbeholpenheid, hij
kent ze beide goed en speelt ze ook ;
hij gelooft er in ; in zijn eigen scherpzinnigheid trouwens evenzeer als in
stompzinnigheid . Her menselijk leven is voor hem evenzeer her meest
waardevolle als bet Incest zinloze .
Bij al bet positieve dat deze auteur
biedt is en blijft hij anthropocentrisch en daarom triest .
J. E. N.
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Edgar Roth

BROOD EN WIJN.

Kampen - J . H. Kok .
Een Kierkegaard-redivivusheeft men
de theoloog-medicus Roth genoemd,
en niet geheel ten onrechte . Zijn
'Auf dass wir Frieden batten', door
Jacoba M . Vreugdenhil en J . W. de
Groot vertaald onder bovenstaande
titel, is een aangrijpend boek over
een roomse boer die vrijwillig een
doodzonde begaat om zijn medekrijgsgevangenen to redden, zodat
her Evangelie in hem gestalte krijgt
op een wijze die de moderne mens
kan aanspreken, zoals bet dit de
atheIstische dokter heeft gedaan,
door wie Roth dit verhaal laat vertellen . Als protestanten missen wij
een christelijke lijdensmystiek, waarin bet lijden met Christus tot in alle
schriftuurlijke diepte gepeild wordt,
zodat wij war vreemd staan tegenover de opzet van deze roman ;
maar des to meer zijn wij dankbaar,
dat een gereformeerd uitgever ons
dit dichterlijk boek geeft, dat terecht
met de opmerking besluit : 'Ik weet
dat er veel dwaalleer in mijn boek
staat, maar ik weet ook, dat ik er
iets van bet mysterievolle lichaam
van Christus in heb gevat, zoals her
in de wereld leeft en in de wereld
leven zal, tot aan her einde .'
J.
Ida Simons

EEN DWAZE MAAGD .

Den Haag - A . A . M . Stols.
'Men kan in bet midden laten of
'Een dwaze maagd' een roman is dan
wel een tot een geheel gecomponeerde verzameling jeugdherinneringen.'
Aldus de aanhef van de op de omslag afgedrukte korte bespreking .
Inderdaad. Als bet gaat om een
stukje mensenleven, zoals her ons in
dit boek wordt getekend, boeiend en
kleurrijk, geestig en speels, kunnen
we dit zelfs rustig in her midden
laten, bet boek neemt ons mee, zonder dat we een moment tegenstribbelen : we weten, war we to zien
krijgen is levensecht en waar .
'Een dwaze maagd' is de geschie-

denis van een Joods meisje, een kind
nog, dat 'enkel met de verbeelding
als leeftocht, de woestijn der werkelijkheid wordt ingezonden' .
Om her meisje Gittel heen verschijnen talloze figuren van familieleden en vrienden op het doek . Met
al deze mensen maken we kennis via
het kind, dat de volwassenen weliswaar niet begrijpt, maar hen in haar
onbevangenheid scherp en direct
ziet .
Omgekeerd wordt Gittel door de
reacties van de omgeving op haar
persoontje zich er langzamerhand
van bewust, wat ze zelf is : een
droomster. Of, zoals haar vaderlijke
vriend, meneer Mardell het waarschuwend zegt : 'Een dwaze maagd,
die haar ogen zou willen sluiten
voor de schaduwzijden van het leven en daardoor later niet meer in
staat zou zijn, verdriet of blijdschap
dapper tegemoet to gaan .'
Tussen de regels door lezende (o
kostelijke eigenschap van dit boek,
dat nergens nadrukkelijk en breedsprakig is) zien we Gittel door schade en schande, en niet het minst door
allerlei verdrietelijkheden 'wijs' worden. Ze neemt zich voor drommels
goed uit to kijken en nergens meer
in to trappen . Maar er is meer .
Ten slotte zien we haar sterk genoeg om de mensen lief to hebben
zoals ze zijn en ze to nemen . Zelfs
met wat haar tegen hen in zou
kunnen nemen .
N . P. V .
Gabriel Germain
HOMEROS.

Pictura-boeken (1)
Utrecht/Antwerpen - Het Spectrum.
Deze inleiding op de onsterfelijke
dichter - die ook voor vele gymnasiasten alleen maar een naam is
- heb ik zo geboeid gelezen, dat
her mij speet in mijn vakantie-oord
niet over de volledige tekst to kunnen beschikken . De fragmenten in
de vertaling van Aegidius W . Timmerman deden verlangen naar meer .
Germain heeft 25 jaar met Homeros

geleefd en zijn liefde voor de dichter blijkt uit iedere bladzijde . Wetenschappelijk bij, voldoende op de
hoogte van andere werken uit de
wereldliteratuur om vergelijkingen
to kunnen maken en met zo veel
dichterlijk gevoel dat het hem mogelijk is de poetische vlucht van de
dichter to kunnen volgen, is Germain, die 'n kritische instelling heeft,
de ideale inleider . Uitstekend geillustreerd .
J. C. S.
Paul Lechat
ITALIE .

Pictura-boeken (2)
Utrecht/Antwerpen - Her Spectrum.
Een pocket over Italie en toch een
verbijsterende rijkdom aan gegevens .
Lechat behandelt niet alleen het culturele leven van her Italie van deze
tijd, de wereld van de kunst, maar
ook het politieke leven, het verschil
tussen her rijke, industriele noorden
en het arme, agrarische zuiden, en
de geschiedenis van dit toeristenland
bij uitnemendheid . Hij schildert de
Italiaanse mens in zijn onderlinge
verhoudingen, zet de oorzaken van
her sociale conflict helder uiteen en
brengt de lezer begrip voor het Italie
van heden bij . Een boek met politieke beschouwingen maar ook kunsthistorische beschrijvingen . Lechat is
mij iets to summier bij de behandeling van de hedendaagse kunst : namen als Rosso, Mauzu, Mascherini,
om maar enkele grote beeldhouwers
to noemen, ontbreken, terwijl ook
geen woord wordt gewijd aan de
Italiaanse meubel- en interieurkunst,
die toch toonaangevend in Europa
is . Onmisbaar voor wie Italie wil
bezoeken . Zeer rijk geillustreerd .
J . C. S .
Andre Maurois
MET LEVEN VAN ALEXANDER

FLEMING, DE ONTDEKKER VAN DE
PENICILLINE .

Brussel/Den Haag - Manteau .
Dit boek heeft in de kringen der
bacteriologen heel wat stof doen opwaaien . Men vindt, dat aan Fleming
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to veel eer is bewezen . Was hij we1
werkelijk de ontdekker van de penicilline of heeft hij, door een toeval
op bet spoor gekomen, door bet
schrijven van een artikel over ervaringen, die door hem niet werden
doorzien, alleen de stoot gegeven tot
de ontdekking? Het laatste staat
volgens een inlichting die ik van
deskundige zijde hierover kreeg, wel
vast . Het bezwaar, dat nu tegen dit
boek to maken valt, is dat aan deze
kwestie geen aandacht is besteed .
Dit komt echter niet Fleming ten
Taste, maar zijn biograaf, die zich to
veel door zijn sympathie voor de
geleerde heeft laten meeslepen en
blijkbaar to weinig op de hoogte
was van de discussie onder de vakgeleerden over deze ontdekking . Het
is jammer van dit boeiende en goed
leesbare boek over een niet alledaags
onderwerp . De vertaler en de uitgever hebben zich alle moeite getroost, om bet voor leken begrijpelijk to maken . Een hele lijst van
medische termen achterin geeft de
nodige toelichting .
J . C . H. de P .
Marinus M . van Praag

DE MAN MET HET DROGE HART.

Den Haag - Van Stockum & Zn .
Onder deze gelukkig gevonden titel
wordt in dit door Prof . Dr . J . Presser ingeleide boek bet leven beschreven van de Franse staatsman en historicus Adolphe Thiers . Voor historici uit de Marxistische school is de
figuur van Thiers, die in bet 2e en
3e kwartaal van de 19e eeuw (toen
liberalisme en kapitalisme zich naar
bet hoogtepunt bewogen) in de
staatkunde een rol van betekenis
speelde, een buitengewoon dankbaar
onderwerp. Thiers' hart is droog,
bet is uitgedroogd door gebrek aan
warmte, die bet nooit heeft bezeten .
Hij laat alleen zijn verstand spreken,
dat, geleid door ten onverwoestbare
eer- en geldzucht, alleen zijn eigen
belang op bet oog heeft . Naar de
hoogste toppen voert hem deze levensinstelling . Hij is de bewerker
van de juli-revolutie van 1830,
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wordt enige malen minister onder
Louis Philippe, komt aan de kant to
staan tijdens de februari-revolutie
en her keizerschap van Napoleon
III, maar stijgt tot bet hoogtepunt
na de Frans-Duitse oorlog .
Presser schreef een boeiende inleiding en Van Praag een niet minder
boeiende levensbeschrijving,
waarin hij alle zedelijke tekortkomingen van deze begaafde maar
door eerzucht verteerde staatsman
in bet volle licht brengt . Hoe is bet
mogelijk dat een zo weinig scrupuleus mens zo hoog kan klimmen,
vraagt de lezer zich ietwat verbijsterd af. Presser en Van Praag zoeken bet antwoord in de verdorvenheid van her vigerende stelsel, waarin geld macht betekent . Maar zou
bij een ander economisch bestel een
dergelijke figuur niet mogelijk zijn?
Wat wij er in onze dagen van zien,
stemt ons met optimistisch . Zou bet
antwoord niet veeleer to zoeken zijn
in de conclusie, dat niet alleen aan
Thiers maar ook aan zijn tijdgenoten
de zedelijke normen ontbraken, die
gefundeerd moeten zijn niet in ten
mens of een stelsel, maar in een
hogere macht? Voor deze vraag is
in dit aantrekkelijke boek over een
niet-aantrekkelijk man, waaraan een
gedegen kennis van bet beschreven
tijdvak ten grondslag ligt, geen
plaats .
J. C . H . de P.
Carlo Mario Franzero
NERO .

Amsterdam/Brussel - Elsevier.
De wegens zijn anti-fascistische gevoelens naar Engeland uitgeweken
Italiaanse journalist Franzero schreef
daar in bet Engels The life and times
of Nero . De Nederlandse vertaling
draagt kortweg de titel Nero, maar
de Engelse titel dekt beter de inhoud. Want al is Nero de hoofdpersoon, bet leven in het oude Rome
van zijn tijd vormt de achtergrond .
Het boek laat zich goed lezen, maar
bet geeft geen bevredigend beeld .
Nero wordt ons, bij al zijn wreedheden en ondeugden, voorgesteld als

een geslepen en groot heerser, die
het klavier der volksaanbidding op
ongeevenaarde wijze wist to bespelen. Geslepen was deze Keizer zeker,
maar een groot heerser? Daarvan
heeft de schrijver ons niet kunnen
overtuigen . Ook de wijze, waarop
in dit boek met de bronnen wordt
omgesprongen, kan ons niet bekoren .
Legende en historische werkelijkheid
worden soms op niet geheel toelaatbare of in elk geval voor de lezer
niet duidelijke wijze dooreen gemengd . Toch heeft het boek zekere
kwaliteiten die de uitgave verklaarbaar maken . Deze liggen echter meer
in de beschrijvingskunst dan in de
sociologische en historische diepgang .
J . C. H . de P .
HISTORISCHE WINKLER PRINS
ENCYCLOPEDIE

Derde Deel Mah-Z .
Amsterdam/Brussel - Elsevier.
Met dit 3e deel is de Historische
W.P . Encyclopedia voltooid . Met
een verrassende snelheid zijn de delen elkaar gevolgd, maar deze snelheid heeft ook haar schaduwzijden .
Een werk als dit is voor de kritiek
uiterst kwetsbaar. Te ontkennen valt
niet, dat hier en daar foutjes zijn
ingeslopen, dat aan de contemporaine geschiedenis een onevenredig
groot aandeel is gegeven, dat de
verhouding der delen, wat de omvang betreft, niet gelijkmatig is . De
omvang van dit 3e deel, dat het
meeste bevat, is zelfs, wat bet aantal bladzijden betreft, nog kleiner
dan de beide voorgaande . Men kan
zich voorstellen, dat de belangen
van de uitgever niet volkomen parallel hebben gelopen met de inzichten van de eindredacteuren . Het
merkwaardige is, dat voor dit 3e
deel naast Dr . Ph . de Vries en Prof.
Dr . Th . Luykx nog een ander, Drs .
Sj . de Vries, in de eindredactie is
opgenomen, zonder dat hiervan
enige verklaring wordt gegeven . Het
zou niet moeilijk zijn aan to tonen,
dat vooral in het 3e deel de proporties hier en daar lelijk in bet ge-

drang zijn gekomen . Wij willen ons
echter niet in een dergelijke onvruchtbare kritiek verliezen, maar
liever onze blijdschap uitspreken
over deze snelle voltooiing . Wij hebben thans een naslagwerk, dat zowel
voor de kleine kring der beoefenaars
van de geschiedwetenschap als voor
de uitgebreide gemeente der in historie belangstellenden een aanwinst
van grote betekenis is . J . C. H . de P .
Paul Gallico

HET KLEINE WONDER .

Amsterdam/Antwerpen
Wereld-Bibliotheek .
Een verhaal over een Italiaans weesjongetje uit Assisi, wiens ezel ziek
wordt. Hij wil met het dier de crypt
bezoeken, waar Franciscus begraven
ligt, om hem to vragen de ezel to
genezen . Zijn plan stuit of op de onwil van prior en bisschop . Maar Pepino laat het er niet bij zitten en
weet door to dringen tot de paus .
En dan is hat Teed natuurlijk geleden . Het verhaal is verder nog opgesierd met de wonderbaarlijke ontdekking van Franciscus' nalatenschap en met enkele diepzinnigheden
over bloemen, terwijl het ezeltje in
bezit blijkt to zijn van een allerliefste glimlach .
Dit genre verhaal schijnt nogal
opgang to maken . Er ligt een exemplaar voor me van de 8e druk. Ik
acht Franciscus betere verhalen
waard. Dit is me to zoetig. M . M .
H. G . Wells

DE TIJDMACHINE EN ANDERE
VERHALEN .

Utrecht/Antwerpen - Het Spectrum.
Het eerste dat van deze verhalen
kan worden gezegd is, dat ze met
verbluffend vakmanschap geschreven zijn . En daaraan kunnen we onmiddellijk een tweede opmerking
toevoegen : ze behoren zeer duidelijk
tot een periode die achter ons ligt,
de periode van de walrus-snor en de
stijve boord .
Het belangrijkste verhaal uit deze
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bundel is 'De Tijdmachine', een
voorloper van de huidige sciencefiction-literatuur . Het wordt de lezer duidelijk, dat Wells een groot
gevaar ziet in de technische en culturele ontwikkeling. Maar voor de
moderne mens die kennis heeft gemaakt met de angstvisioenen van
een Huxley, Orwell, Jens en Georghiu, is dit verhaal van een kinderlijke nalveteit . Een naiveteit die
nauw samenhangt met her oppervlakkige rationalisme nit de tijd
voor de beide wereldoorlogen .
M. M .
Rona Jaffe
MEISJES VAN NEW YORK .
Amsterdam - De Bezige Bij .
Op een uitgeverij in de wereldstad
verricht een aantal meisjes haar werk
tussen veel mannelijke en vrouwelijke collega's .
Daarnaast leeft ieder haar eigen
leven, heeft haar eigen zorgen, haar
eigen verlangens . Die verlangens zijn
bijna uitsluitend van erotische en
sexuele aard .
In dit zeer realistische boek wordt
het priveleven van deze meisjes
openhartig en voor veel lezers vermoedelijk op afschrikwekkende wijze
weergegeven . Een boek kan ook to
realistisch zijn en dan weerstand
wekken. Dat meisjes, in dit boek
beschreven niet alleen in Amerika
leven, nemen we zonder meer aan .
Of het doorsnee-kantoormeisje aan
de overkant geen andere vrijetijdsbesteding kent dan deze vrijetijdsbesteding is een vraag, die voor een
niet-kenner van Amerika niet gemakkelijk is to beantwoorden . Maar
de stijl is goed en de karakters zijn
scherp getekend .
G. van H.
Jan Gerhard Toonder
EILAND IN DE VERTE .
Amsterdam - De Bezige Bij.
In zijn verantwoording aan bet eind
van dit boek merkt de schrijver op,
dat hij hier een roman (geen biografie) geeft over de jeugd van zijn vader, die naar zijn zeggen een merkwaardig man is . Wie, zoals ik, deze
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verantwoording leest voordat hij
aan de roman zelf begint, moet
eerst een zekere achterdocht overwinnen . Want her is duidelijk, dat
de merkwaardigheid van de hoofdpersoon nog geen garantie is voor
het ontstaan van een goede roman .
Al to vaak is her voorgekomen, dat
genoemde merkwaardigheid is misbruikt om een zeer slechte roman op
de markt to brengen .
Maar tijdens her lezen verdwijnt
de achterdocht als een ochtendnevel .
Lutje Marten poseert gelukkig nergens als een wonderkind . Hij groeit
op in het huis van zijn grootmoeder
in de kop van Groningen . Ouders
heeft hij niet meer en zijn grootvader verdrinkt in de Waddenzee tijdens een storm . Dit ongeluk is voor
zijn verdere leven van beslissende
betekenis . Want armoede is nu onontkoombaar . En armoede wil zeggen : aardappelen met zout, wrede
liefdadigheid en kinderarbeid . Zo
krijgen in dit bock de sociale verhoudingen uit het einde der vorige
eeuw een beheersende plaats . We
wisten her reeds : ze waren verre van
christelijk . We weten het nu nog
beter. Wie de bier getekende wantoestanden op zich laat inwerken,
kan zich oprecht verbazen over het
wonder, dat het geloof bij arbeiders
en armen (deze twee begrippen waren toen meestal synoniem) niet is
uitgestorven . Dat wonder wordt in
deze roman helaas niet getekend . Er
treden wel een paar dominees op,
.
Inaar
we misten
'Eiland
in de Jezus
verte'Christus
is een roman
geworden, die meermalen weet to
ontroeren, al valt er wel een kritische noot to plaatsen t .a .v. de compositie . M .i . heeft de schrijver zich
to slaafs gebonden aan de aantekeningen van zijn vader, waardoor het
bock of en toe een fragmentarisch
karakter krijgt . Sommige episoden
missen nu hun functionele bepaaldheid in het levenspatroon van Lutje
M. M.
Marten .

Gerard Walschap

DE VERLOREN ZOON .

Rotterdam - Ad Danker .
Antwerpen - Ontwikkeling .
Walschaps nieuwe roman geeft in
feite niet de gelijkenis van de verloren zoon, maar een vervolg. 'Her
gemeste kalf is op', zo vangt de
vertelling aan . 'Nu zou de verloren
zoon moeten aan bet werk gaan onder leiding van zijn oudere broer
Joseph, maar hij maakt er geen apprentie van. Hij staat donker to
staren, drentelt doelloos rond, trekt
bet dorp in, de boskant of her weld.'
De verloren zoon draagt de naam
Gad. Her vaderhuis, waarheen hij is
teruggekeerd is een Vlaamse boerderij, her dorp dat zijn thuiskomst heeft
gevierd beet Nazareth, maar bet ligt
ergens in her Vlaamse land . En dan
ontwikkelt bet verhaal zich zo, dat
de verloren zoon zich niet thuis
voelt in her ouderlijk huis en in bet
dorp, maar weer wegtrekt, ditmaal
am zich een eigen levensbestaan op
to bouwen, een eigen levensovertuiging geldend to maken . Her gaat
hem goed . Hij wordt een rijk en vermogend man en de clerus van Nazareth nodigt hem uit, zich door zijn
geboortedorp to laten huldigen. En
voor de tweede maal wordt zijn terugkeer in bet dorp een teleurstelling . Hij is een ander mens geworden, maar war hij droomde heeft hij
niet bereikt .
Wat Walschaps vertelling tot een
andere maakt dan de gelijkenis is
de overgang van hoofdpersoon . In
de gelijkenis gaat bet am de vader,
in de roman blijft de vader in her
duister en gaat bet am de zoon . Qua
taal en stijl van vertellen vloeien het
Bijbelverhaal en de roman echter
zonder enige hapering in elkaar
over . Wel een bewijs voor Walschaps
imponerend vakmanschap! Zo levert
ook de vervlaamsing en modernisering van de achtergrond nergens
enige stoornis op .
Ik heb mij niet bekeerd, vertelt
de verloren zoon Gad triomfantelijk
aan zijn vroegere dorpsgenoten . Of

de verloren zoon uit bet Bijbelverhaal bet wel heeft gedaan? Een sterkere uitdrukking wordt gebruikt : uw
broeder was dood en is levend geworden. Hier ligt bet verschil tussen
de verloren zoon uit de gelijkenis en
de verloren zoon Gad .
Niettemin blijft ook Walschaps
verloren zoon een zeer belangwekkende figuur. Een van de boeiendste
romanfiguren, die onze literatuur de
laatste jaren heeft opgeleverd .
J. M. Vr.

Theo M. Eerdmans

HET BEWAASDE KIJKGLAS .

Amsterdam - De Arbeiderspers.
Door eenzaamheid en heimwee gedreven begint David Menalda, een
Nederlandse immigrant in Canada,
de vlucht naar Holland. Gedurende
een deel van de tocht naar New
York is een jonge Amerikaanse zijn
reisgenote . Het verhaal van die
Amerikaanse reis wordt omspeeld
door herinneringen aan Nederland .
Overigens bestaat dit verhaal in
hoofdzaak uit een opsomming van
de dubbele whisky's, martini's enzovoort, die worden gedronken en de
vloeken die worden uitgesproken.
Daar komt dan natuurlijk nog wat
ontucht bij . Oak voor de lezer, die
bet tot de laatste slok op de laatste
bladzijde volhoudt, blijft de bedoeling van de schrijver wazig. Men
moet echter toegeven dat hij behalve
barrels opgeven sfeer oproepen kan .
J . M . Vr .

Clare Kipps

GEVEDERDE VONDELING .

Lochem - De Tijdstroom .
De Engelse titel, Sold for a farthing,
is aan bet Mattheiis-evangelie ontleend en de houding van de schrijfster tegenover bet musje, dat haar
huisgenoot werd, is geheel de Bijbelse : belangstelling en aandacht voor
her geschapene uit eerbied voor de
Schepper. Naakt, blind en bijna levenloos was her uit bet nest geworpen mussenjong toen Clare Kipps
bet vond . Ze had de bedoeling her
to verzorgen tot bet volwassen was
en her dan de vrijheid to geven . Het
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bleek echter dat die vrijheid voor de
mus 'Clarence' de dood betekenen
zou, daar hij door een misvorming
van een der vleugels heel slecht kon
vliegen . Daarom hield ze hem twaalf
jaar bij zich tot hij van ouderdom
stierf.
De levensgeschiedenis van Clarence, zoals Clare Kipps die heeft opgeschreven, is boeiend en interessant,
dikwijls ook geestig . Op de wetenschappelijke waarde van Mevrouw
Kipps' waarnemingen wijst Julian
Huxley in een voorwoord . In Engeland heeft dit bijzonder sympathieke boekje een zeer grote oplage
gekregen . Een Nederlandse vertaling
is het alleszins waard .
J. M. Vr.
Mart Janssonius

MIJN MAN GAAT UIT .

Amsterdam - Wereldbibliotheek .
Het huwelijk van een paar mensen,
die elkaar vanaf de schoolbanken
hebben gekend en samen een handelsonderneming hebben opgebouwd .
Kinderen zijn er niet en 'mijn man'
- zo wordt hij het hele boek door
genoemd - is of en toe ontrouw.
Zijn vrouw heeft zichzelf er toe opgewerkt zijn avonturen met Sonja en
Lucie aan to zien, zonder enig gevoel van jaloezie in zich to voelen
opkomen . Aangezien ze op de eerste
bladzijde al heeft gezegd, dat ze
'deze man gemaakt heeft, van bet
begin af' mag ook de lezer(es) dit
creatuur niets kwalijk nemen .
Gelukkig is het in werkelijkheid
onmogelijk, dat mensen elkaar maken van het begin af. Vandaar dat
een werkelijk huwelijk altijd boeiender en belangwekkender is dan de
caricatuur, die hier zo zwaarwichtig
wordt beschreven .
J . M . Vr .
Margaretha Ferguson

ANNA EN HAAR VADER.

Amsterdam - De Arbeiderspers .
Bundels verhalen worden in Nederland betrekkelijk weinig uitgegeven .
Deze 'boekvink' toont aan, dat bet
toch wel de moeite waard kan zijn .
De twaalf vertellingen, die hier zijn
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samengebracht, hebben alle iets opmerkelijks, wellicht hun onsentimentele gevoeligheid . Qua opzet en
compositie doen enkele aan Katherine Mansfield denken. Dat Anna
Ferguson niet bij Katherine Mansfield is blijven stilstaan bewijst een
zeer 'modern' verhaal als 'Neurotisch winkelen' .
J. M . Vr.

Bergman
MER A BOIRE
ik ben to water
gelaten en wel
roeiend zonder riemen
schrijvend zonder omhaal
worden armen en benen
het lichaam drijvend gewaar
een ongelezen stamboom
een blijvend gevaar
de mond spuwt woorden
naar waterdichte oren
de ogen beginnen loodzwaar
naar binnen to vallen
naar het hart
dat klopt in de keel
dat zakt in de schoenen
nu bloed tot water wordt
en mij wil overspelen
tot ik weer samen ben
en veelheid leef
als een in velen
en dat ik ademhappend
van mij of blijf schreeuwen

33

Bergman
MIJN NAAM IS LEGIO
tot gedoemde tekens
ben ik geboren
mijn doffe ogen
hoeden de knorrende demonen
die mijn slaap niet vatten
ik warm bet lichaam
bij het dode vuur
van mijn verkoolde woorden
golven geluid
verstenen in mijn huid
dromend de dag vertalend
in de nacht
koortsig mezelf herhalend
beginnen de voeten
mijn tekens to lezen
het knarsen der tanden
het huilen der spieren
het botte zwijgen
der wrokkende rug
schurend de schurftige stenen
langs het blindelingse pad
hoor het trappelen der hoeven
nu de dampende kudde
zwellend in mijn longen
zich mijn bloed uitschreeuwt
zich de tekens schept
in mijn dansende voeten
is dit de dag
de dag zonder handen
dat zij mij gillend
van de helling storten
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Jan H. de Groot
DE YACHT IS DROOG

B#bels drama
PERSONEN

Atara :
Jechanja :
Ezra :
Gideon :
Pura :
Ladan :
Hadad :
Joas:
Eluja :
Jesimiel :
tether:
Soldaten:

Vrouw van Gideon
Leider van een strijdgroep
Aanvoerder
Bevrijder van Israel
Knechten van Gideon
Vader van Gideon
Zonen van Jechanja
Zoon van Gideon
(van beide kanten, Israel en Midian)
Het drama speelt in het oude Israel
naar de geschiedenis van Gideon in het boek der Richteren .
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Toneel stelt voor een rotskam in een bergstreek bij nacht . De bovenrand is
bezet met grote losgewrikte rotsblokken . Op de voorgrond een klein boutvuur. Daar rondom in dekens gehulde f iguren .
Eluja onderhoudt dit . Zen Jongere broeder Jesimiel staat op en voegt zich
b# hem .
Eluja :
Jesimiel :
Eluja :
Jesimiel:
Eluja:
Jesimiel:
Eluja :
Jesimiel:
Eluja :
Jesimiel :
Eluja :
Jesimiel:
Eluja :

Eluja :
Jesimiel:
Eluja :
Jesimiel:
Eluja :

Jesimiel:
Eluja :
Jesimiel:
Eluja :
Jesimiel :
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(zacht sprekend) Rustig jongen, kom er bij zitten, heb je 't koud?
Nee, maar ik wou dat 't voorbij was .
Bang?
Och .
Jij bent de jongste van de troep. Dit is je eerste deelneming in een
actie. Je mag best bang zijn .
Ik heb vader zelf gevraagd mij in to delen . Waar jullie gevaar
lopen, wil ik niet achterblijven . Ik heb lang genoeg stil gezeten.
Vader wilde bet niet, niet voordat je zestien was .
Dat ben ik dan nu . Jether is het ook pas geworden, waar is hij?
Bij wader en zijn mannen aan bet begin van de kloof.
't Zal me benieuwen hoe hij zich houdt . Het is ook zijn vuurdoop.
Misschien heeft hij ook wel zo'n leeg gevoel in zijn buik.
Heb jij dat dan?
Ja, en ik heb de bibber in mijn benen.
(lacht en klopt hem op de schouder) Dat is over zodra we de
roep van de nachtuil horen en jij de eerste steen naar beneden
flikkert . Dan weet je niet meer van ophouden . Pas maar op dat
je je zelf niet in je ijver mee gooit . Stil eens!
(beiden luisteren)
(staat op, luistert gespannen, keert terug) Nee, 't is niets. 't Kan
ook nog niet .
Ik vraag me of hoe lang die ellende moet duren .
Misschien nog wel een uur, ik weet het ook niet .
Dat bedoel ik niet, ik bedoel de oorlog .
Je moet niet zoveel vragen . Je moet alleen maar doen . Snel en
onverbiddelijk doen dat wat je wordt opgedragen . Je zult nog
heel wat moeten leren. En wat je to vragen hebt, vraag bet wader .
Maar een ding weet ik wel : we houden niet op met vechten voordat de vijand is verslagen .
(spotlachend) Flink gesproken Eluja . Hoeveel man telt ons leger?
(haalt de schouders op)
Als jij 't niet weet, wil ik je het nieuwtje wel verklappen .
Ik wou dat je je bek hield .
Nu Jether en ik er bij gekomen zijn 300 op de kop. De bende van

Eluja :

Jesimiel :
Eluja :

Jesimiel :

Eluja :

Jesimie :
Eluja :

Jesimiel :
Eluja :

Jesimiel :

Eluja :
Jesimiel :
Eluja :
Eerste:
Tweede :
Eluja :

Eerste:
Eluja :

Tweede :
Eluja :

Jechanja telt 300 soldaten.
Nou en . . .
En heb je een idee over hoeveel man Midian beschikt?
Waarom barst je eigenlijk niet?
120 .000 (hij proest zachtjes) . . . tot de laatste vijand verslagen is.
Je weet veel to veel idioot . En je denkt to veel hardop . Donder
op als je 't niet bevalt .
' t Gaat er niet om of bet me bevalt of niet bevalt . Ik heb geen
keus .
Dat klinkt al wat verstandiger.
(schikt zich achterover, ligt en gaapt) Tenzij dat . . .
Tenzij wat . . .
Tenzij tethers vader een kans krijgt.
Gideon!
Zei je wat?
Kleine opdonder dat je bent (hj gr#pt Jesimiel in de borst; twee
andere slapers worden wakker)
Is °t zover?
(overeind) Vooruit dan .

Nee, blijf maar.
Hou dan op met dat gedonder, 't is bier geen kinderfeest .
Wat je zegt . Maar draai je maar om en neem je gemak, ik gaf
m'n broer een lesje .
Dus toch een kinderspelletje . Doe dat in je eigen tijd .

(rust keert terug)
(tot Jesimiel) En nou hou je je bek, begrepen. En je doet wat ik

zeg .

Jesimiel: Al goed, al goed .
(stilte, Eluja voedt het vuur)
Jesimiel : Eluja?
(geen antwoord)
Jesimiel : Eluja, luister nog even .
Eluja :
Geen woord meer .

Jesimiel: Eluja, jij bent m'n broer. Ik moet nog wat kwijt . Ik moet je nog
iets vragen .

En . . .
Eluja :
Jesimiel: (ernstig en dringend) Geloof jij ook niet een beetje dat wat Gideon

wil toch meer zin heeft, meer kans van slagen, dan wat wij willen
en wij doen?
Eluja :
Vraag bet aan tether, dat is zijn eigen zoon, hij vecht aan onze
kant en hij gelooft niet in zijn vader.
.
Jesimiel : Dat bewijst niets, maar een opstand van het hele yolk
Eluja :
Prachtig, prachtig, maar wat schieten we er mee op . Waar is dat
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hele yolk, wat kan het, wat heeft het, wat wil het, wat waagt
bet? En Gideon kletst maar, kletst maar, wat doet hij?
Jesimiel: En toch . . .
Eluja :
Hou nou je smoel dicht of ik sla hem dicht . Je snapt gewoon niet
waar bet om gaat en je snapt nog minder van je plaats in de
troep . Je denkt to veel . Er wordt hier voor je gedacht . Vader
Jechanja denkt, Ezra voert uit . Twijfelaars en bangbroeken die
onze besliste wil aan 't wankelen brengen verdwijnen . Dat wist
je, dat diende je to weten. Sinds je moeder verminkt en vermoord
werd gevonden in het deurgat van de varkensstal, vermoo •r d door
Midian, kent vader geen genade, kent deze bende, z#n bende, geen
genade. Niet voor de vijand buiten, niet voor de verraders binnen
bet hek. Je bent gewaarschuwd . Ik steek geen hand voor je nit
als Ezra je opruimt . En dat doer hij zodra je hem niet bevalt .
Jesimiel : (razend en verdrietig) Maar ik kan m'n hersens, m'n verstand toch
niet stil zetten .
Ezra :
(een in 't gelaat zwaar verminkt man, h# mist de linkerhand, bij
is aanvoerder onder Jechanja. H# versch#nt plotseling in de
smalle lichtkring van bet vuur)
(tot Jesimiel) Maar ik wel . Wil ik je een handje helpen?
(tot Eluja) Houd je broertje in de teugel, Eluja, hij bevalt me
maar matig .
(tot Jesimiel) Roep jij de mannen in deze sector voorzichtig bij
elkaar.
Jesimiel: Waar?
Ezra :
Hier.
(Jesimiel af, Eluja en Ezra bl#ven alleen, Eluja onderhoudt bet
vuur)
Ezra :
'n Lastig ventje, of heb ik 't mis?
Eluja :
Wie?
Ezra :
De zoon van je vader .
Eluja :
Hij had er drie . Een sneuvelde .
Ezra :
Sommige vaders houden er een over, anderen geen.
Eluja :
Ezra :
Eluja :
Ezra :
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(lui achterover vallend) Wie hem met een vinger aanraakt gaat
een hand missen, die bet met een hand probeert, zal zijn hart
moeten beveiligen .
(grinnikend) Tegen wie?
(gapend) Tegen mij . Maar daar zijn ze .
(Jesimiel keert terug met enkele soldaten . Ze schuiven b# bet
vuur. De nacht is koud)
(opstaande) Mannen er is een gevangene gemaakt . Een spion . Een
spion van Midian . Ik had niet verwacht dat ze deze waakzaam-

heid nog zouden tonen . De vijand voelt zich thuis in dit land als
een kind in de wieg en even zo veilig . Wij zullen hem aanstonds
aan 't verstand brengen dat hij zich vergist . Het wachten is op de
roep van de nachtuil . Dan trekt een stoottroep Amelekieten de
kloof binnen . De instructies zijn bekend . We kennen echter de
functie van deze knaap niet.
(Eluja staat verontrust op en kiest zicb een positie voor Jesimiel)
Als hij bericht van 'alles veilig' moet brengen voordat de kloof
wordt binnengetrokken, is onze overval mislukt . Hij komt nlA
niet meet opdagen. Dat zal de aanvoerder niet vertrouwen, hij
zal teruggaan of op z'n minst de dag afwachten .
Een der soldaten : Waar is de kerel?
Ezra :
Hij wordt naar hier gebracht . We hebben hem in de grot verhoord, maar er is geen woord uit hem to krijgen. Met geen enkel
middel (h# grinnikt) en we hebben ze nog al pittig .
(Eluja keert ontspannen terug naar z#n oude plaats aan bet vuur)
Een andere soldaat : Waar is hij gepakt?
Beneden bij de uitgang naar het dal . Hij liep to wandelen alsof
Ezra :
hij van de prins geen kwaad wist .
Een derde soldaat : Maar wat moeten wij met dat lijk?
Ezra :
't Is nog geen lijk. Ik breng hem hier omdat ik zijn gedrag niet
verklaren kan. Hij is niet vermomd als Boer of bedelaar . Hij is in
voile uniform . Dat is wel wat wonderlijk voor een spion .
Eluja :
Zullen wij je kunnen helpen met een verklaring?
Ezra :
Misschien, anders was hij al gedood .
Eluja :
Daar zijn ze.
(twee soldaten slepen een geboeide Midianiet b# bet vuur)
Ezra :
Dat is 'm. Kijk zelf.
(alien bezien de gevangene, die buiten bewustz#n ligt)
Eluja :
't Is een doodgewone vijand . Een gewone soldaat van Midian,
maar geen Amelekiet, geen man van de stoottroep die wij opwachten .
Eerste soldaat : Eluja heeft gelijk, zijn uniform is van Midian, niet van
Amelek.
Dat zegt niet veel.
Ezra :
Je hebt gelijk, dat zegt niet veel . We zullen moeten afwachten .
Eluja:
Als hij een spion is en bij de troep hoort merken we het wel als
de roep van de nachtuil uitblijft . Zo niet dan is hij een bewijs dat
Midian zijn waakzaamheid laat verslappen . Het is hier to lang
rustig geweest.
(de roep van de nachtuil klinkt)
Ezra :
Dus toch. Vooruit elk op zijn post.
(de soldaten rennen weg . Eluja, Jesimiel en twee soldaten klim39

men naar de rotswand op achtergrond toneel, gereed de losse
rotsblokken om to kiepen, de tweede roep klinkt)
Ezra :
Ze zijn in de val . Los!
(Eluja en Jesimiel wrikken de boom omlaag die als een wig onder
een machtig rotsblok steekt . Er komt beweging in . Het blok valt)
Jesimiel : (schreeuwt) De uitgang is dicht . (razend werpt hij grote rotsblokken in de kloo f . Soldaten volgen hem. Een do f gerommel klinkt
alom . Jechanja met tether en enkele soldaten komen op)
Jechanja : Het is gelukt . Ezra daalt met vier man snel of in de kloof . Zie of
er overlevenden zijn . Maak ze af. Verzamel de bruikbare wapens .
Breng ze naar de grot. En dan, iedereen maakt dat hij weg komt
hier vandaan . Verspreid jullie . (ziet de gevangene) Wat is dat?
Eluja :
Een spion . Ezra ving hem .
Jechanja : Sinds wanneer maken wij gevangenen?
Eluja :
Vraagt u dat aan Ezra . De man is verhoord . Zonder succes . Hij
zal stervende zijn of al dood .
Jechanja : Als het een spion is, heeft hij zijn werk slecht gedaan . De troep
liep als een rat in de val.
't Is een Midianiet . De man hoorde niet bij de stoottroep . Hij liep
Eluja:
gewoon op de weg alsof er geen gevaar to duchten viel .
Jechanja : Zo vredig is het in Israel . Gooi hem over de rand .
(Jether schiet toe, sleurt bet lichaam naar boven)
Jether: (tot Jesimiel) Zou je ook niet een poot uitsteken?
(Jesimiel staat op, helpt Jether met weerzin . Z# werpen de gevangene over de rand)
Ezra:
(teruggekeerd) Tot de laatste man . Vermorzeld . De wapens zijn
geborgen.
Jechanja : Knap werk. Is iedereen vertrokken?
Ezra :
Behalve wij.
Jechanja : Behalve wij . Drie mannen en twee knapen . 't Is me het leger wel .
Jesimiel : We zouden een echt leger moeten hebben .
Jechanja : Daar zeg je me wat zoon . Hoe heb je je gehouden?
Jesimiel : Vraag het Eluja .
Jechanja : Jether was kolossaal .
Eluja :

Jechanja :
Jesimiel :
Jechanja :
Jesimiel :
Jechanja :
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Geen klagen over Jesimiel . We hebben samen de uitgang dicht
gegooid .
(str~kt Jesimiel over ziyn haar) Ik had jullie een beter tij toegewenst.
We zouden een leger, een groot leger moeten hebben .
Waar halen we het vandaan?
Gideon zegt . . .
(toornig) Zwijg. (ziet Jesimiel verbaasd aan) (tot Eluja) Neem

Eluja :
tether:
Jesimiel:
tether:
Jesimiel :
tether :
Jesimiel :
Stem van

jij Jesimiel mee . Ik neem tether onder mijn hoede.
Maakt u zich om ons geen zorg.
(nog snel tot Jesimiel) Hou toch je bek over vader. Hoe was het
hier?
Rot .
Rot, waarom? Was je bang?
Och nee, hier was het wel spannend . Maar wat haalt bet uit tegen Midian?
In elk geval weet de vijand dat er nog verzet is in Israel .
Nou, dat zullen wij ook weten . (h# lacht schamper)
Jechanja : Kom tether .

(tether af)
Jesimiel : (terug naar Eluja, die de laatste resten van bet gedoo f de vuur
verspreid) Gaan we?
Eluja :
(drukt z'n broer in een opwelling aan zifn borst) Kom, dappere

held.
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II
Het toneel stelt voor bet achtererf van Gideons boerder# to O f ra .
Links : deel van bet huis, schuur met zitbank en w#npers .
Rechts : bosschages, begrenzing van bet erf met daarachter omhooglopend pad .
Midden achter : uitzicht open naar heuvels in de verte .
Op voorgrond : boomstronk die als tafel of zitplaats kan dienen . Voorts,
landbouwwerktuigen hier en daar verspreid . Het is nacht .
(zacht maar dringend roepend) Gideon! Gideon! (er volgt geen
antwoord, zj versch#nt met een lamp) Gideon! (voor zichzelf)
Waar kan hij zijn?
Jechanja : (komt uit de struiken, tegenover haar) Je kunt wel luider roepen
Atara, er is geen vijand in de buurt die je horen zal en wat dan
nog.
Atara :
(geschrokken, beheerst zich dan) Jechanja, jij? Waar kom je vandaan? Heb je Gideon gezien?
Jechanja : (treedt nader . H~ is gewapend met rond schild en zwaard . Het
schild draagt by op de rug, bet zwaard aan de zijde . Hio komt in
de lichtkring van de lamp, die Atara hoog houdt)
Wat een vragen tegelijk. Ja, ik ben bet. Ik kom van Gilead. Van
de bergpas, als je 't precies wilt weten en Gideon heb ik niet gezien. Hoe zou ik ook? Stel je voor Gideon en ik ontmoeten elkaar
buiten Ofra, midden in de nacht . Ik wou je wijzer hebben .
Atara :
Het kan toch . Hier dicht bij op bet pad naar boven. Hij is een
uur geleden weggegaan en nog niet terug.
Jechanja : Nou, wat zou dat? Misschien moest er een koe kalven . Hij zorgt
wel voor zijn bedrijf alsof er geen vijand in het land is . Een
vijand overigens die wij vannacht verzorgd hebben . Goed verzorgd . (h# lacht grimmig) Dat zweer ik bij de Baal.
Atara :
Je hoeft niet to zweren. Ik geloof je wel. Ik geloof je zo wel .
We kennen je . Weer een heldendaad verricht vannacht? Jij maakt
je geen zorg voor de gevolgen . Nooit gehoord van de wraak van
Midian?
Jechanja : (zet zich op de boomstronk nadat by de bovenkant bee ft schoongeveegd . Een aarden schotel valt er af, h# raapt die op en werpt
die achter zich)
Heb je de vogels gevoerd? Gideon schijnt nog genoeg eten to
hebben .
Atara :
Wat heb je uitgevoerd, Jechanja? 0 God, wat heb je vannacht
weer uitgevoerd met je bende? Je handen zijn geschramd en je
gezicht bloedt.
Jechanja : Maak je geen zorg, lieve kind. Het was zo aardedonker dat ik
Atara :
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struikelde en viel . Ik gleed een stuk van de helling of en streek
lieflijk met mijn gezicht Tangs de dorens . Maar waar is Gideon?
Atara :
(ongerust) Ik weet het niet. Ga naar binnen en was je . Je weet de
weg. Je bent vuil en bezweet.
Jechanja : Geen wonder. Het was een warm karweitje, maar ik ga niet naar
binnen .Ik moet Gideon hebben.
Atara :
Dan zul je moeten wachten . Maar je probeert niet hem over to
halen . Ik wil bet niet . Ga maar weg! Ga weg!
Jechanja : Tut, tut . Niet zo wild Atara . Ik blijf en ik wacht. Breng me liever wat to drinken. Ik heb dorst als een kameel . Water of melk
of wijn . Ja wijn . Een dronk op de dood van de Midianieten .
Ha, ha.
Atara : Stil toch .
Jechanja : Waarom zou ik stil zijn? Het hele dal is schoon . Van hier tot
Harod valt geen vijand to bekennen . We hebben de boel opgeruimd, schoon opgeruimd . (hij staat op en roept luid) : Gideon,
kom voor de dag, waar zit je?

(h# veegt zich bet bloed en zweet met de hand van 't gezicht .
H# beziet z#n hand)

Atara:

Nou, nou . Dan is er toch nog bloed gevloeid aan onze kant. 't
Ging anders prachtig. Precies volgens plan .

(zoekend met de lamp over bet erf . Ze ontdekt bet lichaam van
Gideon uitgestrekt op de grond voor de w#npers) Gideon!
(ze staat een moment in schrik en afgr#zen en west op de gestalte .
Dan bukt ze zich snel over bet lichaam)
Jechanja : (hij is opgesprongen, trekt z#n zwaard) Dus toch? Een vijand.
(hiJ spiedt om zich been) Is hij gewond? Dood?
Atara : (zacht jammerend) Gideon! Gideon! (tot Jechanja) Haal water.
Vlug. Hij leeft .

Jechanja : (nade.rb# komend) Ik zie geen bloed. Is hij ergens gewond? (Gideon kreunt) Hij is neergeslagen, dat is het werk van een vijand .

Atara :

Ik roep de mannen . Waar is Pura?
Stil . Hij beweegt . Hij ademt. Gideon, ik ben hier, Atara .

(Gideon komt tot bewustz~n . Hij richt zich langzaam op)
Jechanja : Hij is neergeslagen .

Atara :
Gideon :

Gideon, zeg wat. Wat is er gebeurd?
(langzaam) Nee, nee, ik ben niet neergeslagen . Het was geen
vijand . 't Was een . . . Of nee . . . een duizeling. Ik ben gevallen .
Jechanja : Je joeg me de stuipen op het lijf. Ik begreep er geen steek van.
Een spion? Maar dat leek me onmogelijk . Een hongerlijder uit de
buurt, op zoek naar wat vreten? Er zijn er genoeg en ze hebben
een scherpe neus. Ze weten waar ze zijn moeten . En Ofra is geen
gek adres . Of een verrader? Je bent nooit helemaal zeker . Of iii
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Atara :

Gideon .

Atara :
Gideon :

wel Gideon? Je verrader slaapt anders nooit . Ga zitten man, je
zwaait op je benen als een tak in de wind .
(helpt hem op de bank tegen de schuur. Het begint to schemeren)

Maar je slaat toch zo maar niet tegen de grond Gideon, wat is er
dan gebeurd?
Dat zei ik al. Ik ben, nog niet goed wakker, over m'n eigen benen gestruikeld en met m'n hoofd tegen de rand van de wijnpers
geslagen. Ik had een zak graan gehaald . Kijk, daar ligt ie. (west)
Hij is nog dicht . En dat is alles . (wryf t zich over het boo f d, betast een pick) Hier zit tenminste een buil .
(wil de plek betasten)

Nee, laat maar . Maak je niet ongerust. Ik ben weer in orde . Haal
wat water. Jechanja ziet er uit of hij ook een slok lust .
Jechanja : Hoe raad je bet zo?
Gideon : (laat Atara gaan, tot Jechanja) Wat voert je deze kant op?
Jechanja : Ik dacht, kom ik ga m'n buurman eens opzoeken .
Gideon : Je had geen beter uur kunnen bedenken.
Jechanja : Een boer als jij is vroeg op . Dat heb ik toch niet mis wel? Je was
op en je lag daar . Zonder slag of stoot buiten westen . Je hebt
toch geen smoesje verteld met dat gestruikel?
Gideon : Nee, ik hoef jou niets wijs to maken . Jij mij trouwens ook niet .
(Atara keert terug met twee kruiken)
Jechanja : (snel en zacht) Ik moet je spreken. Alleen .
Gideon : (wuift met de hand de vraag weg, neemt de kruik en drinkt .
Atara half met tegenzin reikt de andere aan Jechanja . Hij drinkt
lang en gulzig)
Atara:
Hier is een dock . Was je gezicht met het water dat je overhoudt .

Er zit genoeg in . En wrijf je schrammen dan in met wat olijfolie .
Hier.
Jechanja : Je bent een levende engel .
Gideon : (zachtjes) Een engel?
Jechanja : Maar laat de vijand bet niet zien . Hij zou uit dankbaarheid voor
je hulp aan mij de rode haan op bet dak zetten (er kraait een
haan) Hoor eens aan . Daar heb je 't al .
Gideon : Steek van wal. Of is bet bet oude liedje?
Jechanja : (bevestigend) Het oude liedje . Ik kom je voor 't laatst . . . (hij
west op Atara) nee, ik wil alleen met je praten . Laat Atara naar
binnen gaan .
Atara :
Gideon, je doet bet niet . Ik wil niet . . .
Gideon : (bits) Bemoei je er niet mee . Ga naar binnen . Ik kan bet best
alleen af.
(Atara keert zich woedend om en doet de deur dicht)
Jechanja : Nou, nou ze is pittig.
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Gideon : En . . .
Jechanja : Wat . . . en?

Gideon :

Jechanja :

Gideon :

Jechanja :
Gideon :
Jechanja :
Gideon :
Jechanja :
Gideon :

Voordat het oude liedje begint, wat hebben jullie vannacht uitgevoerd?
Niets bijzonders .
Daar zie je precies naar nit. Ben je op de vlucht? Zitten ze je op
de hielen?
Dan zou jij me redden?
Wat ik al niet zou doen .
Hou bet gewoon Gideon, nee, niets van dat al . 't Zou ook niet
kunnen . Er is er geen een ontkomen .
Geen een ontkomen . Vertel op, wat heb je uitgevoerd? Ik wil
weten waar ik aan toe ben.
Rustig man, rustig . Ik ben hier niet gekomen om je verslag uit to
brengen van onze nachtelijke operatie .
(opstaand) Donder dan op en vlug wat .
(Jechanja bl~ft zitten, staat dan op als Gideon dreigend op hem
toe kornt . Voordat Jechanja z#n zwaard kan trekken bee ft Gideon hem b# z#n kleed onder de kin gevat en hem de keel dicht

gedrukt) Vertel! Gek! Wat is er gebeurd vannacht en waar of

anders ga je aan flarden, hier op dezelfde plek waar ik struikelde,
maar dat was voor God .
Jechanja : (benauwd) Laat los Gideon.
Gideon : Ik wil weten wat me to doen staat als de vijand wraak neemt .
(h# laat Jechanja los)
Jechanja : (wr~ft z#n keel en hals en gaat weer zitten) Ik dacht dat je on-

danks ons verschil van inzicht, mijn vriend was .
Die gedachte heb ik al een pons opgegeven . Je bent een gevaar
voor alle levenden in Israel.
Jechanja : Wij zijn de laatste strijdgroep tegen Midian, de laatsten die de
geest van verzet wakker houden .
Gideon : Waar woont die geest dan nog? Het yolk crepeert in holen en
spelonken. Midian is lui en verzadigd . Hij kan met een kleine bezetting ons onder de duim houden . Een prik hier en daar die jij
ze toebrengt straffen ze zonder meet tienvoudig af . Je speelt een
roekeloos spel . Jij vraagt je niet of wat de gevolgen voor anderen
kunnen zijn . Ofra in dit dal is de verste buitenpost. Midian laat
ons met rust. Wij hebben ons kunnen herstellen van de eerste aanvallen . Maar als ze willen zijn de Amelekieten snel hier .
Jechanja: Jammer niet als een oud wijf. Het hele dal is zo leeg als m'n
hand . Geen vijand heeft bet hart deze kant uit to komen, ze weten precies wat hun to wachten staat . Mijn mannen bezetten elke
toegang .

Gideon :
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Jechanja :
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Gideon :
Jechanja :
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Je kletst. Midian heeft een leger, versta je, een leger, dat jouw
handjevol desperado's nooit zal kunnen tegen houden . Ze vegen
je weg als bet stof van de richel .
(bijtend) Wat wou jij dan? Praten en pleiten om je eigen huid to
redden? Wat kan jou het lot van Israel schelen?
(langzaam en nadenkend) En jou? Maar mij? Meer dan je vermoedt . (luider) Vertel me, wat is er vannacht gebeurd.
Gideon voor bet laatst . Je moet je met je mannen bij ons aansluiten.
Nooit. Tenzij . . .
Tenzij . . .
Het oude liedje. Tenzij bet yolk, het hele yolk van Israel langzaam voorbereid, goed georganiseerd tot opstand komt .
Het oude liedje . Je zegt het . Hetzelfde argument dat nooit to
verwezenlijken valt . Israel is verhongerd, gevlucht, verslagen .
Zonder wapens, zonder wil, zonder kracht . Je zegt her zelf.
En toch zal het zo en zo alleen gebeuren . En nu voor de dag met
je verhaal .
Het heeft voor het dal niets to betekenen . Je zit bier veilig . Je
bent Midians vijand niet meer . Je bent zijn vriendje . Zijn satelliet .
Je vergist je . Je vergist je deerlijk Jechanja . De God van Israel .
De God van Israel? Barst met je God. Een zwaard, een goed
zwaard en mannen die vechten omdat ze niets meer to verliezen
hebben .
Vertel!
Goed . Ik zal vertellen. Dan ben je gewaarschuwd en kun je weer
een pleidooi verzinnen . Je kent de pas der Vleermuizen in Gilead?
Als mijn eigen erf .
Ik had bericht gekregen dat een zestig man Amelekietische stoottroepen er gisteravond zouden doortrekken met een transport
naar de vlakte van More . Nachten to voren hadden wij rotsblokken aan beide zijden van de toegangen los gemaakt . Ze zaten als
ratten in de val . Voor en achter gooiden we de uitgangen dicht .
Blokken rots als huizen donderden naar beneden . In de ingang,
in de uitgang . En toen in het midden .
Gestenigd .
Tot de laatste man.
En jouw mannen?
Geen schram . Behalve ik . Ik gleed van de helling . (h# toont z#n
handen) Dit is de enige schade .
En wat denk je, dat Midian het daarbij laten zal?
Er is geen hut in de wijde omtrek .
Behalve Ofra.

Jechanja : Kom, kom, je woont to ver weg.
Gideon : Voor Midian was nooit iets to ver als het om wraak ging .
Jechanja : Ik zei je al, bet dal is schoon. Geen levende vijand komt er in.
Gideon : Dwaas, opperste dwaas .
Jechanja : Alle toegangen zijn bezet . We hebben wapens in overvloed en
paarden en kerels die niet wijken.
Gideon: Wapens genoeg . Ha, ha en mannen to kort .
Jechanja : Daarom ben ik hier. Ik eis je op, jou en je mannen en alle mannen uit dit Lang gespaarde, vetgemeste dal .
Gideon : Dat God spaarde tot een laatst gebied .
Jechanja: God? Waar praat je over. God die onze vaderen uit Egypte bevrijdde . Laat je uitlachen . Een mooi verhaaltje uit de boeken .
Dooddoeners van de laatste priesters. Kletspraatjes . Vechten voor
de vrijheid . Vechten, dat is alles en bet enige . Niemand redt ons
dan wij ons zelf.
Gideon: (zacht voor zich heen) 0 God van Israel .
Atara :
(komt op met brood en melk) Eet Gideon, en jij Jechanja, eet en
drink. Het is tijd. Het yolk is op .
Jechanja : De engel Atara weet wat we nodig hebben . (hij graait het voedsel tot zich)
Gideon : Nee, ik eet niet. Ik ga naar binnen .
Atara :
(tot Gideon) Je moet toch eten?
Jechanja : Hij is al doorvoed Atara . De enige in heel Israel die geen honger
kent . Gideon, de held . Hij moet denken en bet yolk crepeert .
(Gideon hoort hem al niet meer, h# loopt langzaam naar de deur)
(tot Jechanja) Ga nu, laten onze mensen je niet zien .
Atara :
Jechanja : Hij moet denken . Wat zal hij bedenken om zijn huis to redden .
Straks verraadt hij zijn beschermers, zijn vrienden nog .
Gideon : (keert zich om bjj de deur) Zwijg en ga!
Jechanja : (zachtjes voor zichzelf) Het liefst brandde ik dan zelf Ofra af .
(luider) Ik ga al . Maar ik zal je weerzien, Gideon . (hif steekt een
hand op naar Atara, een stuk brood erin) Dank je Atara, dank je,
dank je.
(als Gideon in de deurpost staat keert h# terug, neemt Atara b
de arm en dringt haar naar de bank)
Gideon : Kom eens hier Atara, ik moet je wat vragen .
Ik ben bang voor die man, de gek, de moordenaar . Wat wilde hij
Atara :
van je Gideon? Het nude liedje?
Gideon: Wat zeg je? Ja, ja het oude liedje, maar wat zal hij anders zingen? Hij kan niet terug . (Atara legt haar hand op Gideons arm)
Vraag nu niet hoe het me gaat . Ik voel me goed, ik voel me best .
Atara :
Wat heeft hij uitgevoerd vannacht? Heeft hij bet je verteld?
Gideon: Zestig man in de bergpas van Gilead gedood .
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Mijn God! Vermoord!
Ja, vermoord, gestenigd, wat doet het er toe . Het is oorlog. Nog
steeds oorlog, onderdrukking . Dat wekt verzet. In de geest en
metterdaad . Oog om oog, tand om tand . Het is vruchteloos, ik
weet het. Hij weet bet . Hij kan niet anders . En ik? Zie ik bet
goed? Is mijn plan een plan? Is bet uitvoerbaar? Het hele yolk in
opstand of . . . geen opstand . Wat is het hele yolk nog? Niets .
Waar moet ik beginnen? Ben ik eerlijk? Of zoek ik een uitvlucht,
een excuus, een voorwaarde om hier veilig to zijn?
Hoe worden we ooit van Midian verlost?
Hoe? Dat is de vraag niet . Door wie? Door Jechanja? Nee . Door
mij? Nee . (opspringend en heftig) Atara, geloof jij in de God van
Israel? In een levende God? De God onzer vaderen?
Jij Gideon? Ik won dat ik het kon. Het verhaal van de verlossende God van Israel is oud . Het is to oud . Het is een sage geworden . Een mooie heldensage.
De God van Israel leeft . Wij waren dood . Wij zijn dood . En wij
blijven dood als hij niet leefde. Het zou goed zijn als we weggevaagd werden. Wij hebben bet er naar gemaakt .
Enkele oude vrouwen, een zwervende priester met brandende
ogen in een hol hoofd wauwelen hetzelfde verhaal . Toen je vader
Joas het altaar voor de Baal op de heuvel bouwde is bet ons goed
gegaan . Wij leven nog op ons erf . Hier to Ofra . Je zoon tether,
de eerste die ik heb gebaard . Wij hebben to eten en to drinken
ook al moeten we de helft van onze oogst aan Midian afstaan .
Maar dat gaat . De grond is vruchtbaar en de Baal is ons goed
geweest . Ontken het, Gideon, ontken bet .
Ik ontken bet . Joas bouwde bet altaar op bevel onder bedreiging
met de dood door Midian en door zijn eigen yolk . 'Bouw bet altaar Joas, bouw bet, het gaat om ons leven .' Maar wij hebben er
nooit voor geknield . Joas niet en jij niet en ik niet en Pura niet
noch Ladan en Hadad noch de mannen en vrouwen van ons huis .
Zeruja niet en Maacha niet . We hebben de Baal gehaat met een
trotse, koppige haat.
Is de heler niet even slecht als de steler?
Ja, dat is hij . Ja, dat zijn wij . Verraders zijn wij . Verraders van
de enige God . De God van Israel .
Wij waren veilig.
Wat is veilig? Wat staat ons nog to wachten na Jechanja's aanslag
vannacht? Maar dat is niet belangrijk, dat is niet belangrijk meer .
Wat is dan wel belangrijk? Onze dood?
Wij waren al dood. Tegenover onze afkeer van de Baal stond
niets dan afkeer van Israels God . Maar hij leeft . Niet door ons
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is hij tot leven geroepen . Hij heeft ons opgezocht .
Ik begrijp je niet Gideon . Waar praat je naar toe?
Heb jij ooit je naam horen roepen door iemand die er niet was,
die er niet leek to zijn? Heb je ooit een mens ontmoet, een onbekende, die je zien en horen kon en aanraken en die spoorloos verdween toen je je omdraaide om hem brood en zout aan to bieden
als teken van gastvrijheid?
Nee, nooit .
Denk goed na Atara, denk goed na . Heb je mij niet eens een
droom verteld? Een droom in de nacht toen onze zoon werd geboren?
Ja, nou ja, dat was maar een droom . Een wonderlijke droom .
(dringend) Maar je sliep niet . . . of . . . hoe was het ook weer?
Ik werd wakker doordat iemand mij riep .
Juist ja, dat vertelde je . Je was niet bang wel?
Nee, ik was niet bang . Ik dacht dat Zeruja mij geroepen had en
ik zag haar bij het bedje van het kind . Ik dacht dat tenminste of
ik verbeeldde her mij . Nee, ik zag her duidelijk . Ik sprak met
haar . Maar ze was er niet meer . Toen was ik wel even bang . Her
was zo wonderlijk .
Maar het kon Zeruja niet zijn . Ze was nog niet bij ons . We hadden Maacha en Achsa .
Ja, ja, maar her was toch Zeruja . Toen zij bij ons kwam, dat was
twee jaar later, dacht ik : waar heb ik haar eerder gezien? Maar
toen kwam de oorlog en ik heb er niet meer aan gedacht .
Weet je nog war ze zei toen ze Jether zag?
'Hij zal leven in vrede' . Dat zei ze . En dat lijkt er precies op .
(ze lacht) Och Gideon, let toch niet op die onzin . Waarom vraag
je er naar? Het is al zolang geleden. Jether is al bijna een man .
Ja, het is lang geleden .
We dagdromen allemaal wel eens . (h# raapt de aarden kom die
Jechanja van de boomstronk heeft geschoven, op . H# klopt de as
er uit, zet de kom dan bedachtzaam naast zich)
Hoe komt die zo zwart?
(negeert de vraag) Atara, ik ga je een zonderling verhaal vertellen. Het lijkt op jouw droom met Zeruja . Ik ging vannacht vroeg
weg .
Ja, dat weet ik, waarom, wat ging je doen?
Het meel was bijna op.
Dat wist ik .
Ik wilde clandestien wat graan malen in de wijnpers . Daar heb
ik geen pottekijkers bij nodig . (Atara knikt) Het was donker. Ik
zocht de weg door bet huis en in de schuur op de tast . Ik vond
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de graanzak . Bij de wijnpers leek de nacht jets lichter. Daar is de
hemel wijder open en er stonden wat sterren in een lichte nevel .
Op de rand van de wijnpers zat een gestalte . Ik dacht dat bet
mijn vader was. Het leek een ouder man . Ik wilde hem juist vragen wat hij daar deed toen de man opkeek . Het was een vreemdeling. Dat is fout, dacht ik . Dat is mis . Daar zit een vijand, een
verrader . Ik ben betrapt . Ik heb geen andere kans dan hem snel
met de korenmaat de hersens in to slaan . Op hetzelfde ogenblik
groet hij vriendelijk en noemt mijn naam .
'Wie ben je?' vraag ik .
'Ik ben een vreemdeling', zegt hij, 'ik ben vermoeid van de reis
en dacht hier wat to rusten'. Ik zal hem binnen vragen, denk ik,
dan ben ik zekerder van mijn zaak, maar alsof hij mijn gedachten
raadt, zegt hij : 'Ik heb bet hier best' .
Het was toch Jechanja niet die je voor de gek hield . Hij kwam
kort nadien bet erf op .
(aarzelend, verrast om het denkbeeld) Nee . . . (dan beslist) nee,
uitgesloten . Ik zou hem aan zijn stem herkend hebben en aan alles
wat van hem uitgaat.
En wat was die boodschap?
Dat de God van Israel zijn yolk van de Midianieten bevrijden zal .
En . . .
Dat was het zowat . Toen ik hem wat eten haalde, raakte hij bet
aan met zijn stok . Er sloeg een vlam uit en toen was de man verdwenen . Ik schrok zo dat ik van de plek achteruit deinsde en
tegen de grond sloeg .
En zo vonden wij je, buiten bewustzijn .
Ja .
Een vreemde geschiedenis. Nu begrijp ik waarom je naar mijn
droom vroeg . Maar heeft die man niets meer gezegd? Hoe denkt
de God van Israel ons to bevrijden? Mij dunkt dat zou toch redelijk zijn geweest .
Dat heeft hij ook .
Zo, en . . .
De God van Israel heeft mij daartoe geroepen .
Jij?
Ik .
En je gelooft in dat fraais?
Ik geloof er in .
(str#kt Gideon over z#n hoofd) Ga een pons rusten Gideon, je
hebt een schok gehad, je bent gevallen en lelijk terecht gekomen .
Beloof me echter een ding. Verbind je niet met Jechanja.
Nee, niet, nooit met Jechanja .
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Kom.
Nee, ik ga niet naar binnen . Breng mij wat brood. Ik hoot de
mannen . Ik heb nog veel to doen vandaag . Waar is tether?
Hij slaapt . Laat hem er buiten .
Wek hem, ik moet hem spreken .
Wat wil je met hem Gideon, hij is nog zo jong.
Oud genoeg om to weten wat ons to doen staat .
tether zal in vrede leven . (zij lacht) Mijn God, moet dat kind in
deze waanzin worden betrokken?
Wek hem en zeg hem dat zijn vader wacht .
Hier ben ik al . Wat wilt u? Ik werd wakker door uw woorden .
(ziet z#n zoon lang aan) tether mijn zoon . De wereld gaat veranderen . Ik roep het yolk op tot opstand tegen Midian .
(hoopvol) Met Jechanja?
Nee, met de God van Israel .
Vader ik wil u geen verdriet doen, maar ik geloof er niet in .
Wat! Jij?
Er is geen yolk van Israel . Er is alleen een kleine vechtgroep die
het verzet volhoudt . Ik kies voor Jechanja.
Hoe ver ben je van mij afgezworven.
(z1 zw>gen)

Gideon :

Ga, ga weg . Ook jij .
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III

Toneel als in tweede deel. Het is de volgende middag .
Ladan :

Hadad :
Ladan :
Hadad :
Ladan :

Hadad :

Ladan :
Hadad :

Ladan :

(naar de schuur roepend) Ik zit me toch of to vragen war bier

gisteren gebeurd is . Gideon lijkt wel van de ratten gebeten . He
Hadad, he zeg Hadad .
(stem uit de schuur) Ja!
Heb jij her hier gisteren horen onweren?
(versch#nt in de schuurdeur) Wat klets je toch. Onweren? Hoe
kom je er op?
(naar Hadad toekomend) Maar er is wel gedonder geweest . Je
moet nou niet denken dat ik doof en blind en stom ben . Er zijn
mensen die niet tegen de bliksem kunnen . En de bliksem is hier
ingeslagen . Dat is niet gewoon meer .
Wie beweert er dan dat het gewoon is . Er is gedonder geweest .
Met Jechanja. Dat is bekend . Erger dan andere keren . Dat is ook
bekend . Maar wat er gebeurd is weten die twee alleen en Atara
natuurlijk, maar die lacht maar een beetje en ze doet flink, maar
ze is na gisteravond zo bang als een wezel .
Ze is bang dat Gideon met Jechanja gemene zaak maakt .
Zet dat maar uit je hoofd . Jechanja zou de laatste zijn die goed
vond her altaar van Baal uit elkaar to halen . Als Midian ergens
dol van wordt is her van de belediging van zijn God . En dat kan
Jechanja nou net niet hebben . Maar wees blij dat er eindelijk iets
ongewoons gebeurt . Ik moet een nieuw zwaard voor Gideon
smeden . Dat is in geen zeven jaar gebeurd .
(h# keert terug in de schuur, bet geluid van staal op staal herbegint)
(sprekend in de schuurdeur) Hij deed alles alleen Gideon, we

stonden er maar wat dom en verschrikt bij . Met een slag, beng,
ging de eik naar beneden . Het beeld van de Baal sloeg hij, beng,
bats, met twee slagen in brokken . Het was een verschrikkelijk gezicht, het grijnzende hoofd, ja bet grijnsde, de helling to zien afrollen. Ik zag het in het licht van mijn toorts . Toen hoorde ik het
in splinters slaan op de rotsen . De stenen van bet altaar rukte hij
met zijn blote handen uit elkaar . Hij hijgde nauwelijks.
Hadad : (verschint met een gloeiend ijzer, h# keurt bet, spuwt erop) Ja
man, we beleven grote tijden . Toen Gideon bet nieuwe altaar gebouwd had, stootte hijzelf de jonge stier het zwaard tussen de
schouders of het zijn dagwerk was .
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Ladan :
Hadad :

Ladan :

Hadad :
Ladan :

Hadad :
Ladan :

Zonde van bet dier . Het was anders een beste kluif . Maar bet
wonderlijkste was dat hij de God van Israel aanriep .
Ja, dat deed hij . Hij leek wel krankzinnig. Daar stond hij met de
handen omhoog en maar buigen en maar roepen : God der vaderen, dit is bet zoenoffer, neem her aan .
Het was een angstig ogenblik . Wat de God der vaderen dan al
doen of laten mag, een zaak heeft me goed gedaan, de Baal is
naar de verdoemenis .
Dat was tenminste wat . Eindelijk . Alleen ik weet voor de donder
niet war de gevolgen zullen zijn .
Midian?
Juist Midian . Wat schieten we er mee op?
Misschien heeft hij toch wat met Jechanja besloten .
(Eluja en Jesimiel treden het erf op)

Hadad :
Eluja :
Ladan :
Eluja :

Jet her :

Kijk me daar eens aan . De beide zanen van Jechanja . Wat is er
aan de hand?
Wij vragen naar tether, de zoon van Gideon .
Hij is in bet huis . Roep hem zelf.
(treedt op het huis toe. tether verschijnt) Daar is hij. We komen
je halen tether .
Ik ben gereed . Maar snel, voor ik word teruggeroepen .
(alle drie snel af)

Hadad : Dat ziet er vreemd uit . Heeft tether gemene zaak gemaakt met
Ladan :
Hadad :

Jechanja's troep?
Her zal de eerste keer niet zijn dat de zoon tegen de vader op
staat .
Dan is Jechanja in de buurt . Wat zullen we nu hebben? Daar is
hij zelf.
(Jechanja komt van de overzijde op . Hij is dri f tig en z#n houding
is onheilspellend)

Ladan :
Jechanja . . . hier?
Jechanja : Waar is jullie meester?

Ladan :

Goeden dag Jechanja, ja waar zou hij zijn?

Jechanja : Geef antwoord .

Hadad :

Een beetje vriendelijker Jechanja, wat is er aan de hand? Gideon
is thuis.
Jechanja : Wat er aan de hand is zal ik hem zelf wet vertellen . Roep Gideon.
Ladan : Wat een toon, wie is onze meester eigenlijk? Wie kan ons hier
bevelen?
Jechanja : Ik . En als je 't niet bevalt slaan we de boel hier kort en klein en
jullie er bij. Voor bet laatst : haal je meester. Jammer dat bet yolk
hem vanmorgen niet vermoordde, dat zou mij de moeite besparen .
Hadad : Dat liep anders met een sisser af . Joas sprong v66r hem. Sloven
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jullie je niet uit voor de Baal . Als hij een machtig God is, is hij
machtig genoeg zichzelf to redden, daar behoeft bet yolk van
Ofra zich niet over op to winden . Ruk uit!
Jechanja : En bet yolk trok af, op gezag van een nude gek .
Ladan :
We stonden er met al onze mannen bij en we hadden beslist geen
bezem in de handen. War wil je eigenlijk?
Jechanja : Gideon wil ik. Haal de held uit zijn huis . Hij heeft zich to verantwoorden tegenover mij en mijn mannen voor deze krankzinnigheid .
(Hadad maaikt tot Ladan een gebaar met bet hoofd, dat beduidt :
ga maar en waarschuw Gideon)
(Ladan af) (Joas, een oude, eerwaardige man, fiere gestalte treedt
naar buiten . Jechanja en Joas meten elkaar met de ogen)

War doe je ongevraagd op mijn erf?
Tijdnood en razernij . Ik vroeg naar Gideon .
Riep hij je dan?
Niet met zijn mond, maar met zijn daad .
Zijn daad?
Zijn daad . Hij vernielde bet altaar van de Baal . Dat zal Joas niet
onbekend zijn .
Joas :
Het is mij bekend . En meer is mij bekend .
Jechanja : Wat meer?
Joas :
Hij richtte een ander op .
Jechanja : En stak daarmede ons bet mes in de rug, de gek . Maar daar is de
held zelf.
Joas:
Jechanja :
Joas:
Jechanja :
Joas :
Jechanja :

(Gideon en Pura komen op . Pura is gekleed voor de reis)
Gideon : Jechanja, alweer hier?
Jechanja : Zoals je ziet . Ik hoopte je nog eens op een andere wijze to ont-

moeten, maar dat is dan vergeefs gehoopt . Ik kom verantwoording halen voor bet slechten van bet altaar op de heuvel . Dat
deed jij .
Gideon : Ja, dat deed ik.
Jechanja : Sinds wanneer ben jij niet meer bang voor de wraak van Midian?
Sinds wanneer stel je je huis en goed in de waagschaal?
Gideon: Sinds ik besloot de leiding op mij to nemen van de opstand van
bet hele yolk Israel .
Jechanja : Haast je dan. Het bericht van de vernieling zal Midian sneller
bereiken dan een vogel vliegt . De aanslag op hun God laat hij
niet ongewroken . We leven nog onder hun macht . We zitten nog
in de leeuwenkuil en dan is bet gekkenwerk de beesten aan de
staart to trekken. Het yolk van Ofra begreep dat en eiste je dood
om je krankzinnige daad . Joas sprong voor je in de bres . Wij
zullen dat niet doen. Je bent mijn gevangene .
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Gideon :

(Hadad en Ladan sluiten zich aan bij Gideon en Joas)
(een stap naar voren) Laat maar mannen . Ga terug . (h# loopt op
Jechanja toe) En daarmede denk jij de wraak van Midian to

sussen?
Jechanja : Dat valt to proberen . Ik hoef niet alleen to praten . Ik kan nog
Gideon :

vechten ook .
Driedubbele dwaas. (hij duwt Jechanja terz#de) Nee, je hoeft niet
het teken tot de aanval to geven . Ik heb je troep al gezien . Ik zal
ze zelf wet roepen . (met luider stem) : Mannen van Jechanja, kom
to voorschijn .
(van alle z#den komen gewapende mannen uit de struiken to
voorsch#n)

Gideon :

Staat . Jullie macht is groot genoeg dit gevecht to winnen . Wij zijn
met enkelen en ongewapend . Je kunt de aanval nog even uitstellen tot ik gesproken heb . Luister : Ik Gideon, bezweer jullie bij de
levende God van Israel, het uur van de bevrijding is aangebroken .
Het teken staat ginds . Op de heuvel . Het altaar van Midians
God is vernield . Ik heb een nieuw gebouwd voor de God van
Israel. Ik heb geslecht en gebouwd met deze handen . En het zoenoffer gebracht uit mijn stal. Je kent mij . Je kent mij alien als
een voorzichtig man . Daarom heb ik Jechanja's strijdmethode
veroordeeld . Desondanks onderschat ik zijn moed en daadkracht
niet . Maar jullie strijd leidt tot niets . Ja, toch tot iets . Tot een
diepere ellende over ons yolk . Jullie daden waren speldeprikken,
Midian wreef de plek en draaide zich op de andere zijde . Als de
prik wat dieper stak stuurden ze een troep Amelekieten en die
moordden de omtrek uit, staken de dorpen in brand en vertrokken
weer . Dat waren de resultaten . Ze zijn jullie bekend . Maar waar
bleven jullie? Beschermde Jechanja de ongelukkigen? Nee, hij was
ongrijpbaar . Verdwenen met zijn helden in de bergen van Gilead .
Mannen, vrouwen en kinderen van ons yolk werden over de kling
gejaagd, gemarteld, gedood . En weer was een weerstand van ons
yolk verwoest . Zij die ontsnapten, vluchtten in de holen van de
heuvels, de honger en een andere dood tegemoet . Jechanja ontneemt Israel de laatste kans op het geloof in de vrijheid . Is hij
machtig genoeg Midian to verslaan? Zal hij het vertrouwen wekken tot een totale opstand? Nooit . Het yolk vreest jullie meer
dan Midian, meet dan de pest . Wat blijft ons over?
Alleen een opstand van heel Israel .
Maar het geloof in onze kracht zal eens moeten worden gewekt .
Wat is de kracht van ons geloof? Het is Israels God .
En Israels God leeft . Hij leeft al leek hij gestorven onder ons
ongeloof. Het is ons aller schuld . Wij bogen voor de Baal . De
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leugengod van Midian . Zie, Pura is gereed op reis to gaan . Hij
trekt van hier door Manasse naar Aser, Zebulon en Naftali. Hij
heeft mijn oproep bij zich, de wekroep : 'bij Ofra heeft Gideon het
altaar van de Baal geslecht en een nieuw gebouwd voor de God
van Israel' .
En die roep zal weerklinken in de harten van Israels mannen .
Hun vrouwen zullen zeggen : 'Ga, dit is her ogenblik van Israels
verlossing', en de kinderen zullen in hun handen klappen en zeggen : Wader, ga!'
Duizenden zullen Pura volgen . Duizenden en nog tens duizenden,
zullen zich hier legeren in de heuvels tegenover de vlakte van
More. Zij zullen ongeoefend zijn . Wie zal ze oefenen? Jullie! Wie
zal ze tot de aanval op Midian bekwamen? Jullie . Jullie desperado's van Jechanja . Want jullie kennen de strijd. Zie naar de
heuvel . Ginds . Daar is her teken van de levende God van Israel .
Kom nu en neem mij gevangen . Dood mij, lever mij uit aan
Midian en jullie lot en Israels lot zal met het mijne bezegeld zijn .

(er valt een stilte)
Gideon :

Waar wachten jullie op? Kies!

Jechanja : (duwt Gideon terz~de) Mannen, ik heb Gideon laten uitspreken .
Ik heb verantwoording geeist voor zijn daad . Hij heeft die gegeven . Ik ken zijn standpunt. Wij hebben er vaak om gestreden.
Hij heeft ons telkens gedwarsboomd in onze plannen . Hij heeft
geweigerd zich bij ons aan to sluiten . Hij heeft ook gisteravond
een daad gedaan die ons beleid de doodsteek toebracht . Maar hij
heeft in elk geval een daad gedaan . Tot dusver heeft hij alleen
maar praatjes verkocht . Ik heb hem laten uitspreken voordat ik
het teken gaf de aanval op Ofra to openen . En ik zou dat teken
nog kunnen geven . Ik zou ook niet aarzelen her to doen als ik
niet een kans zag in zijn voorstel . Hij heeft ons met de rug tegen
de muur gezet .
Want Midian zal zeker optreden, nu de Baal bij Ofra is vernield .
En ondanks onze moed zijn wij niet talrijk genoeg het vijandelijke
leger to verslaan .
Dat is eenvoudig de som van een optelling. Wij zijn met honderden . Midian telt tienduizenden . Wat Gideon gezegd heeft over de
God van Israel lap ik aan mijn laars. De God van Midian en die
van Israel helpt hem die zichzelf helpt . Daarmee uit.
Gideon staat op het punt het yolk op to roepen . Wij zullen zien
war daaruit to voorschijn komt. We zullen zien war er met het
nieuwe leger valt uit to richten . We zullen zien wat er aan geloof
in de vrijheid is overgebleven . We zullen zien of Israel bereid is
zichzelf to helpen . Dan blijft er nog tijd genoeg Ofra en Gideon
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op to eisen . Maar ik wil niet voor alien beslissen . Het gaat er op
of er onder . Kies zelf!
Laat twee man uittreden . Als zij voor Gideon kiezen dan gaan zij
naast hem staan . Zo niet, dan voegen ze zich bij mij .
(Jechanja treedt een paar pas terz#de . Er valt een diepe stilte .
Dan komen twee soldaten naar voren . Z# stellen zich op naast
Gideon . Het z#n Eluja en Jesimiel, beiden zonen van Jechanja)
Joas :
Geloofd zij de God van Israel .
Jechanja : Eluja, jij! Jesimiel .
Gideon : Pura .
(Pura komt nader)
Gideon, (tot Jechanja) Laat je beide zonen met Pura gaan?
Jechanja : (tot z#n zonen) Gaat en breng mij de berichten van de tocht .
Pura :
Ik ben klaar . Er wachten paarden in de stallen.
(de drie mannen vertrekken. Plotseling klinkt een doordringende
vrouwenstem)
Voor God de Heer en Gideon!
Stem:
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IV
Toneel : Tent van Gideon op heuvel. Het voordoek is opgeslagen . Interieur
tent zichtbaar. Een lage ruwhouten tafel. Een rustbank . Van links loopt een
weg door kreupelhout naar de tentingang . Boven de tent is achtergrond :
hoogopgaand geboomte . Het is vele dagen later en schemerochtend, maar
nog vr# donker .
Atara :

Gideon :

(komt op met een mand brood en een kruik melk . Zii loopt
voorzichtig naar de rustbank om Gideon met wakker to maken .
Ze schrikt als ze z#n gestalte b# de tentingang ontdekt)

Al weer zo vroeg op Gideon? Heb je geslapen? Nauwelijks zeker.
Ik moest je vroeg wekken . Daar ben ik dan . En ik vind je hier.
Hoe lang denk je dat je dit volhoudt, Gideon? Je bent sterk . Ik
weet bet, maar dit houdt geen mens uit . Ook de sterkste niet .
Overdag geen uur rust . Als men naar je vraagt moet ik zeggen :
'zoek hem bij bet leger' .
'Het leger is zo groot' zeggen ze, 'naar welke afdeling is hij' . En
ik moet antwoorden : 'Ik weet bet niet, vraag bet de hoofdmannen'. En 's avonds beraadslagen met de aanvoerders, met Jechanja,
Pura, met Hadad en Ladan. En 's nachts geen rust .
Voel met je handen die yacht, Atara (hif werpt haar de yacht
toe) voel met je handen, leg hem tegen je gezicht, Atara (hij
komt by haar staan)

Atara :
Gideon :
Atara :
Gideon :
Atara :
Gideon :
Atara :
Gideon :
Atara :

Gideon :
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Wat moet ik voelen? Een gewone schapehuid, zacht en droog .
Droog?
Ja, droog zeg ik, kurkdroog, zoals een yacht moet zijn, rul en
zacht. Waarom moet ik dat voelen?
Droog zeg je, kurkdroog, je vergist je niet?
Nee, ik vergis me niet, maar wat heb je Gideon, wat doe je
vreemd?
Ja, vreemd, heel vreemd .
Ben je ziek?
Ja, ik ben ziek. Ziek van angst . Die yacht is droog, nietwaar
Atara, die yacht is droog . Help me Atara, ik ben bang .
Bang? Voor wie, voor wat? De vijand is ver weg . Midian is lui,
Midian is bang . Zie naar buiten . Alle wachtposten zijn bezet . De
vuren branden nog, al begint bet dag to worden . Maar bet was
ook koud vannacht en vochtig . Het leger is groot, Gideon en
machtig . Het zal Midian verslaan. Waarom zou je bang zijn? Ik
ben niet bang .
Het leger is niet groot meer. Het zal Midian niet verslaan . Dat
zal de God van Israel doen . Zie maar, je zegt bet zelf, de yacht

is droog . En ik ben nat . Mijn laarzen zien zwart van vocht. Mijn
kleed is vochtig . Mijn mouwen zijn nat aan de randen .
Atara :
Waar praat je over Gideon? Waar ben je dan geweest? Ik begrijp
het niet . Jij zou me bang maken. Je bent ziek . Ga rusten . Ik zal
wijn halen. Eet wat . Ga slapen.
Gideon : (gr~pt haar vast) Nee, ik ben niet ziek . Ik ben bang . De angst
klopt in mijn keel . Ik weet me geen raad meer .
Atara :
Gideon, wat is er gebeurd?
Gideon : (snel sprekend) Ik heb het leger gezien . Het was een groot leger.
Duizenden, duizenden. Maar het was bang . Voel hier om mijn
keel, voel mijn hart . Het bonst en barst van angst . En bet hart
van het leger bonsde en barstte van angst . Ik heb het gezien . Ik
heb het gevoeld . Bang waren de soldaten, doodsbang . Ik heb ze
toegeroepen : 'Ga weg, al wie bang is. Keer terug naar huis . Ga
weg' .
Atara :
En ze zijn niet gegaan, natuurlijk zijn ze niet gegaan . Zijn ze
gegaan?
Gideon : Ze zijn gegaan. De twintigduizend zijn weggegaan . Hals over
kop, op de vlucht . Bevrijd van angst, opgelucht, weg .
Atara :
Maar dat kan niet Gideon. Wat moet je beginnen met een handvol soldaten . Hoeveel . . . hoeveel zijn er over?
Hoeveel . . . hoeveel?
Gideon : (haalt de schouders op . H# trekt de yacht naar zich toe, legt die
tegen z#n wang, lacht zachtjes, wr#ft er z#n gezicht in, zingt)

Hij is droog, de yacht is droog .
0 God, wat betekent dat? Gideon wat doe je toch met die schapehuid? Gideon, Gideon!
Gideon : (voor zichzelf) Tienduizend zullen er over zijn . Tienduizend .
Maar ik stuur ze weg . Laten ze gaan, laten ze gaan .
Atara :
Laat die yacht toch met rust, Gideon .
Gideon : (gr#pt Atara weer vast, drukt haar wild tegen rich aan) Luister
Atara . . . maar tegen niemand een woord hierover, versta je .
Tegen niemand . Maar jij bent mijn vrouw, de moeder van tether,
mijn grote sterke zoon, die in vrede zal leven . Weet je nog Atara
(hij lacht), hij zal leven in vrede, want de yacht is droog .
Luister Atara . Ik bad God om een teken . Ik bad de God van
Israel om een teken. Want het was niet meer uit to houden . Heer,
ik ben bang . Midian is machtig, machtiger dan ik, machtiger dan
mijn leger, machtiger dan Israel . Geef mij een teken . Is Midian
machtiger dan U, God van Israel?
Ik leg de schapevacht buiten in de nacht . Ik leg de schapevacht
tegen de aarde van mijn land, buiten tegen de wereld . Laat het
deze nacht niet dauwen, Heer, laat bet niet regenen, alleen op de

Atara :
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yacht . Doordrenk de yacht Heer . Laat hij nat zijn als ik hem opneem. Dat bad ik . En ik ben in de ochtend gegaan . En ik heb de
yacht opgenomen. Hij was zwaar van vocht en de aarde er omheen was droog . Mijn God had mijn gebed verhoord . Ik schreeuwde van vreugde . Maar de dag kwam en bet licht en de nuchterheid en ik zag bet leger . Moest dat Midian verslaan? Een leger
verkommerde, angstige schapen . Moest dat een leger worden in
de korte tijd die ons rest v66r de slag? En ik riep bet toe : Ga
weg, alien die bang zijn . En zij gingen .
En ik schrok. Ik schrok van mijn daad . Wat moest ik doen met
de tienduizend die overbleef?
Vannacht bad ik weer . 0 Heer, sterke God van Israel, die onze
vaderen uit Egypte bevrijdde . Ik leg weer de yacht buiten. Hij is
nog vochtig van gisteren . Ik druk en wring hem en mijn handen
zijn nog nat . Nog nat van bet vocht van de yacht . Heer, maak
hem deze nacht droog, houdt hem droog Heer, ook al valt de
dauw als een mist over de wereld .
Voel Atara . Hij is droog en voel Atara ik ben nat . Zie naar buiten Atara . De nevel ligt nog op de aarde. Hij stijgt op, want de
zon komt over de heuvels. Ik ben nat en de yacht is droog . Heer,
Gij hebt bet gebed van mijn wanhopig hart verhoord . Gij zijt
machtiger dan Midian . De yacht is droog . Nu weet ik bet. Niet
ik, maar God zal Midian verslaan . Niet bet leger, niet Israel,
maar de God van Israel . Maar ik ben bang! bang, bang!
(hst7 rukt Atara woest tegen zich aan, hij kust haar, bijt haar,
trekt haar schouder bloot)
Atara :

Nee Gideon, niet bier . 0 God, niet hier . Laat mij los. Aanstonds
komt Jechanja, Pura, de anderen. Laat me los . Ik zal je een kruik
wijn halen. Ga rusten Gideon . Kom tot jezelf.
(Gideon valt met bet hoofd voorover op de yacht)

Ga rusten Gideon, ga rusten .

Gideon :

(Atara vlucht snel weg . Stilte . Gideon blijft verslagen liggen . Dan
naderen opgewonden stemmen . Voetstappen . Gideon luistert, beurt
bet hoofd op . Staat . Schikt z#n kleding recht)
(Jechanja, Ezra, Pura, Hadad en Ladan treden binnen)
(totaal veranderd en beheerst) Welkom mannen, ga zitten, Atara

haalt reeds de wijn .
Jechanja : Laat de wijn maar waar die is . Ik heb iets to zeggen waar we

onze hersens bij moeten houden .
Gideon : Goed, spreek op. Je toon is onheilspellend genoeg .
Jechanja : Het leger is verlopen . Twintigduizend of meer zijn vannacht ge-

vlucht. Gevlucht op jouw bevel . Ik kwam de mannen tegen . Met
pak en zak. Ik vloekte ze terug . Terug naar de legerplaats . Maar
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ze gingen door . Onverzettelijk . Haastig . 'Gideon heeft bet ons
bevolen', zeiden ze.
Gideon : Bevolen? Nee, ik liet ze de keus .
Jechanja : (woest) Maar dat is gekkewerk, dat is . . . dat is . . .
Gideon : Gekkewerk .
Jechanja : Bij mijn zwaard, wat betekent dit?
Gideon : Niets en alles . Wat was je oordeel over ons leger?
Jechanja : Een troep schapen en geiten en koppige muilezels .
Gideon : Een leger van angst .
Jechanja : Onhandelbaar. Inderdaad. Maar ik zou bet er uit geranseld hebben . Ik ben belast met hun oefening . Je hebt bet recht niet mij
mijn leger of to nemen .
Gideon : Vraag bet Pura, vraag bet Hadad, Ladan . Wat denken jullie van
ons leger?
Pura :
Een troep bange schapen, je zegt bet juist.
Hadad: We hebben ook geen wapens genoeg .
Ladan :
Maar wat wil je beginnen zonder leger?
Pura :
Met dit, geen steek . We hebben stokken en stenen . Dat zijn onze
wapens.
Jechanja : Maar elke dag komen er wapens binnen. De smederijen werken
als bezeten .
Gideon : Maar to langzaam voor een voldoende uitrusting . Wees niet
dwaas Jechanja, zulk een leger zou je voor de voeten lopen, verwarring stichten . Je zou er meer nadeel dan voordeel van hebben .
Jechanja: Hoe wil je antlers Midian verslaan?
Gideon : Niet met dit leger .
Jechanja : Met welk dan?
Gideon : Met de God van Israel .
Jechanja : Loop naar de hel met je God van Israel . Zwaarden moet ik hebben en mannen, onverzettelijke mannen .
Gideon : Je hebt er driehonderd . Laten wij voortgaan met de rest to oefenen. Voor tienduizend zijn er wapens genoeg .
Jechanja: Wat zijn tienduizend tegen honderdduizend wel gewapende, welgeoefende Midianieten?
Gideon : Minder zullen Midian verslaan.
Jechanja: Je bent gek . Stapelgek. Waarom riep je bet yolk dan op? Om bet
nu weer weg to sturen, verrader! Ik leg bet bevel neer . Redt bet
zelf! (h# legt z#n zwaard op tafel)
Gideon : Is dat je laatste woord?
Jechanja: Mijn laatste .
Gideon : Ga dan .
Jechanja : Ik ga met mijn mannen.
Gideon : Probeer her. Je zult dan nog tijd hebben mij to verslaan, voordat
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Midian jou verslaat . Maar ze zullen niet gaan .

Jechanja : Dat zullen we zien. Ik trek weg met mijn mannen. En zet het
spel voort . Her spel van speldeprikken . Let op mijn daden . Ze
zullen meer uitrichten dan jij met je nieuwe strategic . Dan jij met
je God .
Gideon : (reikt hem z#n zwaard toe) Dan zul je dit wel nodig hebben . Het
is een goed zwaard . (tot Pura) Pura, neem jij het bevel over.
Jechanja : (rukt bet zwaard naar zich toe) We zien elkaar later nog Gideon .
Misschien . . .
(hij gaat . B# de uitgang keert h# zich om en laat een toornige
blik over de mannen gaan)

Gideon :

Misschien, als Midian je niet voordien to pakken krijgt .
Niet misschien. Wij zien elkaar zeker terug .

Gideon :

(Jechanja af. Stilte)
(vermoeid maar beslist) Volgen jullie hem niet? Ezra, volg jij je

meester niet?
Ik blijf, zoals ik altijd gebleven ben .
Ik blijf, maar het gekke is dat ik Jechanja wil volgen .
Het is een vreemde geschiedenis . Ik begrijp er geen steek van .
Jechanja is een bekwaam aanvoerder . Hard, maar dat moet hij
zijn .
Gideon : Dat is hij . Bekwaam en hard ; even moedig als roekeloos . Het
spijt me dat hij ging . Het moet zo zijn . Ik begrijp bet wel . Hij
vertrouwt alleen op zijn zwaard .
Ladan :
En jij Gideon?
Gideon : Op de God van Israel .
Hadad : Maar de God van Israel zal toch soldaten nodig hebben . We
kunnen de Midianieten toch niet met gebeden en lofzangen tegemoet trekken. Er zal toch gevochten moeten worden . En daarvoor
is een leger nodig. Twee maal twee is nog altijd vier . Wij zijn €en
tegen duizend .
Ladan : Een leger dat vechten kan en wil. Ons leger kan noch bet een
noch het ander . Als de slag begint zijn we binnen het uur onder
de voet gelopen . Jechanja heeft genoeg gelijk aan zijn kant . Een
arme wint het niet van een rijke, een zwakke niet van een sterke .
Maar ik blijf. Er is geen andere weg . En ik sterf liever vechtend
dan vluchtend.
Gideon : Wie waren wij toen Mozes ons uit Egypte voorging? Wat betekende Israel tegen het leger van Farao?
Hadad: Dat is lang geleden. Het is een mooi verhaal, maar wat schieten
we daar nu mee op?
Ezra :
Ik vraag me of waarom we her leger hebben opgeroepen. Dertigduizend man, zou, goed geoefend, goed gewapend en goed geleid,

Pura :
Ezra :
Hadad:
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Atara :
Gideon :
Atara :
Gideon :
Atara :
Gideon :

Gideon :

Gideon:

Midian met zijn overmacht behoorlijk partij hebben gegeven. Ik
ken bet moreel van Midians troepen niet op het ogenblik. Je gelooft her onmogelijkste, je hoopt het onredelijkste . Midian zou
met een vastbesloten leger verslagen kunnen worden . Er was een
kans . Maar met wat ons nu overblijft? Het is gekkewerk . Maar ik
geloof in gekkewerk . (h~ lacht) Gideon je had bet leger niet eens
behoeven op to roepen . We zijn to laat begonnen.
(komt binnen met een kruik win en zes bekers) Hier is de wijn,
Waar is Jechanja? Ik bracht ook voor hem een beker .
Hij is weggegaan . Schenk ons in .
Weggegaan? Naar de legerplaats?
Nee, voorgoed .
Voorgoed?
Voorgoed!
(de mannen drinken, Atara zet de kruik neer en goat aarzelend
weg)
Mannen, de tijd dringt . Keer terug naar de legerplaats . Eis vandaag van de tienduizend bet uiterste . Geef ze geen rust in het
heetste uur van de dag . Wie bet niet uithoudt is ongeschikt voor
dit vreselijke avontuur . Ga . Ik volg.
(Ezra, Pura, Hadad en Ladan vertrekken)
(alleen, hij neemt de yacht op) Heer, breng ons niet tot de waanzin . De boog is gespannen. De pees breekt op zijn zwakste plek .
De zwakste plek ben ik. Ik weet bet Heer, ik weet het .
(h# staat op, wankelt een moment, dan richt h# zich op en gaat)
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V
Toneel : Een kale hoogte met in achtergrond een kleine veldtent . Het uitzicht naar links en rechts is open. Verondersteld wordt dat men bet uitzicht
bee ft over een nab#e vlakte .
Achtergrond biedt de lucht met de kleuren van een laagstaande zon . Terz#de
van de tent, met half opengeslagen voordoek staan kruiken, standaards met
lansen en wapenuitrustingen . Het is in de late namiddag tegen zonsondergang. Dezelf de dag.
Eluja :
Her is afgelopen. Daar klinkt het signaal .
Jesimiel: Een bende was het . Zelfs met bet restant van her leger is niets to

Eluja :
Jesimiel:
Eluja :
Jesimiel:
Eluja:
Jesimiel :
Eluja :

Jesimiel:
Eluja:
Jesimiel :

Eluja:

Jesimiel:
Eluja :
Jesimiel :
Eluja :
Jesimiel :
Eluja :
Jesimiel:
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beginnen . Varkens zijn bet. Die gaan alleen maar vooruit als je
ze aan de staart trekt . Een Babel van verwarring .
Behalve de onzen, de driehonderd van Jechanja .
Vader kan er trots op zijn .
Vader, ja, hij was er niet bij . Je weet bet toch.
Ik zou het niet weten . Het oude conflict met Gideon .
Hij legde bet bevel neer na de vlucht van bet gros .
Pura nam het over .
Hij mist de ervaring . Waarom zijn we niet met Jechanja meegegaan? Hij kwam in de legerplaats en riep ons bijeen . We moesten hem volgen . Begrijp jij waarom wij bleven?
Nee en nog eens nee .
Er gaat een wonderlijke invloed van Gideon uit . Onze mannen
geloven in hem . Waarom? Ze vertrouwen hem meer dan Jechanja .
Er valt ook niet veel anders to doen . We hebben geen keus . Het
zal me alleen benieuwen wat er nu gaat gebeuren . Als ik goed zie
trekken er weer groepen weg. Kijk!
Het lijkt wel een vlucht. Mijn God, zie daar eens . Daar gaan ze
gepakt en gezakt . Ze kunnen haast niet meer vooruit, na vandaag .
Maar ze willen nog weg zijn, de heuvels in, verder weg, verder
weg van de legerplaats v66r de nacht valt .
War nu? Gideon heeft niet meer mannen over dan Jechanja hem
achterliet .
De driehonderd . Het lijkt er op .
Waarom blijven we eigenlijk? Laten we gaan .
Nee, wachten . Gideon zal aanstonds wel verschijnen . Ik wil weten wat er precies aan de hand is .
Het is duidelijk genoeg . Zie maar eens wat daar opbreekt en wegtrekt . En niemand houdt ze tegen . Wat is dat voor waanzin?
Gekkewerk. Maar ik blijf wachten op Gideon .
Wachten op Gideon en wat dan nog?

Eluja :
Gideon :

Dat zullen we snel weten . Daar komt hij, met Pura .
Nog hier mannen? De rest van bet leger is weg . Maar de wachtposten moeten bezet blijven . Houden jullie de verste post in her
Oosten en Eluja, meldt mij voor middernacht de toestand in de
vlakte .

(Eluja en Jesimiel aarzelen)
Waar wachten jullie op?

Eluja :

Is bet niet een beetje vreemd gegaan vandaag? We zijn niet meer
zeker . . .

Gideon :

Ik ben er zeker van . Ik heb me vergist. Dat is alles . Ik had her
leger niet moeten oproepen . Ik had her eerder moeten begrijpen .
Maar ik ben ook maar een mens . Morgennacht wordt Midian
verslagen. Ga nu!

Jesimiel : Hij raaskalt.
Eluja :
Ik ben voor middernacht terug . (wenkt Jesimiel) Kom, snel . Er
blijft ons niets anders over .

Gideon :
Pura :
Gideon :
Pura :
Gideon :
Pura :

(tot Pura) Wat ons overblijft is de bende van Jechanja.

Gideon :
Pura :

Ja, dat heb ik gezcgd . Ik heb er niet meer aan gedacht .
Het was iets verschrikkelijks daar bij de bron . Een onmogelijke

De driehonderd zijn gebleven . Merkwaardig.
Waarom zijn ze niet gegaan? Begrijp je dat?
(schouderophalend) Je hebt bet Jechanja voorspeld .
Ik?
Ja, vanmorgen heb je hem uitgedaagd en gezegd : 'Zie, dat je ze
meekrijgt'. Ik sta voor bet ene raadsel na bet andere .

bende, een stompzinnige, krankzinnige om water schreeuwende
massa . Ze gooiden hun wapens weg en tuimelden over elkander
naar de bron . Dat is geen leger . Dat wordt nooit een leger. Nooit
en nooit .

Gideon :
Pura :
Gideon :
Pura :

Ik heb ze dan ook weggestuurd . Bleef tether?
tether bleef.
God zij geloofd!
Maar war nu Gideon? In Godsnaam wat moeten we beginnen?
Dit is toch onhoudbaar . Her is afgelopen met ons, met heel Is-

Gideon:
Pura :
Gideon :
Pura :
Gideon :
Pura :

rael . Midian laat geen ziel in leven .
Alles is me ook nog niet helder, maar ik ben er sinds een uur
veel geruster op .
Sinds de tienduizend vertrokken .
Ja, ik geloof het wel, sinds ik het bevel gaf .
Jij draagt de verantwoordelijkheid .
Voor zover het mijn opdracht betreft, ja .
Maar wat schieten we er mee op . 't Wordt doodvechten . Her zal
niet, lang duren . Afgelopen. Laten we er niet meer over praten .
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Gideon :

Pura :

Gideon :

Het words een prachtige nacht . Een donkere, windstille nacht .
Morgen zal bet nog donkerder zijn . De maan komt niet voor de
ochtend op. 0 God van Israel zendt een verlosser . De aarde is
doordrenkt van bloed, oorlog en weer oorlog, en nog eens oorlog,
honger en wanhoop en dood en wantrouwen en ongeloof .
Er komen mannen naar boven Gideon . Mannen van Jechanja
wed ik, wie zouden het anders kunnen zijn? Ze willen verantwoording . Vooruit Gideon, sta niet tot de God van Israel to prevelen, maar wees onwrikbaar voor de troep . Anders steken ze ons
rustig overhoop als verraders . En dat kan nog wachten .
Dat kan nog wachten? Maak je met ongerust .
(Hadad en een aantal soldaten komen op)

Hadad:

Gideon :

Hadad :
Gideon :
Hadad :
Gideon :

Hadad :

Gideon :

Hadad:
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Gideon, men heeft mij gevraagd het woord to doen . Wij kennen
elkaar van kindsbeen of en wij weten wat we aan elkaar hebben .
Wij zijn hier gekomen om je bevelen to ontvangen . We begrijpen
deze gang van zaken niet. We hebben de koppen van ons leger
geteld . Dat was snel gebeurd . We hebben driehonderd man en wij
zijn bereid tegen Midian op to trekken en bet leger to verslaan,
we weten alleen niet precies hoe (gelach) .
Ik kan mij voorstellen dat je iets meet wilt weten v66r de nacht
ingaat. Maar mijn aanvoerders en ik hebben nog niet beraadslaagd . Ik heb ook nog geen opdracht . Ik wacht zelf nog een
laatst bevel .
(honend) Van de God van Israel .
Je zegt het!
Je maakt het ons toch wel een beetje moeilijk .
Je moest eens weten hoe moeilijk God het mij maakt en hoe
moeilijk Hij bet ons alien nog zal maken voor de volgende nacht
voorbij zal zijn.
Dat klinkt mooi en geheimzinnig . Maar het zegt ons niets. We
willen een duidelijk plan, als er nog van een plan sprake kan zijn .
Er zal gevochten worden . Kort en hevig. We staan met de rug
tegen de muur. En dan is het uit . Maar dat is niet wat je ons
beloofde. Midian zouden we verslaan . Israel zou verlost worden .
Maar bet is krankzinnig to menen dat wij dit leger van honderdduizend man zullen verslaan . Wat is het krijgsplan? Waar zijn je
bondgenoten? Wij hebben er recht op dat to weten .
Dat is duidelijk . Eerst een vraag . Waarom zijn jullie Jechanja
niet gevolgd toen hij het bevel neerlegde . Of heeft hij jullie niet
bevolen hem to volgen en het nude spel van terreur verder to
spelen . Zelfs zijn beide zonen Eluja en Jesimiel zijn mij trouw
gebleven.
Dot spel is vruchteloos . Je hebt bet zelf gezegd.

Gideon :
Hadad:

Gideon :
Hadad :

Pura :
Gideon :
Hadad:
Gideon :

Goed maar ons avontuur is ook vruchteloos, als ik je wel heb
verstaan.
Dit wordt een open strijd . We verkiezen dat boven de moordende
vervolging die na dit zal inzetten . Midian zal niet rusten voor de
laatste man van onze strijdgroep, voor de laatste man van ons
yolk is neergesabeld . We zijn tot alles bereid en tot alles in staat .
Maar we willen in dit laatste gevecht een leider hebben .
Er zal een leider zijn als nooit tevoren .
Gideon, luister. Deze mannen zijn hun oude aanvoerder, Jechanja
niet gevolgd, omdat ze in jou, een gek, een bezetene geloven . Er
is iets vreemds gaande, iets onverklaarbaars . Er is hoop gewekt
tegen alle hoop .
Er is een vertrouwen gewekt in je woorden . Er is een geloof gewekt in een kracht die buiten, boven jou je staande houdt, ons
staande houdt .
De God van Israel .
De God van Israel .
De God van Israel .
Het is de verrade God van Israel Wiens naam je mannen met
hetzelfde gemak aanroepen als voorheen de god van Midian .
Maar de Baal is dood . De God van Israel leeft .

(plotseling stort Eluja zich door de soldaten naar voren)
(stemmen roe pen) : Houd hem vast, wie is hij?
Tweede stem : Het is Eluja .
Gideon : Laat hem door .
Eluja :
(bjjgend) Midian trekt op naar bet dal van More . Het leger heeft
Gideon :

Pura :

de vlakte bezet .
Het uur is gekomen, mannen wij zijn bereid . Keer terug naar de
posten . Steek vuren aan . Steek vuren aan op alle toppen . leder
man neemt drie vuren voor zijn rekening, en onderhoudt die de
ganse nacht . Want wij zijn een machtig leger . De God van Israel
voert ons aan.
Snel! Ieder weet zijn taak .
(alien af, behalve Pura en Gideon)

Pura :
Gideon :

Pura :

Wat nu?
De nacht is donker. De nacht zal nog rustig zijn . Pura, ik wil
nog een bevestiging voor de aanval begint . Morgennacht op dit
uur Pura . Morgennacht . Kom, we gaan het leger van Midian bespieden . Ik wil weten hoe bet gelegerd is .
Dus toch een krijgsplan? Ik ben dadelijk klaar .
(h# wil de tent binnengaan . Atara staat in de ingang, h# passeert haar)

Atara :

Gideon, rukt Midian op? Ik hoorde het bericht van Eluja .
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Gideon :
Atara :
Gideon :
Pura :
Atara :
Gideon :
Atara :
Gideon :
Atara :
Gideon :
Atara :
Gideon :

(trekt haar aan z#n borst) Ja mijn liefste, mijn liefste Atara, het

uur is gekomen, bet uur van Israeis verlossing .
Ik herken je niet Gideon, je bent . . . je bent gelukkig.
Het teken Atara, her teken, de yacht was droog .
(teruggekeerd) Hier is rout, maak je gezicht zwart en je handen .
0 God, maar bet leger Gideon? Het leger is weg .
Welk leger Atara?
Het leger van Israel . Gideon, een handvol mannen . . .
Dat heb ik je voorspeld. Het kornt uit zoals bet voorspeld is .
Israel zal Midian niet verslaan . Maar de God van Israel .
Gideon!
Nooit was Israel sterker. Het uur der bevrijding is gekomen.
Ik ben bang, Gideon, ik ben bang .
Ga terug Atara, ga terug naar onze zonen . tether bleef bij mij.
Hij zal leven in vrede . De yacht is droog. Wees niet bang, ik ben
niet bang . Ik moet gaan .
(Gideon reikt haar z#n zwaard)

Kijk Atara, de vuren branden op de heuvels, de vuren van een
triomferend leger, Atara .
Atara :
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(Gideon pat, terw#1 h# z#n handen met roet zwart maakt, af)
0 God, o God van Israel .

VI
Nacht . Voor de tent van Gideon . Ezra, Hadad, Ladan wachten zw~gend .
Een klein houtskoolvuur gloeit .

Ezra :
Ladan :
Hadad :
Ezra :

Ladan :
Ezra :

Hadad :

Ladan :
Ezra :

Ik voel me zo leeg als kaf . Ik ben niet meer in staat to denken .
Dat is nooit je sterkste kant geweest .
Waarom ben je eigenlijk bij Gideon gebleven? Je had toch met
Jechanja mee moeten gaan .
Nou en dan? Met z'n tweeen wegzwerven als vervolgde honden,
weerloos, machteloos . Ik heb niets to verspelen dan m'n eigen lijf
en dat is niet zoveel bijzonders meer Binds de Midianieten me
onder het mes namen. Ik heb nog heel wat appeltjes met ze to
schillen . Nu kan ik tenminste nog vechten met de oude troep jongens die er net zo over denken als ik. Naar de slachtbank. Akkoord, maar eerst nog een paar slagers naar de hel .
't Ja, je denkt toch nog niet zo gek. Ik denk dat we er allemaal
zo voorstaan .
Maar Gideon denkt dat we 't met hem en de God van Israel
doen . Onzin . We willen een laatste kans om nog wat Midianieten
om zeep to helpen . Dat is alles. He, wat is dat?
(opspringend) Daar wordt gevochten .
De wacht is in gevecht, vooruit .
Ho maar, daar komt al wat . Pas op .
(twee Midianieten, gemaskerd en zwart gemaakt komen bet toneel op. Z# verdedigen zich vaardig tegen Eluja en z#n mannen .
Met de drie nieuwe mannen achter zich vechten de beide soldaten
rug aan rug verwoed tegen hun aanvallers . Tot Ezra een tegenstander uitschakelt. Dan is de str#d spoedig beslist . De tweede
man wordt overmeesterd en gebonden)

Eluja :
Ladan :
Hadad :
Ezra :

We betrapten ze op de helling . Verkenners van Midian .
Verdubbel de wachten . En snel.
Ze wilden zeker eens kijken hoeveel man we telden .
Of ze hadden het op Gideon gemunt . Spionnen dus of sluipmoordenaars . (schopt de gevangene) Vertel op, wat was je opdracht . (de man zwiigt) Spreek op of ik ransel je ziel uit je vervloekte lichaam. (zwijgt) Trotse hond, ik breek je de bek open .
(Pura en Gideon keren terug)

Gideon :

Ladan :
Gideon:

Wat hebben jullie hier?
Een gevangen spion. Deze is gesneuveld in gevecht met Ezra .
We zullen hem verhoren . (h# keert met Pura in de tent, waaruit
ze weer to voorsch#n komen terwijl ze met natte doeken hun gezicht schoon maken . De zwarte vegen bl#ven echter zichtbaar . De
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gevangene is voor de tentingang gesleept)
Gideon :

Maak hem los. Laat hem staan. Geef hem to drinken . Ontsnappen kan hij niet . Zo . Wil je spreken?
(gevangene schudt bet hoofd)

Laat ik her proberen. Ik kan met een vraag beginnen . War wilde
je weten?
Gevangene : (lacht smalend) Hoe grout je leger was .
Gideon : Was dat alles?
Gevangene : En hoe sterk . (hij lacht opnieuw)
Gideon : Dat is je dan zeker hard meegevallen.
Gevangene : (smalend) Een hand vol schooiers . We zullen ons daar niet al to
druk om maken.
Gideon : Goed. Breng die boodschap aan je commandant . Geef deze man
z'n wapens weer, breng hem buiten de posten en laat hem gaan .
Dar is to dol om los to lopen. Laat hij zeggen hoe sterk zijn
Ezra :
leger is .
Gideon : Dat weten we zelf wel . Ga m'n jongen, je hebt je ogen goed de
kost gegeven. Je kunt je overste verzekeren dat je je niet hebt
vergist. (tot Pura) Breng hem weg.
(de gevangene kr#gt z#n wapens terug en wordt weggeleid)
Gideon:

Ezra :
Gideon :
Ezra :
Gideon :
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Van dit ogenblik of eis ik onverbiddelijke gehoorzaamheid . Mijn
besluiten staan vast. Hoe dwaas ze mogen lijken . Ik ben nu geheel
zeker van mijn plan . Luister.
Her was dwaas nietwaar, die spion terug to sturen . We hadden
hem moeten uithoren, martelen als hij niet spreken wilde. War
hadden we uit hem gekregen? Niets anders dan war we al weten .
Pura en ik zijn terug van onze verkenning . Midian is er zo gerust
op dat her nauwelijks wachtposten heeft uitgezet . Wij konden tot
bij de eerste tenten sluipen. Er was een man die zijn droom vertelde. Wij zouden als een brood zijn dat van de helling afrolde .
Dat brood zou groeien onder her vallen . En zo groot worden dat
her her hele leger van Midian zou bedekken . Hij ontketende een
stormachtig plezier . Ze hielden de dromer voor de gek dat her
een aard had . Nu komt onze verkenner terug in her kamp en
meldt zijn overste zijn bevindingen . War is her resultaat? Heel
Midian gaat er rustig op slapen. Daarom stuurde ik de man terug .
Midian moet slapen als wij komen . Binnen her uur gaan we ten
aanval. Maar . . .
War maar?
Maar zonder wapens .
War haal je nou in je hoofd? Belachelijk. Met blote handen zeker.
Nee, niet met blote handen . Wij splitsen onze mannen in drie
groepen . Elk honderd man . Ezra neemt her bevel over de linker

aanval, Ladan over de rechter . Ik zelf leid de middengroep . Onze
wapens zijn twintig flambouwen in elke groep, veertig nemen
kruiken mee en veertig potdeksels . Met bet geweld van vuur en
lawaai zullen we overwinnen . Dit is mijn bevel. Zorg dat het
wordt uitgevoerd . Een uur na middernacht moet iedereen gereed
zijn .
(Ladan vertrekt zw#gend, Hadad volgt hem . Pura voegt zich b
Gideon . Ezra aarzelt)
Gideon : (tot Ezra) Neem jij tether op in jouw groep .
(beide mannen zien elkaar aan . Ezra knikt en gaat)
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VII
Gideon - Ezra - Pura - Hadad .
Jether - Jesimiel - Atara - Jechanja.
Het is nacht . Licht van een groot f lakkerend wachtvuur (onzichtbaar in de
scene) valt over bet toneel. Gideon zit op een steen voor z#n tent . Tegenover hem staat Ezra. Tussen beiden wachten Jether en Jesimiel op de uitreiking van de laatste flambouwen .
Op de voorgrond ligt een stapel neergelegde wapens, zwaarden, lansen,
schilden.
Pura en Hadad komen van achter de tent met de laatste f lambouwen in de
armen .
Pura :
Gideon :

Dit zijn de laatsten . Moeten de beide knapen in de voorste linie?
Zij gaan met Ezra vooraan. Steek een flambouw op de rug van
Jether . Hij zal her vuur dragen.
(Hadad schudt brandend houtskool in een ~zeren pot . Pura bevestigt met een gordel de toorts op de rug van Jether . Hadad
reikt hem bet gesloten com f oor)

Pura :
Jet her :
Gideon:
Ezra :
Gideon :

Wees er voorzichtig mee m'n jongen, zorg dat je niet valt .
(nors) Ik zal niet vallen.
(tot Jether en Jesimiel) Jullie zijn de laatsten . Zoek je plaatsen
bij de troep van Ezra . (beiden af)
Geef mij een flambouw. Voor deksels en kruiken heeft een mens
twee handen nodig . Ik heb er maar een .
(reikt hem een toorts, knikt) Zo is bet . Deze zal een zwaard worden, een vurig zwaard, in jouw hand . Ga nu Ezra, her is tijd .
(Gideon ziet in de richting die de beide knapen zijn gegaan)

Ezra :
Gideon :

Spaar de knapen niet Ezra . Denk niet dat bet, de zoon is van
Jechanja, niet de zoon van mij die je onder je bevel hebt. Het
zijn soldaten . Soldaten als de anderen . Spaar ze niet .
Er zal niet veel to sparen vallen .
Binnen bet uur zul je anders weten .
(Ezra wil gaan . Gideon roept hem terug)

Gideon :
Ezra :
Gideon :
Ezra :
Gideon :
Ezra :
Gideon :

Wat draag je aan je zijde, Ezra?
Mijn zwaard.
Leg bet af.
Ik heb bet nimmer afgelegd .
Doe bet dan nu . Het zal je hinderen op deze tocht .
Het heeft mij nog nooit in de weg gezeten .
Her is mijn bevel .
(Ezra aarzelt in tweestr#d)

Gideon :
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Snel Ezra, mijn vriend, de tijd dringt .

(Ezra maakt bet zwaard los en werpt bet bij de hoop . Hzf beziet
laatdunkend z#n flambouw en vertrekt eerst schoorvoetend, dan
sneller)
Hadad :
Gideon :

Pura :
Gideon :

Moeten de vuren blijven branden?
Ja, er zijn vrouwen bij die ze aanhouden . Midian zal er uit opmaken dat we er nog om gelegerd zijn. Zodra we zijn vertrokken
zullen ze langzaam doven .
We zijn gereed.
Kom! (alien af . Het licht van bet wachtvuur wordt minder . De

hoek tegenover de tent valt donker in de slagschaduw van een
rotsblok) .
(Atara treedt langzaam, verslagen van spanning en angst uit de
tent. Ze ziet rond naar de wapens . Jechanja komt uit de schaduw
naar voren)
Jechanja : (rustig) Atara?
Atara :
(schrikt) Wie . . .
Jechanja : Ik, Jechanja. Ik heb de troepen zien vertrekken . Wij zijn met

z'n tweeen overgebleven . Jij en ik.
Atara :
Ja, jij en ik . Waarom ben jij niet meegegaan?
Jechanja : Nee, Atara, dat kon niet meer. Al zou ik zo waanzinnig zijn

geweest als Gideon . Ik had mijn zwaard ook niet afgelegd, niet
geruild voor potdeksels . Ik zag bet Ezra doen . Het deed mij zeer.
Ik ben de enige die z'n hersens nog bij elkaar heeft . De enige die
zich verzet tegen de gek Gideon . Of geloof jij in deze onzinnigheid, Atara?
Ik geloof er in .
Atara :
Jechanja : Heb je afscheid genomen van tether?
Atara :
Dat gaat je niets aan .
Jechanja : Nee, dat gaat me niets aan .
Atara :
Nam jij afscheid van jouw zonen, Eluja en Jesimiel?
Jechanja : (haalt de schouders op) Een moeder en een zoon, dat is wat anders dan een vader van twee zonen, die alle drie hard waren en
gehard. Bovendien waarom zouden we afscheid nemen? Dat doe
je als je in een weerzien gelooft .
Waar zouden ze nu zijn? 0 Gideon, Gideon .
Atara :
Jechanja : Het zal niet lang meer kunnen duren . De afstand is niet groot en
ze gaan de heuvel af.
Atara :
Hoor . . .
Jechanja : Nee, je hoort nog niets. Zelfs de nachtdieren zijn stil . Geen uil en
geen kikker laat zich horen . Het lijkt wel of al wat ademt weet
dat het afgelopen is . We zijn met z'n tweeen over, Atara . Straks
zullen ze hier zijn, Amelek en Midian om je tent leeg to roven .
We zullen er nog een paar doodslaan .
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Atara :
Wat praat je toch .
Jechanja : Laten we ze samen met de rug tegen deze muur opwachten. Jij,

Atara en ik, Jechanja . Twee van 66n yolk, die elkaar bestreden,
maar die nu in een laatste minuut tot bondgenoten zijn gemaakt .
Ik heb een voortreffelijk zwaard en ik weet er mee om to gaan .
Neem jij dat van Ezra. (h# neemt bet op, liefkoost bet) Het is
een best wapen . Hij zal bet verschrikkelijk missen als aanstonds
de hel losbreekt. Jij kunt het gebruiken . Het is goed voor tenminste een vijand . Als je geluk hebt voor twee, maar vecht er in
elk geval mee tot je geen adem meer hebt . Dat is beter voor je.
Ik kan het aan met drie of vier v66r ze mij de genadeslag geven .
Kom, neem het . Ik zal je zeggen wat je er mee doen moet .
Ben je krankzinnig geworden?
Atara :
Jechanja : (fel) Krankzinnig is je man . Krankzinnig is Gideon, die de ondergang van ons bewerkstelligt . Nu, op dit ogenblik. Wij zijn de
laatsten . Jij en ik . Maar we kunnen ons nog een beetje duur verkopen . Dat is alles.
Waarom vlucht je niet? Je hebt nog de ruimte naar de bergen van
Atara :
Gilead .
Jechanja : (schudt bet hoofd) Nee, waarom? Er is niemand meer over . Wat
zal ik alleen nog doen? Alleen, vervolgd, opgejaagd als een bond,
zonder doel, zonder een nieuwe kans . Nee, Atara dat is zinloos .
De vuren branden nog .
Atara :
Jechanja : Wij ook nog . Kom Atara, ga hier naast mij staan . Neem Ezra's
zwaard . (h# pakt haar beet)
Atara :
Nee, laat me los . Ik geloof je niet .
Jechanja : Goed . Dan zal ik alleen vechten .
Atara :

(hg trekt zich terug in de schaduw van de rots)
(raapt een toorts op van de grond) Kijk, die is gebroken. Die

hebben ze neergegooid .
Jechanja : (stem uit bet duister) Zoals de nek van Israel gebroken is .
Atara :
Dit is genoeg voor mij . Dit is het wapen van Gideon, dit is bet

wapen van de God van Israel .
Jechanja : (lacht sardonisch uit bet donker) Ha, ha!
(bet geluid gaat over in een uit de verte aanzwellend geraas en
geschreeuw . Aan de achterz#de van bet toneel begint lacht zich
flakkerend tegen de hemel of to tekenen)
(klimt snel naar de rand van de rots waaronder Jechanja nog in
Atara :
donker op wacht staat . Z~ ziet uit naar de verte)

Jechanja, kom hier Jechanja .
Jechanja : (springt met getrokken zwaard uit z#n schuilhoek)

Ssst, sst . Atara, komen ze? Kom hier, vlug, in bet donker!
(hj vlucht terug in z#n schuilhoek)
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Atara :

(lacht hysterisch) Dwaas, o dwaas, kom snel, kom bier in het
licht . 0 God van Israel! Midian brandt!
(Atara zakt boven op de rots in elkaar, de gebroken toorts valt
langs bet blok naar beneden . De lichtschijn neemt toe. Evenals
bet geluid van een groot tumult)
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VIII
Toneel: Gesloten tent uit eerste deel op achtergrond . Twee soldaten op
wacht ervoor, Het is vroeg ochtend.
tether:
Jesimiel :

tether:
Jesimie :
tether:
Jesimiel :

tether :
Jesimiel:
tether :

Jesimiel :

tether :
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Dat we er niet eerder aan begonnen zijn . Het ging als een mes
door de keel van een schaap.
Ik heb als jongen mijn vader eens horen vertellen hoe een man
thuiskomend van de akker zijn huffs in brand ziet staan . Hij raakte zo geladen van ontzetting, woede en schrik dat hij een schreeuw
gaf, zo'n verschrikkelijke schreeuw dat bet vuur doofde .
Ja, m'n grootje .
Mijn grootje er bij . Tenminste dat dacht ik later . Als knaap heb ik
dat verhaal wel geloofd . Ik was er dagen en weken lang vol van .
Later slijt dat wel .
Zo is 't . Maar ik moest er weer aan denken toen we bet bevel
kregen onze wapens to ruilen voor kruiken en deksels en flambouwen om daarmede bet leger van Midian aan to vallen . Ik was
bang maar toen bet signaal kwam leek bet wel of een stroom
koud vuur langs m'n rug naar boven kroop . Een soort razernij,
een gevoel dat ik niet eerder gekend had en ik gaf een schreeuw
waarvan ik zelf bijna van de voeten sloeg.
Maar je wilt toch niet zeggen dat die ene schreeuw van jou Midian ondersteboven blies?
Nee, maar diezelfde kracht leek ons allemaal to bezielen . Heb je
ooit zo'n hels lawaai gehoord?
Je hebt gelijk . Het was ontzettend . We waren er ook niet aan
gewend . Onder Jechanja trokken we er altijd onder doodle stilte
op uit . Hij werd alleen al razend als we een steentje van de helling los stootten. En dan, vergeet niet, bet was nacht, een donkere
doodstille nacht . Dan klinkt alles veel luider en de heuvels weerkaatsten bet geschreeuw honderd- en duizendvoudig .
Het leek inderdaad of een heel leger achter ons aankwam . Maar
dat verklaart nog niet dat een leger van honderdtwintigduizend
welgewapende en geoefende troepen zo gruwelijk in de pan werd
gehakt. Als er €en hoofdman over duizend was geweest die in de
ochtend zijn troepen tot een tegenaanval had ingezet, een troep
van duizend man, en wat is dat nou welgeteld, dan hadden we
bet nooit gehouden .
Dat is nou juist waar ik nog versteld van sta . Zelfs de Amelekieten leken wel verlamd van schrik en dat zijn toch jongens die
tegen een stootje kunnen . Beesten waren bet, als ik er een beest
niet mee beledig .

Jesimiel : Het ging als een mes door de strot van een varken, dat zei je

goed .
tether :
Ik zei door de keel van een schaap, maar stil eens, hoor jij niets?
Jesimiel : (luisterend) Het is de wind .
tether :
Het kan ook niets zijn . . . hoewel, je kunt bet nooit weten . Zal

ik alarm maken?
Jesimiel : Ben je gek? Gideon slaapt. Hij moet blijven slapen tot elke prijs.

Hij viel bier voor zijn tent op de grond, als een blok . Pura heeft
hem met Atara naar binnen gedragen . God, mijn God wat heeft
die man gevochten . Stil . . . toch hoor ik wat .
(z~ luisteren)
tether :
Het kamp ontwaakt . 't Is anders vroeg genoeg .
Jesimiel: Ja, stemmen in de verte . Uit bet kamp .
(Pura versch#nt in de tentopening)
Pura :
Wat is er gaande? Ik meende geluid to horen .
Jet her :
Onze stemmen misschien, wij fluisterden wat . Of anders wat wij

ook hoorden, maar dat komt van de legerplaats . Het wordt dag .
Hoe is bet met Gideon?
Pura :
Hij slaapt als een dode . Stuur een man naar bet kamp en beveel
stilte .
Jesimiel: In orde, zodra ze luidruchtig worden . Het ziet er nog niet naar
uit .
(Pura trekt zich terug)
tether :

Daar komen mensen . Voetstappen, ik ben er zeker van .
(springt vooruit) Wiedaar?
(Hadad, Ladan en Eluja komen nader)

Hadad :
Ladan :
Eluja :
tether :
Hadad :
tether:
Hadad:

Voor God de Heer en Gideon . Hier is Hadad .
Ladan.
Eluja .
Niet to luid . Gideon slaapt en niemand mag hem storen .
Wie beval dat?
Pura.
Roep hem, bet is dringend .
(tether verdw#nt in de tent . Keert terug met Pura)

Pura :
Hadad:
Pura :
Hadad:
Pura :
Ladan :

Wat brengt jullie bier? Wat kan ik voor je doen Hadad?
Gideon wekken, er is haast bij .
Haast bij? Waarbij?
Hoor je dan geen lawaai uit bet kamp, beneden?
Wat zou dat? Het wordt dag . De mensen worden wakker.
Gideon zal niet lang meer kunnen slapen . Het yolk is in beweging. Het wit Gideon zien .
(in de verte klinken bazuinen, cimbels en trommen en zingende
stemmen)
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Pura :
Ladan :
Hadad:
Eluja :
Pura :
Ladan :
Pura :

Hadad :
Ladan :
Eluja :

Pura :
Ladan :
Pura :

Wat wil het yolk?
Zij willen Gideon tot koning .
Ja, dat willen zij en dat willen wij .
Zij willen een koning . Schitterend en machig als de koningen van
Midian, Zebah en Zalmuna .
Waanzin!
Zij slepen hun buit mee . Hun buit is voor Gideon .
Dat is geen stemming om een koning to kiezen . Ze zijn nog dronken van de wijn . Laat bet yolk inrukken . Gideon zal bet niet
willen.
(bet geluid komt nader, stemmen roepen): Voor de de Heer en
Gideon zal koning zijn . Hij versloeg Midian . Hij bevrijdde Israel .
Vraag bet hem zelf .
Roep hem, zeg hem wat het yolk wil .
Ja Pura, laat Gideon zijn mannen niet teleurstellen . Het leger is
dol van vreugde. Hoor eens aan . Dat zou een dode wakker
maken .
Stuur het yolk terug. Laat bet zwijgen.
Probeer een storm met de hand to keren.
Wacht hier.
(bet gejuich wordt steeds luider) 'Gideon onze koning .'
(bet tentdoek wordt teruggeslagen . Gideon versch#nt . H# leunt
op de schouder van Pura en Ezra . Om z#n schouder ligt de
schapevacht)
(dan barst een storm van geluid los) : 'Heil Gideon . Gideon onze

koning. Voor God de Heer en Gideon .'

Gideon :

(tussen Pura en Ezra wankelt Gideon naar voren . H j buigt bet
hoofd en schudt bet ontkennend . Dan maakt b# alleen een pas
naar voren, steekt een hand omboog tot stilte . Het geluid ebt weg)
(z#n stem is bees, maar wint in kracht) Mannen van Israel, wat

kom je hier doen? Wat wil je van mij?
Gideon onze koning!
(maant om stilte) Ik, Gideon koning? Hoe zal ik koning over
Israel kunnen zijn? Hier sta ik, een uitgeput man, wankelend van
vermoeidheid . Een man als iedereen, hijgend naar adem . Luister,
luister goed .
Stemmen : Stilte, stilte, Gideon spreekt .
Gideon : Wie denkt dat ik Midian versloeg? (b# lacht) Wie ziet in mij de
bevrijder van Israel? Ik ben bet niet . En dat weten alien! Vraag
bet dat leger van angst . Angst die ook mij vol zoog . Was het een
machtig leger dat Midian versloeg? Nee. Wat overbleef was de
waanzin . De waanzin van de God van Israel.
Driehonderd tegen honderdduizend . Wie geloofde dat deze bende
Massa :
Gideon :
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Midian zou overwinnen? Wie geloofde in de waanzin van dat
moment toen de wapens werden geruild voor flambouwen en
potdeksels?
Verslaat dat een heir als Midian?
Wie versloeg dan Midian? Wie anders dan de God van Israel, die
ons een ogenblik deed geloven in de waanzin van zijn belofte .
Zal ik dan koning zijn? Wie ben ik? Een die sidderde van angst .
Zal ik koning zijn, ik die bezweek onder de twijfel? Ik, een
doodsbenauwd, geteisterd mens? Nee. De koning van Israel is de
God van Israel . Niemand twijfele aan Zijn macht . leder die zien
wil heeft Hem gezien in Zijn Majesteit. Midian bezweek in Gods
lawaai . Wie heeft het altaar van de Baal reeds geslecht in zijn
landstreek? Wie de eik omgeslagen en bet beeld vernield in zijn
hof? Of buigen jullie flog voor de stenen afgod?
Je roept : Geloofd zij de God van Israel . Weet je wat je roept?
Dezelfde stemmen zijn nauwelijks gestorven die riepen : Geloofd
zij de god van Midian!
Ga, keer terug naar huis en land . Ga in vrede . Ploeg de akker
en zaai het koren, bouw het huis, bouw het altaar voor de God
van Israel, de verrade God, die trouw bleef tegen onze ontrouw,
geloof in je Koning. Zweer Hem trouw .
Want niet Midians vorsten, niet de legeroversten der Amelekieten,
niet de machtigen der aarde, niet Gideon heeft het lot van de
mensen en de wereld in handen, maar God de Heer, de levende
God, de God van Israel .
(Gideon wankelt, hij slaat de armen om de schouders van Pura)
Een stem : Geloofd zij de God van Israel .
Massa :
Geloofd zij de God van Israel .
Gideon : (Atara komt Gideon tegemoet. H# trekt haar aan z~n borst)
Atara, Atara, de yacht is droog, droog . Onze zoon, de zonen van
ons yolk zullen leven in vrede . Geloofd zij de God van Israel!
Geloofd zij de God van Israel .
Atara :
(Gideon keert, ondersteund door Pura en Atara, terug naar de ingang van de tent . Het toneel raakt leeg . Ezra, Eluja, Jesimiel en
tether bl#ven de wacht betrekken . Jechanja komt op . Zen kleding
is gescheurd, z#n schild is weg . Zen zwaard hangt gebroken aan
z#n z# . In z#n hand houdt h# de weggeworpen toorts die Atara
droeg . H# is opgewonden op de grens van waanzinnig)
Jechanja : (zacht lallend) Geloofd zij Jechanja, de God van Israel . (half
zingend) En Jechanja zal koning zijn .
Jesimiel : Vader! Het is vader .
Jet her:
Blijf hier!
Gideon : Jechanja, Jechanja, ik wist dat ik hem zou terugzien .
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Jechanja : (tot Gideon) Leugenaar! (hij spuwt)
Gideon : Leugenaar? Ik? Waarom? Wat is er met je gebeurd?
Jechanja : Ik ben verbrand. Ik ben as geworden in bet vuur van Midian.
Ik heb mijn zwaard op de rots geprobeerd . (h# lacht) Het is gebroken. Het zou waanzin zijn geweest als de rots gespleten was
en bet zwaard zou zijn heel gebleven,
Gideon : Ja, dat is duidelijk . Dat weet een kind toch .
Jechanja : Dat weet een kind toch . Maar jij hebt bet anders bewezen nietwaar? Jij hebt de rots Midian gekloofd, niet eens met een zwaard .
Maar met dit . (h# toont de toorts, werpt die voor Gideon neer)
Gideon : Dat heb ik niet gedaan .
Jechanja : Wie dan wel?
Gideon : Dat heb je zelf gezien.
Jechanja : Mijn driehonderd dan?
Gideon : Wat zouden driehonderd tegen honderdduizend?
Jechanja : Nu moet ) i niet herhalen wat ik altijd beweerd heb .
Gideon : Zij waren niet alleen .
Jechanja : De God van Israel .
Gideon : Je zegt het .
Jechanja : (zwaaiend van woede) Huichelaar, leugenaar. Je wilde alleen de
triomf. Je wilde mij er buiten houden . Je had een plan. Een strategisch plan van aanval, gebaseerd op paniek . Een leger in paniek
verslaat zich zelf . Dat is het. De God van Israel beet Paniek .
Gideon : Ja, hij heet Paniek. Hij sloeg onze veertigduizend uiteen voordat
ze voor de aanval gereed waren . Waarom versloeg hij de driehonderd niet?
Jechanja : (lacht) Paniek, mijn mannen in paniek . Ondenkbaar. Zij hadden
zich tot de laatste man doodgevochten .
Gideon: Dan was heel Israel ten onder gegaan, na jouw laatste man . Nu
leeft Israel . En Midian is verslagen . Verslagen door de God van
Israel, zoals hij beloofd had . (h# wankelt)
Jechanja : En ik ben met Midian verslagen . As ben ik geworden in bet vuur
van Gideon .
Gideon : In bet vuur van de God van Israel .
Jechanja : Nee, leugenaar, misleider, in jouw vuur, in jouw verdoemelijk
vuur (hg trekt z#n gebroken zwaard en stort zich op Gideon .
Jesimiel stelt zich tussen hem en z#n vader, h# vangt de slag op
z#n schild . Jechanja valt . Eluja, tether en Ezra beletten Jechanja
opnieuw aan to vallen)
Jesimiel : Vader, bet was de God van Israel . Wij waren in bet vuur.
Eluja :
Het was de God van Israel .
Ezra :
Het was de God van Israel .
Jechanja : (buigt b# elke uitspraak dieper het hoofd).
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Wim Pendrecht
DIALEKTISCH

Overdag
leven bij de stand van de zon
een man zonder klok zijn
met de vogels meebidden
over boomtoppen
de uitgerolde graanvelden lezen
in oorspronkelijke taal
d .w .z . op saksische wijze
vertikaal
Op middaghoogte
een pleisterplaats zoeken
op de zessprong
in de gemeente Gorssel
temidden van oude woudreuzen
met bladwijzers
die geen tijd kennen
De avond
een gebedsgewoonte
onder het oog van de maan
toereikend
als dagelijks brood
Morgen
het water de rug toekeren
de zelfkant bekeren
opstandig zijn
mondig zijn
horig zijn
tegenover de taal van de zon
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Wim Pendrecht
HORA EST

terugkeren naar het water
op de rand van gisteren
het verleden toevertrouwen
aan de dood van de doop
om van voren of aan
to beginnen, to beminnen
geboren worden
in- en uitademen
woorden spellen
opnieuw op to tellen
van tijd to passen
een blik van standhouden
wisselen met het oog
op de vijand van heden
die vriend voor morgen heet
men zegt :
een mens overleed
aan zichzelf
maar bloemen niet gewenst
het is vanzelfsprekend leven geblazen
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J. E . Nieme#er
ADVENT

Toen ik, buitengekomen, bemerkte dat een ijle regen in lange strepen grote
pluksels natte sneeuw neerzwiepte, schrok ik licht maar ik had geen spijt
van mijn belofte aan Evert dat ik die avond zou komen . Hij had bij mij
aangedrongen, niet lastig maar lokkend, voornamelijk al vertellend van zijn
eigen ervaringen en die van de anderen en zijn voile zware stem had dan
iets fibrerends gehad als vreesde hij door zijn woorden to beschadigen war
eigenlijk niet voor weergave in menselijke taal vatbaar was, omdat bet
daarvoor to abstract, to concreet echter voor weergave uitsluitend in muziek
was . Men zou bet moeten kunnen dansen, begreep ik later, met heel z'n
lichaam en heel z'n ziel dansen en licht daarbij ademen, opdat ook niet bet
minste gerucht de subtiele spanning zou breken .
Des morgens bij bet wakker worden was er reeds die verwachting van bet
onzegbare dat tegelijkertijd ontegenzegbaar in de zin van onweerstaanbaar
was . Ik zat gevangen in een sfeer die ik gevreesd had en waar ik niettemin
naar had verlangd, niet met grote hevigheid maar toch welbewust en sterk,
een sfeer waarvan ik geheel was vervreemd, doch die ik door en door kende,
misschien uit mijn kinderjaren toen ik de dingen nog zag zoals zij waren,
in hun geheel en alle to samen, toen mijn onderscheidend en analiserend
vermogen zich nog niet had ontwikkeld, de toestand waarvan ik nooit afscheid had genomen maar waarvan ik mij eens moet hebben gerealiseerd dat
ze tot een verleden behoorde . Niet tot her verleden in absolute zin, maar
tot iets, waarheen ik zou terugkeren, wanneer en hoe dan ook, maar met
stelligheid . Die morgen wist ik her : bet is heel nabij ; dit is wellicht de dag
waarin verleden, heden en toekomst zullen samenvallen. Geen verstandelijke
ervaring was her maar die van de totaliteit van her menszijn, zintuigelijk
en nog iets, waarvoor wij in de machteloosheid om her aan to duiden wel
her woord aanvoelen bezigen . En heel die dag bleef her, bet gevoel van op
de drempel to staan, van voortdurend drempels to overschrijden, van to
leven in de verwachting van her ongekende dat toch zeer bekend en zeer
vertrouwd was. Niet een louter subjectieve aangelegenheid was bet, een
stemming die slechts mijzelf betrof maar her projecteerde zich op mijn
omgeving . De conflictsituaties waarin ik mij veelal beyond, die mij minder
of meer in opwinding plachten to brengen en tot weerstand to prikkelen
kwamen in een nieuw licht to staan . Vrede daalde neer van de bergen en
gerechtigheid van de heuvelen, en bet omving alles en allen . Mijn normbesef dat me tot dan toe in positief doch mankgaand recht verankerd scheen
had zich onvoorstelbaar verfijnd en schier onoplosbare problemen kwamen
mij doorzichtig voor. Onmogelijk en onzinnig vond ik her, to trachten mijn
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paradijselijk nieuwe ethiek to codificeren, nu het hoogste recht der genade
onvatbaar en -meetbaar boven iedere code uittorende . Mijn zachtmoedigheid vond bij de anderen weerklank en het ging als vanzelf. Nauwelijks
behoefde ik to overreden . De glans van het nieuwe maakte het reeds aanvaardbaar.
Een zuiverende herfststorm joeg die dag wolkenbeesten langs de hemel en
veegde tegen vijven een groot vlak blauw met wit waardoor nog juist de
zon haar laatste licht over de aarde kon uitgieten . Wel bleek het 's avonds
toen ik naar de samenkomst wilde gaan toch weer to regenen, fel en met
sneeuw, maar het deerde mij niet. Ik vond het, integendeel, niet onaangenaam het water Tangs mijn gezicht to voelen striemen, prikkelend en
reinigend en ik Rep niet ineengedoken maar recht, met grote stappen .
Het dorp was stil als 's nachts en de straatverlichting die ten dele schuil
ging tussen half-ontbladerde bomenkruinen was nauwelijks voldoende om
de modderpoelen en plassen to onderkennen . Onder de straffe wind schenen
de huizen kleiner dan in het daglicht, nietig waren ze en zeer gesloten.
Hier en daar blafte een bond maar niet woedend, niet dreigend naar het
mij voorkwam, eerder verheugd als kende hij mij .
Een eind weegs was ik alleen maar ik wist dat op dat uur van alle kanten
anderen op weg waren naar eenzelfde doel . Nu en dan luisterde ik scherp
of ik het geluid van hun stemmen nog niet zou horen maar het werd blijkbaar opgeslorpt in het onstuimig razen van de wind en de regen .
Even buiten het dorp zag ik voor mij uit echter een grote gestalte, die
langzaam voortbewoog, met behulp van een stok . 'Arend', wist ik en ik
haalde mij zijn gezicht voor de geest, gegroefd en smal, neus en jukbenen
scherp uitstekend en de haren, reeds dunnend, strak weggekamd boven een
hoog voorhoofd . Zijn lippen waren dun en verriedden dat hij veel had
geleden maar de uitdrukking van de ogen had iets koninklijks . Hij had
geleerd to heersen over zichzelf, ook over de pijn . Dat hij zich moeizaant
voortbewoog en niet buiten zijn stok kon vergat men . Het was onbelangrijk,
voor hem en voor degenen die met hem in aanraking kwamen .
'Arend!' riep ik boven het gierend gonzen van de storm uit en ik verwonderde mij over de kracht van mijn eigen stem. Hij stond onmiddellijk stil,
tuurde even scherp in mijn richting en galmde terug 'Louis!' Triomfantelijk
klonk het . Hij had mij nog nooit op deze wijze gegroet . Het was me alsof
ik hem niets meer behoefde to vertellen, alsof hij het alles in mijn stem
had herkend . Hij hief zijn stok op en liep enkele passen terug in mijn
richting .
Ik vatte hem bij de arm om hem to steunen en riep : 'Vandaag is het mijn
dag, broeder!' Hij keek van terzijde op mij veer, blij maar niet verbaasd .
'Ik wist het . En het is ook mijn dag . Het is onze dag, Louis! Geloofd zij
Jezus Christus!'
'Vandaag is de dag van de Heer! Geprezen zij Zijn heilige naam!'
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'Van nu aan tot in eeuwigheid!'
'Amen!' riep ik . Het was alsof we minder moeizaam voortkwamen . Zijn
passen werden groter en zijn stok raakte nauwelijks de grond . We hadden
de laatste huizen van bet dorp nu achter ons en de wind stormde ons
tegemoet als een kudde wilde paarden maar ze deerden ons niet . Ze vlogen
langs en over ons been, de weg effenend voor ons uit en achter ons, de
smalle weg met de sidderende wilgen die kreunden als duivelen.
'De wind, Arend!' riep ik . 'De Geest . Hij waait waarheen Hij wil .'
Hij lachte. Ik had hem tevoren nooit horen lachen en met zijn stok beschreef hij een grote boog langs de horizon .
Ik herinner me zeer goed dat hij de stok niet meer gebruikte toen we de
vergaderzaal binnengingen.
Ofschoon het weer slechter was dan ooit was bet meer dan vol en hoe
vroeg we ook dachten to zijn, alien die verwacht werden waren al binnen .
Evert stond to wachten aan de deur.
'Ik wist her, dat jullie nog zouden komen,' zei hij . 'Geef vlug de jassen en
ga zitten . We wachten!'
'Maar bet is even half acht,' zei ik verwonderd . 'En hoe kunnen jullie alien
al hier zijn?'
'Vraag dat niet,' antwoordde hij gejaagd en toch blij . 'Wie zal her zeggen?
We hebben al enkele liederen gezongen . Schik toch aan . Want alle dingen
zijn gereed. Het is alles zo goed en zo wonderlijk vanavond .'
De grote kachel stond gloeiend gestookt maar het was niet benauwd in de
zaal. Het was, integendeel, alsof alle vensters openstonden en ondanks bet
grote aantal mensen dat bijeen was onderging ik de ervaring van in een
grote ruimte to zijn . Aan bet hoofd van de tafel vond ik naast Arend een
plaats .
Toen ook Evert weer zat keken we elkander even vragend-aarzelend aan .
Het was Arend die opstond, dankte en bad . Ook dit was ongewoon want
meestal zweeg hij en we hadden de indruk dat hij niet erg welbespraakt
was . Nu bleek niet bet tegendeel maar bet was alsof wij alien door hem
spraken, alsof onze gedachten zijn woorden vormden, alsof wij hem op een
schild boven ons uit hieven . Toen hij geeindigd was, was het stiff alsof een
ogenblik ons zonnestelsel stokte . Dan kwam bet langzaam opnieuw in
beweging en hier en daar en achter in de zaal fluisterde iemand een groet .
Evert wenkte en de meisjes brachten bet brood en de wijn . Toen wij bet
brood braken keek ik naar Arend . Ik verwachtte dat hij ook ditmaal bet
woord zou nemen maar hij gebood mij : Nu Louis, verkondig de dood des
Heren . Voor mij is her anders . Op jou zal ik nog wachten . Maar Hij staat
aan de deur en Hij klopt . Een fractie van een seconde flitste de angst door
mij been . De instelling van de dag tevoren nog, die ik normaal was gaan
noemen maar die in wezen vermolmd en onoprecht was schoof door
mijn herinnering en deed mij even wankelen . Dit is overspannen, dacht ik,
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geexalteerd. Deze extase is van korte duur . De reactie daarop zal des to
verschrikkelijker zijn . Morgen zal ik huilen, of erger dan dat . Ik ben ontsnapt maar ik zal opnieuw gegrepen worden en beseffen dat op deze
mogelijkheid geen andere zal volgen . Een grotere wijsheid dan deze is
ondenkbaar en reeds daarom kan ze niet voortduren .
Daarom schudde ik mij uit als een natte bond, de hals gestrekt en verrukt
om het opnieuw ontkomen zijn . En staande sprak ik :
'Zozeer misvormd,
niet menselijk meer was zijn verschijning
niet meer als die der mensenkinderen zijn gestalte .
Hij had gestalte noch luister,
dat wij hem zouden hebben aangezien,
noch gedaante,
dat wij hem zouden hebben begeerd,
Hij was veracht en van mensen verlaten,
een man van smarten en vertrouwd met ziekten . .
'He was despised and rejected of men,
a man of sorrows
and acquainted with grief .'
Ik was opgehouden toen Evert inviel . Ook anderen waren opgestaan,
elkander brood reikend en het met hongerige handen betastend . Evert sprak
in tongen . Hij kende geen woord Engels . Maar in zijn woorden klonk de
machtige melodie van Handels aria door .
Naast mij wist ik opeens weer Arend staan en ik reikte hem de beker .
'Het is mijn dag. Heden is het de dag des Heren, Arend!' zei ik met ingehouden stem . 'Roep, verkondig met mij de dood des Heren .'
'Wat zal ik roepen?'
'Klim op een hoge berg.
Vreugde bode Sion.'
Arend herhaalde :
O thou that tellest good tidings to Sion,
Get thee up into the high mountain,
Lift up thy voice with strength .
'Verhef Uw stem, verhef ze,
vrees niet : Zie, bier is uw God
Hij zal als een herder zijn kudde weiden,
de zogenden zal Hij zachtkens weiden .'
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Hij reikte mij de hand en tranen stroomden langs zijn wangen . 'Louis,' zei
hij opnieuw . Tit is de dag die God gemaakt heeft .'
Ik knikte : 'Ik weet bet . Ik weet bet broeder . Gooi weg je stok en loop met
mij, dans met mij . Want onze ziekten heeft hij gedragen .'
Hij liet zijn stok naast zijn stoel vallen en deed een paar onbeholpen passen .
Dan riep hij me toe met een stem schor van spanning : 'Louis, ik loop . Mijn
God, mijn benen! 0 Heer, ik dank je voor deze dag!' Met grote dansende
passen liep hij op mij toe, de armen uitgestrekt, en bevend zette hij een lied
in . Enkelen, tientallen, honderden namen bet over en Evert schetterde op
een trompet een tegenmelodie . Dansend bewogen we ons door de zaal, steeds
onstuimiger werd bet gezang . De meisjes klapten boven hun hoofden in de
handen en de jongens huppelden als jonge paarden .
Dan stootte Arend de deur open en rende met grote sprongen naar buiten.
Ik greep zijn hand en sprong mee . Achter ons verloor bet gezang zijn evenwicht en tuimelde, bevangen door de koude, ineen .
De wind was gaan liggen en de regen was overgegaan in zware sneeuw die
enkel-hoog was blijven liggen . Tussen de laatste vlokken scheen een ster .
De oude aarde stond op bet punt van to bevriezen onder onze voeten . Hol
reeds klonken onze voetstappen op de verstarde grond . Mijn verleden versteent, dacht ik . Een sneeuwlaag had al her nude afgedekt . Achter ons
schetterde, nog nauwelijks hoorbaar, de trompet van Evert . Snel verwijderden wij ons van bet geluid . Arend sprong nog steeds in grote dansende
passen . Ik hield gelijke tred met hem. Rondom ons werd de aarde steeds
witter, steeds lichter. Aan de horizon glansde bet licht van een nieuwe
dageraad .
'Luister,' sprak Arend, 'luister broeder! Ik hoor bet geluid van de bazuin.'
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C. Ouboter
VAN VELERLEI POP ME

Er is heel wat poezie bij mij binnengesneeuwd en ik haast mij v66r de
winter komt er wat van to ruimen . Een makkelijke val zonder veel wind
zie ik bij J . W . Schulte Nordholt, wiens bundel 'Het eenvoudig gezaaide'
bij Uitgeversmij. Holland in de Windroos verschenen is .
Of deze poezie, die algemeen tot de conventionele gerekend wordt, voor de
dichter even makkelijk is als voor de lezer? Een groot deel van de verzen
in deze bundel viert en bezweert tegelijkertijd de dood . De muze - bet eerste
gedicht is aan haar gewijd - staat al direct in dit teken : 'Zij overweldigt
mij, zij breekt / mijn ]even als zij in mij spreekt .' Na veel duistere en koude
poezie, die zoveel meer geschikt lijkt, afbraak en ontbinding to verwoorden,
zou men geneigd zijn de geciteerde regels niet geheel serieus to nemen .
Breken heeft een toch meer spectaculair karakter . Juist dat blijft to bezien.
Waarschijnlijk is de breuk, is de grauwheid minder spectaculair, nauwkeuriger gezegd moet zij minder spectaculair gemaakt worden dan de z.g .
experimentelen dat veelal doen .
Schulte Nordholt kent de humor en dat is een soort vrijstad voor zijn
poezie, een vrijstad die ze meestal niet nodig heeft .
De doden liggen in 't zand
met onze eigen gezichten.
Zij hebben de overhand
in alles wat wij verrichten .
Galgenhumor? Ja, maar dan voor iemand die de galg niet alleen voor zich
maar ook reeds achter zich heeft .
De Angelsaksen hebben een woord face-value, dat mij bij bet lezen van dit
gedicht to binnen schoot . Face-value betekent ongeveer 'zoek er niet to veel
achter, bind je interpretatie in, neem zoals 't er staat, op zijn nominale
waarde . De waarde, de betekenis, ligt in de oppervlakte, in de huid . Zo
gezien wordt bet geciteerde vers huiveringwekkend raak .
Rest mij nog to vermelden dat de dichter de dood steeds weer op bet leven
betrekt zonder dat hij kinderlijk met geloofsbrieven zwaait .
't Seizoen is er naar om aandacht to vragen voor 'Koude Gedichten' . Cees
Nooteboom, jong prozaist en poeet, al lang geen debutant meer, heeft deze
titel meegegeven aan zijn laatste bundel, verschenen bij Querido (1959) .
Gedichten als deze zullen hun weg vinden, alleen al omdat zij getuigen van
een groot taalvermogen en omdat zij tegelijk het beeld leveren van een
generatie, een kleine, verspreid levende generatie . Nooteboom is geen dichter
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voor velen. Zijn taak is to speciaal . Zij vraagt ook, behalve een onmiddellijk
antwoord vanuit een bepaald levensgevoel, to veel combinatievermogen om
vreugde of ontroering to brengen . M .a .w . zij laten de lezer to veel in de
kou staan, precies dus dat wat de titel belooft en niets anders .
Kenmerkend lijkt mij het volgende gedicht : 'Zij is vogels'.
zo is opnieuw ,
geboorte van liefde
steeds allener
en zonder rozen geworden .
koud is de wind in het gras
alweer lager vandaag
zij weet het niet
lager heeft pijn en moet groeien
lager alleen maar,
z# is vogels .
lager groeit oud en moet sterven
vogels vliegen hoog over .
lager is zwaar, kan niet vliegen,
zij is vogels.
bitter wat lager is
armoedig van altijd sterven
zij weet her niet .
In heel wat nieuwere poezie, zo in de onlangs besproken bundel 'Het Landvolk' zijn sporen van Rilke to vinden . De jongste generatie, getuige Nooteboom, heeft Rilke's rozen op de vuilnisbak gelegd . Dat ze 'alleen' in de
comparatief gebruikt beoogt niet dat ze met de generatie van 1910 ook
maar to vergelijken is . Voor haar was 'alleen' absoluut en daarom met
schroom gebruikt. De comparatief wijst op gebrek aan eerbied . Wie zou dat
ook hebben, zo dicht bij de grond, zo definitief gescheiden van de hemelbewoners van vroeger : 'vogels vliegen hoog over' . De comparatief 'lager'
beheerst de rest van het gedicht . In de laatste regel van bet tweede couplet,
waar het een cursieve klemtoon krijgt, krijgt lager zelfs het karakter van
openbaring . Zo is het gesteld met al onze en hun hoogvliegende gedachten .
Groeien voert niet tot volwassenheid maar tot ouderdom en dood, tot het
inzicht dat lager niet vliegen kan . En, mochten al deze constateringen een
pathetische indruk wekken dan is de slotregel, een herhaling trouwens, een
weerlegging van alle pathos : zij weet het niet . Vroeger was de dichter de
stem van de zwijgenden-zonder-talent . Een dergelijke relatie bestaat nu niet
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meer. Her kenmerk van kou is immers lage trilling, nauwelijks of geen
communicatie. Motieven als deze keren in heel de bundel terug . Van facevalue hier geen sprake : 'maar toont her gezicht her? / o zo angstig een mens
kan groeien / en onherkenbaar vogel / is hetzelfde woord niet meer / en
water hetzelfde woord niet meer! / dat zeurt maar dat is maar dood /
maar het gezicht toont her niet / toont gebreken ontbinding / als een roos
had ik willen zijn, / ik ben aangeraakt bet geeft niet / overgroeid, bet maakt
niets uit / schudt uw hart of en wandel / ik ga door voor een mens / (blz.
15) .
Bij Alfred Kossmann bespeur ik een zekere overeenkomst, misschien meer
wat het thematisch materiaal dan zijn verwerking betreft . De overeenkomst, is echter zo frappant dat ik haar niet direct wil relativeren door
opmerkelijke verschillen, tegenstellingen zelfs tussen beide dichters. Naast
bet volledig geciteerde gedicht en het fragment van Nooteboom plaats ik
het volgende van Kossmann :
Helaas, de bossen zijn geen boom
Maar losse staken, naar en grillig,
En enkel in de zoete droom
Der liefde niet geheel onwillig
Tot fraaie eenheid van natuur
Helaas, de bloemen zijn geen bloemen
Helaas geen bloemen, en her uur,
Helaas is een verwarrend zoemen
Van de minuten en seconden
die zich vervelen en bederven .
Helaas, de wereld ongebonden
Helaas, de wereld ligt in scherven
En ik in 't bed, bijeen gehouden
Door een pyjama sterk geweven,
Val uit elkaar in deze koude
Van al to werkelijk beleven .
Val uit elkaar en stuk na stuk
Van been en arm en duizend haren
En voel de tranen van geluk
Om dit bijna mystiek ervaren
Het overeenkomstige zou ik het objectieve, iets van 'geest des tijds' willen
noemen, de opmerkelijke verschillen verklaren uit verschil in talent, tempe90

rament en misschien zelfs wet leeftijd . Wat dat objectieve betreft, her is een
principiele voorkeur voor her understatement, een willen reduceren, willen
ontbinden . Bij Nooteboom is het resultaat kinderlijker en daardoor zijns
ondanks ontroerend . Vrouwen zouden hem graag over de jonge dichterschedel strijken . Geen wonder dat er nozems zijn . Kossmann, de oudere van
de twee, is daarvoor to bedachtzaam . Zijn vers komt niet verder dan een
bijna mystiek ervaren ('lager' zou Nooteboom zeggen) . Dat doet afbreuk
aan de 'zielswaarde' van een dergelijk gedicht, waarom her trouwens de
dichter juist begonnen is . Heeft hij al niet tegenover Ad den Besten zonder
enig opzet triomfen beleefd?
Men leze er Den Bestens zwaar bevooroordeelde commentaar in Stroomgebied maar op na . Wie bij werkelijkheidsmystiek zweert zoals Den Besten,
heeft voor bijna-mystiek geen goed woord over . Maar daarom is zij er wel
en haar goed recht behoeft zij niet to bewijzen .
Overigens is dit gedicht naar mijn smaak in de bundel een van de mindere .
Men ziet er Vestdijk, maar nog meer misschien Greshoff en Van Hattum
achter en mist er to veel de Kossmann van de gedichtencyclus 'De Veldtocht' in . 'De Veldtocht' heeft grootser allure en is niet geremd door neoromantische ironie .
Deze cyclus belichaamt een conceptie, een visie die even verontrustend als
stimulerend is. Poezie die met die van Nooteboom niet meer to vergelijken
is . Waar N . in allerlei persoonlijke associaties blijft hangen, bereikt Kossmann een objectiviteit, die weliswaar in zijn persoonlijke visie wortelt,
maar toch ver daarboven uitkomt . Of men Kossmanns wereldbeeld aanvaardt, is een tweede. Hoezeer een zeker rationalisme - maar waarom wereldbeschouwelijk rationalisme en waarom niet technisch dit de draad van
deze epische poezie genoemd? - de ruggegraat aan deze verzen geeft, men
zal nooit redeneringen tegenover hen kunnen plaatsen . Vandaar dat zij zo
goed werk kan doen onder niet-geestverwanten . Op z'n minst slaapverdrijvend . En als de slaap eenmaal verdreven is toch nog altijd poezie zonder
enige aftrek. Wat ik zozeer bewonder in deze cyclus is, dat de dichter niet
is blijven steken in de desillusie en de ontbindingsmystiek van het eerder
geciteerde vers, maar aan de dappere wanhoop van duizenden steun heeft
kunnen geven :
Wij waren wet gejaagd
In deze wereld die ons niet behaagt
En telkens weer met een infaam geweld
Voor de onmogelijke keus gesteld :
Verschrikking brengen of verschrikking ondergaan,
Zozeer gekweld
Door de ijdele paradox van ons bestaan
(Want wat is schuld? Geboden,
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volmaakt doordacht en geldig, noodden
Ons tot de daad, die ons met afschuw vult),
Dat wij de kwalen van ons lot
Zeer graag verhalen zouden op God,
Wanneer hij leefde, konden wij hem doden .
Het is weliswaar de falsetstem van de wanhoop . Bijna slaat zij over in dit
merkwaardig beheerste vers . Men zou het ook poetische vrijdenkerij kunnen
noemen, waartegen, in een blad als dit, getoornd of gewaarschuwd moet
worden .
In plaats daarvan zou ik liever blijven luisteren . Noch door wanhoop noch
door vrijdenkerij is deze poezie to verklaren, laat staan productief to maken .
En ik geloof dat zelfs her laatste mogelijk is.
Er wordt overigens, in her Nederlands nog rederijkerspoezie geschreven en
gepubliceerd. ledere kroniekschrijver komt ze tegen en zoekt naar enkele
hoffelijke woorden waarmee hij haar kan passeren . Haar minachten strookt
niet met de opdracht van de kroniekschrijver . Om haar to prijzen zou hij argumenten nodig hebben .
Laten wij her er op houden dat er cen zekere gebruikspoezie is, die bet genre
d .w .z . de hele poezie levend houdt bij een aantal bekwame en praktische
lieden die her rijm waarderen als de gouden randen van ouderwetse brillen .
Zulke poezie kan soms van hooggeachte zijde komen . Zo heeft Hendrik de
Vries in opdracht van onze regering een lang vaers over zijn geboortestad
Groningen geschreven waarin Groningens ontzet in het jaar 1672 luisterrijk
bezongen wordt in versleten rijmen en met bonkend ritme .
De Jan Pieter Heye-vreugde verontschuldigt hier de inspiratie die bij zoveel
locaal rumoer uitstedig was . Alle Groningers en Noorderlingen hartelijk
aanbevolen . (Verschenen bij Van Gorcum & Comp . N .V., Assen, 1958) .
Van Jef Last, die een kroonjaar gevierd heeft, bezorgde de Arbeiderspers
ons de bloemlezing uit zijn dichterlijk werk 'Vuur en Vlam' . Verschenen in
de Boekvink-serie, waarin het niet thuis hoort . Makkelijke versificatie, nobele gevoelens, geen poezie, maar wel verzen voor gelegenheden .
lets genuanceerder, moeilijker to beoordelen zijn een drietal uitgaven van
De Bladen voor de Poezie, Lier 1959 : Frans de Wilde - Voor de Stilte.
Peter Dietrich - Mood in Indigo en Lieven Reus - Minos . En wie bemint .
Belgische uitgaven dus, verzorgd door een uitgeverij die, nu reeds in haar 7e
jaar, 10 bundels per jaar laat verschijnen . Wat ik er tot nu toe van onder
ogen gekregen heb, doet mij eerder aan heesters dan aan bomen denken .
Poezie die dus dicht bij de grond blijft, bij de Vlaamse grond dan . En dat
bemoeilijkt het oordeel . Vlaams proza ligt ons Nederlanders geloof ik, in 't
algemeen beter dan Vlaamse poezie, ondanks Gezelle, v . d . Woestijne,
Ostayen enz . In de poezie wreken zich taalverschillen . Alleen als het gedicht heel sterk is (zo b.v . bij de reeds genoemde Vlamingen en voor Zuid92

Afrika bij Elisabeth Eybers) komt bet over de hoge drempel van her misverstand heen.
Maar het is niet alleen het in de poezie zoveel plechtiger Vlaams dat ons
parten speelt . Her is een zelfs bij intellectuelen als Reus en Dietrich opvallende traagheid en naiveteit, die een zuivere en vruchtbare kritiek bemoeilijken . Misschien hebben onze zuiderburen dezelfde barriere to overwinnen
tegenover ons.
Voorbeelden . Frans de Wilde wijdt een gedicht aan Slauerhoff en laat onze
poeet zeggen : ' 'k Was Hollander en 'k heb gevaren / Door iedre oceaan en
zee, / Maar overal en al die jaren / Droeg ik mijn kankrend spleen steeds
mee' . Dit is voor mijn begrip een Jan Klaassen-pop, maar geen Slauerhoff .
Is dit wanbegrip algemeen?
Lieven Reus heeft een cyclus gedichten opgezet, waarin hij motieven ontleent aan de Minos-sage en deze laat samenvallen met erotische en religieuze
motieven. De verzen zijn voor wie de experimentele noordenwind gewend
is en ook van zijn oudere poeeten Van den Bergh, Keuls geen suikergoed
gewend is, vrij begrijpelijk, zelfs vlak . Desondanks heeft de dichter achter
in de bundel aan ieder vers een commentaar gevoegd, dat eerder neutraliserend dan verhelderend werkt . Poezie wordt zo goochelen en aan 't eind
van de middag de trucs uitleggen, zodat je gehoor je toch vooral voor een
redelijk mens blijft aanzien .
Als ik nog een voorbeeld mag kiezen . Vers XXXIII, een van de beste, naar
mijn smaak . '0 to bezitten war / Gij niet bezitten kunt : / Een mens in min
gemunt, / De ganse liefde schat / Der ziel u vrij gegund, / De bodemloze
mijn, / De zon met Al haar schijn, / Hoe wordt dat ooit omvat? / 0 zaalge,
zaalge pijn / Niet goddelijk to zijn!' En het commentaar : 'Dit gedicht zegt
de verwondering uit over het onvatbare geschenk van de wederliefde, en de
pijn over de beperktheid van de mens die niet zoals God volkomen de
liefde kan omvatten.'
Nu we het over omvatten hebben, mij omvat her commentaar to veel het
gedicht, en zelfs omgekeerd . Beide zijn verwisselbaar en dat is een slecht
teken voor poezie . Of begrijpen wij elkaar toch verkeerd?
Peter Dietrichs bundel valt uiteen in twee perioden, waarvan de eerste louter conventionele en vlakke verzen brengt. In 1954 komt dan de omkeer,
waarna het rijm wegblijft totdat tenslotte de beeldspraak betekenisoctaven
overspringt : 'geen woord meer tussen ons / maar naakte rots / waar raakten
klots / ende golven her bezielende /ruisen der zee / de zee is eeuwig / wat
vermogen brekende golven' .
Van her rots naar klots lijkt me een zuiver mechanische sprong . En dat niet
alleen om her rijm .
Poezie als deze verwaarloost samenhangen, die ook in het experimentele
vlak blijven bestaan . En : men kan ook rederijkeren in het experimentele.
Boven de rivieren hebben wij daar veel last van .
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Anna Mertens schrijft (in Voor beide oevers, Bosch en Keuning, 1959) eenvoudige poezie, die nergens her ongemanierde van de rederijkersstijl heeft .
Haar taal is gedragen, een tikje ouderwets, maar luisterend naar een innerlijke wet die de dichteres steeds behoedt voor 't gebruiken van gemeenplaatsen . De dichteres kent haar grenzen. Her sterkst is haar poezie, wanneer haar thema haar locale begrenzingen oplegt, zoals in de verzen, gewijd
aan Parijse kerken, en in haar vertalingen . Abstract is die beperking in het
volgende, argeloos mooie gedicht :

Geef dat ik niet vergeet
War ik gezien heb
In dit leven .
Her 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
Her schone, dat ik zag .
De liedachtige middenregels zijn klinkende poetische munt . Dat hun klank
bescheiden is, is me to sympathieker.
Een vrouw geeft niet om actualiteit ; een vrouw die gedichten schrijft veracht waarschijnlijk alle ophef . Dar is een van de oorzaken geworden dat ik
de bundel van Christine D'haen Gedichten 1946-1958, verschenen in de
Ceda-Reeks van J . M . Meulenhoff steeds opzij heb gelegd . Als beroepslezer
heb ik een hekel aan dikke boeken . Een bundel verzen van 112 blz . overtreft nog een dik boek . En dan verder geen woord ter introductie van de
uitgever . De dichteres is een onbekende voor mij . Ik heb alleen war haar
verzen zeggen en had ik dat nog maar. Zij moet een Vlaamse zijn die Amsterdam goed kent, maar evengoed de Leye en Nowgorod en natuurlijk
heel West-Europa. Verder de klassieken, maar evengoed de middeleeuwen.
Een zwaar en rijp talent, dat Been weet heeft van de scherpe bocht waarin
onze hedendaagse literatuur - grotendeels geleid door manners - akelig scheef
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hangt . Vasalis to onzent is precies zo onbekommerd om juist al die dingen
die de levens en gedachten van de intelligentsia vullen . Er blijft dan nog bekommernis genoeg, maar die heeft alleen met het menselijk hart to maken .
De wereld komt er wat anders uit to zien bij deze dichteres . Ongeveer zo :
Ware 't een paard of waren 't Maenaden
geschonden to worden door toorn van de goden,
daar is geen schande. Maar door dezen bloden
beet van den worm, een verachtelijke made .
Hij heeft geen haast, o hij heeft geen haast.
Er is in het hartvlees genoeg om to knagen,
dat voedzaam en zacht is . Na nachten en dagen
komt hij wel klaar en dan eet hij bet laatst .
Ware 't een arend of waren 't Maenaden,
Prometheus en Orpheus! Vermorzeld to worden
door wraak of door waanzin, daar is geen schade,
maar 't is door een worm dat de wortel verdorde .
Hij graafde een straat mij dwars door het hart .
Nu heb ik twee harten, nu ben ik verdoemd!
Bedorven is mij wat daar bloeit en bloemt
en bet zonnelicht zelf is mij zwart .
Dit gedeeld zijn van wat een behoorde to zijn keert steeds terug in de bundel, bet sterkst in de liefdesverzen : 'Gij klemt aan mij, maar de doem der
verdeling / bindt elk tot eenheid en dwingt mij terug' (Eros, b1z . 83) .
De oerdrift zich to verenigen, d .w.z . geheel een to worden met de geliefde
spreekt in ditzelfde gedicht : 'Mijn ziel, hoe bestaat zij / een andre to zien
en die niet to zijn?' Een binnenhuis ligt onder de zelfde doem : 'voorwerpen
die zichzelve niet bewonen / elkaar ontmoeten buiten hun begin' .
Het lijkt wel alsof de verloren of nog niet bereikte volkomen cenheid
schaduwachtig in de slaap beleefd wordt . Verschillende verzen zijn aan de
slaap gewijd. Zodra ik niet meer zoek naar een natuurfilosofie, half heidens, half christelijk, d .w.z . rooms-katholiek van aard, maar deze verzen
zo maar en onfilosofisch over me Iaat komen, valt mij op hoe zuiver ze het
barokke karakter van de slaap weergeven : 'Ik leef ontnomen aan den tijd,
/ de dromen van het heden / verloren in verleden . // Een slaap die zich
door mij verbreidt / voert mij in wondren en verblijdt / mijn hier afwezigheden / waarin mijn wezen schreit .'
Schreef ik eerder in dit artikel over taalbarrieres tussen Noord en Zuid, ik
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meen dat bier de barriere niets met verschillend taaleigen to maken heeft .
Een gedicht als dit lijkt me eerder een edelsteen die verwarming in de
handholte nodig heeft. Het geldt voor bijna alle verzen in deze wonderlijk
rijke bundel .
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Jan D . Plenter
DE STRAAT

Men kan natuurlijk zeggen,
dat een straat een straat is :
een pad werd weg
een weg werd straat ;
dat een straat een straat is :
op de vulcaan aarde
op de aarde steenslag
op de steenslag asfalt ;
dat een straat een straat is :
onder het overal van de hemel
en het ginderheen der wolken
het zeer bepaalde onbepaalde
ergensheen van de straat .
En zo zevenmaal .
Dan heeft men zevenmaal gelijk
en krijgt de achtste keer
cadeau .
Ook kan men wel vertellen,
dat een straat geen straat is,
maar het planimetrisch voortgaan
door de multidimensionaliteit ;
dat een straat geen straat is,
maar het ontsnellen
aan het onheil uit de afgrond
naar Jeruzalem ;
dat een straat geen straat is .
maar de bonkende inspanning
van een lavastroom aan stenen
de heelalreus der geschiedenis
bij to houden .
En zo zevenmaal .
Dan krijgt men zevenmaal gelijk
en de werkelijkheid der straat
cadeau .
Want de straat is wel :
tussen twee huizenrijen
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de mogelijkheid der mensen
een straatje om to gaan
en dan weer thuis to keren .
maar meer nog :
tussen hoogtestrepen
van verlaten wonen
het hijgend voortgaan
in de Iengte
naar de einder .
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I KRITIEKEN J

Frank Arnau
RIO NA MIDDERNACHT.

's-Gravenhage/Rotterdam - Nijgh
& Van Ditmar.
Waar blijven de, in geconcentreerde
vorm, verzonden 'zeldzame aarden',
die de Interimpexmy . verzendt van
Rio naar Frankrijk?
De directeur der maatschappij
Bonnettie maakt hoofdcommissaris
Gaston Lamont en ons duidelijk, dat
diefstal in de mijn en op de weg
naar Rio onmogelijk is. Ook tussen
Rio en Frankrijk is dat uitgesloten .
De argeloze lezer vermoedt dan
ook al spoedig, dat Bonnettie zelf
de dader is en hij voelt zich een heel
klein beetje bekocht, als dat ook
werkelijk her geval blijkt to zijn .
Zo is deze detective wel wat al to
doorzichtig . War niet wegneemt, dat
Frank Arnau er de spanning in weet
to houden en zo is bet toch een plezierig boek geworden .
G . van H .
Hildegaerd J . Kaeser
DE WAARHEID EN DE RECHTER .

's-Gravenhage - Nijgh &Van Ditmar .
In dit boek wordt gevochten om de
waarheid. Her is een roman waaraan een stuk rechtsfilosofie ten
grondslag ligt en waarin duidelijk
tot uiting komt dat bet recht als
positief recht geen absoluut en geen
statisch begrip is, doch dat bet niet
meer kan en mag zijn dan de codificatie van bet begrip rechtvaardigheid, zoals dat in her subject leeft,
een rechtvaardigheidsbesef dus, dat
niet slechts juridisch bepaald is, maar
dat zich nice vormt uit veel nevenoverwegingen, van psychologische,
van sociale, van economische en van
welke aard ook .
De roman is boeiend en met toewijding geschreven .
Een ding heb ik gemist : de laatste
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dimensie zou men bet kunnen noemen, de relatie tussen bet Goddelijk
recht en bet menselijk rechtsbesef.
De zeer belangrijke en knap uitgewerkte problemen worden van een
puur humanistische gezichtshoek uit
benaderd .
J .E .N.
Paul Haimon
DE WEG OVER DE GRENS.

's-Gravenhage - Nijgh & VanDitmar.
De roman van Paul Haimon heeft
twee in bet oog springende verdiensten . Het boek is een door en door
menselijk verhaal, dat niet slechts
door een beperkte, exclusieve groep
van deskundigen zal worden gewaardeerd, maar door een breed publiek graag zal worden gelezen, terwijl bet ook geschreven is met een
vakmanschap dat waardering afdwingt .
Als bezwaar zou men kunnen aanvoeren dat her boek to weinig diepgang heeft . Haimon benadert zijn
romanfiguren als de geinteresseerde
derde, die geboeid wordt door een
leven, een karakterstructuur en tracht
die nauwkeurig en fraai weer to geven, maar bet is alsof bet beeld dat
hij opriep hem zelf min of meer
vreemd bleef . De roman schenkt niet
de ervaring van de herkenning . Het
blijft bij een getrouw en boeiend relaas.
J . E. N.
Willy Corsari
DE MAN DIE ER NIET WAS .

Den Haag - H . P . Leopold .
Een goed geschreven detective, die
bepaaldelijk uitsteekt boven de vele
thrillers waarin bloed en sexe bet
gebrek aan werkelijk inventieve intelligentie goed moeten maken . Mevrouw Corsari weet ook in dit boek
haar figuren bet nodige relief to ge99

ven en bewaart de verrassende ontknoping tot bet allerlaatst .
adv .

Rico Bulthuis
JOHAN FABRICIUS .

Den Haag - H . P . Leopold .
Ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van de auteur Johan Fabricius schreef Bulthuis dit werkje dat
vooral een portret van de schrijver
en zijn werk wil zijn . Zij die zich
tot Fabricius' lezerskring rekenen en dat zijn er waarschijnlijk heel wat
- zullen dit boekje dankbaar aanvaarden . Niet dat er zulke verbazingwekkende dingen in staan, maar
bet geeft voldoende 'inside-information' over de schrijver om zijn werk
de nuttige achtergrond to geven .
adv.

Johan Fabricius
MIJN HUIS STAAT ACHTER DE KIM .

Den Haag - H . P . Leopold .
Ook al ter gelegenheid van Fabricius zestigste verjaardag verscheen
er een derde druk van de door de
schrijver zelf geillustreerde 'vrijmoedige memoires' .
adv .

Evan Hunter
WIJ ZULLEN VREEMDEN ZIJN.

Leiden - A . W . Sijthoff .
Dit is een bijzonder knap geschreven, desillusoir boek, waarin verbeten een aantal min of meer gewone,
nette burgermensen, Amerikanen,
alsmede hun onderlinge verhoudingen uiteengerafeld en ontleed worden. Wat er overblijft, is niet veel
zaaks . En dat zal dan ook wel precies datgene zijn, wat de schrijver
beoogde . Misschien kan de auteur
aan de hand van een aantal citaten
inderdaad her nodige materiaal aandragen om bet bestaansrecht van zijn
visie op deze 'sexy' wereld to verdedigen. Ja misschien is de wereld
wel zo 'sexy'. Maar dan in elk geval meer verhuld, vager ook . En
zeker minder geadapteerd voor verfilming inclusief een einde dat zich
bijzonder goed leent voor een crescendo van een stevige batterij violen .
adv.
100

Dr Martin Luther King
ROSA STOND NIET OP.

Arnhem - Van Loghum Slaterus .
Dit is een boek dat je in veler banden wenst. Het is bet rustig geschreven verslag van de geweldloze
opstand in de Amerikaanse stad
Montgomery, waarbij de negers door
een boycot van de openbare vervoermiddelen bepaalde rechten, die
hun to lang reeds waren onthouden,
wisten of to dwingen. Het is bet relaas ook van een groei naar een
prachtig stuk saamhorigheid . Voor
mij werd bet boek vooral belangrijk
omdat Dr King zich als christen rekenschap geeft van de methoden der
geweldloze strijd .
Het is bepaald jammer dat de vertaalster, Margrit de Sabloniere, nog
al wat steekjes heeft laten vallen .
Om een enkel voorbeeld to noemen :
Een predikant wordt niet beroepen big' een kerk (14), maar door Pen
gemeente ; een predikant heeft niet
de leiding over een gemeente (16),
maar van een gemeente ; men stelt
geen vertrouwen op mogelijkheden,
maar in mogelijkheden (20), men
spreekt van de lidmaten der gemeente (23), een preek wordt nooit
in grote trekken opgesteld (23) en er
is ook nooit een leemte aan zware
industrie (24) . Wat de vertaalster
precies voor ogen heeft gezweefd
toen zij bet had over 'waardigheid'
(37) die in bet bebouwen van akkers
zou zijn gelegen, is niet duidelijk,
en er wordt wel veel van de lezer
geeist als hij moet doordringen tot
de precieze betekenis van zinnen als :
Er werd een commissie aangewezen
om dit contact op to nemen met ds
als voorzitter (48) .
W. J ., etc
En dan wil ik bet vanwege de
ruimte daar graag bij laten . Alleen
hoop ik niet dat deze slips van de
vertaalster iemand zal weerhouden
dit boek ter hand to nemen. adv .

Dolf Veroen
GEEN CHANSONS MEER .

Den Haag - H . P. Leopold .
Een korte roman, toch meer dan een

novelle, die een beslissende episode
beschrijft uit bet leven van een jonge vrouw, die enkele jaren, begeleid
door haar vriend, in cafe's en tingeltangels aan de Riviera, chansons
heeft gezongen . De groei naar een
werkelijk geestelijke, hoewel tamelijk uitzichtloze volwassenheid, als
Juliette, zwanger, alleen wordt gelaten, meer nog de eenzaamheid
kiest, is door de auteur niet geheel
overtuigend verwoord . Ergens blijft
dit meisje de lezer toch to zeer een
vreemde, een wat wonderlijk 'geval' .
adv .
M . Blondel
WIJ ZIJN MENSEN.

Leiden - A . W. Sijthoff U .M .
Rene Dolk, weduwnaar met een
zoon en leraar aan een rooms-katholieke middelbare school, vat liefde
op voor een gehuwde rooms-katholieke vrouw en trouwt met haar na
haar scheiding. Hun huwelijk kan
niet kerkelijk bevestigd worden .
Rene heeft zijn betrekking opgezegd ;
in een nieuw land willen zij in een
nieuwe omgeving een nieuw levensbestaan opbouwen . Zo wordt NieuwGuinea de achtergrond van bet verhaal van hun mislukking . Zij slagen
er niet in een wijkplaats to vinden .
Op de afgelegen plaatsen in bet
achterland zijn bet juist de mensen
van de missie met wie zij moeten
omgaan en samenwerken en overal
waar ze komen raakt op de een of
andere manier hun verleden bekend .
Wat ze vinden is geen wijkplaats,
maar een strijdtoneel . Het lukt hun
evenmin zich staande to houden .
V66r bet doel bereikt is zien zij zich
gedwongen de strijd op to geven en
naar bet eigen land terug to gaan .
Blondels eigenlijke onderwerp is
overigens niet bet huwelijk van Rene
en Nora, maar bet gevecht dat op
Nieuw-Guinea wordt geleverd, bet
gevecht tussen twee werelden. lets
van de beklemming van een wereld
van modder, oerwoud, onkunde,
magic en bijgeloof weet hij op zijn

lezers over to dragen . Zijn voorgrond-verhaal, de wanhopige liefde
van de twee kleine mensen, is bijzonder goed gekozen om de achtergrond sterker to doen spreken . Behalve Rene en Nora zijn er de verschillende missionarissen, mensen
met een grote en bewonderenswaardige toewijding . Het blijven echter
kleine figuren tegen de allesbeheersende achtergrond . Het lijkt wet of
ieder menselijk pogen in deze oerwoudwereld tot mislukking is gedoemd . 'Op deze pick konden uiteindelijk slechts zij bet uithouden,
die, hoezeer ook beslopen door verzwakkende besmettingen, nog steun
hadden aan een ongerept geloof' . In
deze roman, die ogenschijnlijk de
mislukking tot onderwerp heeft,
spreekt tenslotte bet geloof .
De schrijver houdt zich verre van
de politieke sensatie, die rondom
Nieuw-Guinea wordt bedreven.
Waardevolle en actuele informatie
over bet eiland geeft hij wet .
J . M . Vr.
Aart Roman
ENGEL MET PEN VLEUGEL.

Baarn - Bosch & Keuning .
Op bet stofomslag wordt medegedeeld, dat dit bet vijfentwintigste
boek is van Aart Romijn . Een respectabele prestatie, waaraan bet feit,
dat een aantal van die 25 boeken
kinderboeken zijn niet afdoet. Waarschijnlijk geeft de als jubileumnummer uitgekomen roman 'Engel met
een vleugel' een goede doorsnedeindruk van deze auteursproduktie,
waarvan voor ons de leraarsroman
'Het smalste fundament' een der literaire hoogtepunten blijft .
De engel met een vleugel - wat
een uitstekend gekozen titel! - is
weer zo'n moederfiguur, die we uit
vorige romans van Romijn kennen,
en waarvan gelukkig gezegd mag
worden, dat ze 'naar bet leven getekend' is . Vroomheid als die van
Opoe Dobbinga bestaat en bet is
goed, dat Aart Romijn van zo'n in
een achterafstraat wonend en onop101

vallend met haar buren meelevend
en meetobbend naaistertje een romanheldin maakt . Ondanks haar bemoeizucht en bedillerigheid wordt
ze voor de lezers even hartveroverend als voor haar omgeving : een
groeiend werkmansgezin, een halfzieke vertegenwoordiger en zijn
schichtige vrouw en een brutaal
volksmeisje dat zonder houvast in
het leven staat . Jammer dat die bijfiguren minder zuiver worden getekend dan Opoe Dobbinga en dat
de schrijver hier en daar al to uitvoerig en uitgebreid met hen omtobt. Zijn hoofdfiguur echter, de engel met een vleugel, zal stellig voor
een groot lezerspubliek onvergetelijk blijven .
J . M . Vr.
Lidy van E#sselste#n
PAAL 20 .
Kampen - J . H. Kok.
Van de twaalf hier gebundelde verhalen werden enkele voor her eerst
in 'Ontmoeting' gepubliceerd, o .a .
'De Want', en velen zullen zich dit
uiterst verzorgde proza van een
dichteres herinneren . Even feilloos
zijn wat hun be-woord-ing en vormgeving betreft de elf andere verhalen.
Voor wie Lidy van Eijsselsteijns
werk kennen is bet merkwaardig
haar fragmentarische proza nu in
een verband en samenhang to zien .
De uitgever spreekt van een roman
in short stories . Is bet verhaal van
die roman dan de levensgang van
een tot meisje en vrouw uitgroeiend
kind? Voor ons gevoel ligt de samenhang eerder in de werkelijkheid
achter de werkelijkheid, een werkelijkheid waarnaar de hele roman
door gegrepen wordt, door het kind
in 'De witte dame', door bet meisje
in 'Het mutsje met de kwast', door
de vrouw in 'Paal 20' .
Men kan de vraag stellen of terwille van de werkelijkheid erachter
de werkelijkheid die her dichtst bij
ons ligt verwrongen mag worden .
Ogenschijnlijk gebeurt dit in Lidy
van Eijsselsteijns verhalen . Hoofd1 02

persoon is altijd her kind, her meisje, de vrouw . Menselijke tegenspelers, zoals we die in dit leven altijd
om ons been hebben, ontbreken nagenoeg. (Wel voelt men overal de
boven-menselijke Tegenspeler) . Daardoor staan ze ver of van wat tegenwoordig de short story wordt genoemd en van de techniek, die zich
daarvoor heeft ontwikkeld . J . M . Vr .
M . Ondei
DE GROOTVORSTIN .

Den Haag - L. J . C. Boucher.
Hoofdpersoon van deze merkwaardige roman is de man zonder standpunt. De schrijver heeft hem geplaatst in een situatie die tot handelen dwingt. Ergens in een groot
land komt bet yolk in opstand tegen
zijn heersers ; wie op de kaart de
revoltes volgt moet constateren, dat
de vlekken van bet verzet zich uitbreiden en verenigen. Zij bereiken
ook de afgelegen garnizoensplaats
Lomek, waar zich her buiten bevindt van de grootvorstin, een tante
van de regerende keizer. De kolonel
van de garde valt ten offer aan een
sluipmoord en opvolger wordt zijn
neef, een majoor. Dit is een man die
de opstand als gerechtvaardigd, in
ieder geval als onafwendbaar beschouwt. Niettemin onttrekt hij zich
niet aan zijn plicht, de grootvorstin
to beschermen en her stadje Lomek
nit handen der opstandelingen to
houden . Pas wanneer bet blijkt dat
her laatste onmogelijk is geeft hij
bet bevel dat de garde zich op bet
buiten terug moet trekken ; 'het is
her enige dat we nog kunnen doen
om onze schuld weg to wassen en
onze dood tot een goede dood to
maken .'
De man zonder standpunt is een
figuur die in de moderne romans tot
vervelens toe optreedt . Ik noem als
recent voorbeeld alleen maar de
hoofdpersoon nit 'Her bewaascle
kijkglas' van Theo Eerdmans . Hoe
komt her dat de majoor nit 'De
grootvorstin' boeit en fascineert?
Waarschijnlijk doordat Ondei hem

de achtergrond wist to geven van
ten tragische held . Van een ten dode
gedoemde wiens ondergang overstraald wordt door een troostend
licht . Met gebruikmaking van moderne middelen van plaats, tijd en
handeling heeft hij hem boven zichzelf en zijn tijd uitgeheven . Hiertoe
blijkt de literatuur dus nog steeds in
staat .
Aan bet klassieke drama herinneren eveneens de lange gesprekken en
bespiegelingen, waarvoor de hoofdpersonen in bet aangezicht van de
dood nog de tijd vinden. Omdat ze
zo doorlicht en doorlichtend zijn
kunnen ze niet worden gemist .
J . M . Vr.
J. de Rek
VAN BOERGONDIE TOT BAROK .

Baarn - Bosch & Keuning.
Dit boek is bet vervolg op 'Van
Hunched tot Hanzestad', waarmede
De Rek in 1954 zijn breed opgezette
vaderlandse geschiedenis begon . De
schr . behandelt hier bet tijdvak van
Reformatie en Contra-Reformatie
op een originele wijze . Hij streeft niet
naar objectiviteit, maar behandelt
zijn stof van een protestantse visie
uit. Men kan daartegen bedenkingen
opperen . Men kan aanvoeren, dat de
schr. a l to gul lof en blaam uitdeelt
en gevaar loopt bet ingewikkelde
gebeuren al to veel in een wit-zwart
schema to plaatsen, maar wij moeten
bet boek beoordelen naar bet doel,
dat de schr. voor ogen stond.
Hij schrijft niet voor de vakgeleerden, al kunnen ook deze er nog
bet een en ander uit leren, maar
voor bet brede publiek van belangstellenden in de geschiedenis . Houdt
men dit in bet oog, dan heeft bet
boek positieve kwaliteiten, waartegen de bedenkingen wegvallen .
Het is boeiend geschreven en bet
houdt voortdurend de aandacht gespannen. Het munt uit door een
grote veelzijdigheid . Het behandelt
bet leven van alle groepen der bevolking in al zijn facetten, Diet alleen van vorsten en voornamen,

maar ook van sociaal misdeelde en
to vaak vergeten groepen .
Achter de luchtige, soms wat badinerende toon verbergt zich een
gedegen studie, die de vakgeleerde
onmiddellijk proeft en die De Rek
in staat stelt of to rekenen met heel
wat legenden . Hij heeft oog voor de
continuYteit in de geschiedenis en is
er zich van bewust, dat tussen Middeleeuwse en Nieuwe Geschiedenis
geen kloof gaapt, maar dat heel wat
van bet middeleeuwse in bet volgende tijdvak voortleeft. Voortdurend maakt hij zijn lezers daarop
opmerkzaam en dit verheldert bet
inzicht . Wij hopen, dat dit boek de
brede kring van lezers zal vinden,
waarvoor bet bestemd is. Niemand
zal zich de lezing beklagen .
J . C . H. de P .
Nikolai Chochlof
RECHT OP EIGEN GEWETEN .

's-Gravenhage - Nijgh &Van Ditmar.
Weer een roman over een inlichtingen-man die de communistische invloedssfeer ontvluchtte, hetzij omdat hem de grond to beet onder de
voeten werd, dan wel omdat hij tot
inkeer kwam. De eigenlijke motieven
van lieden als deze vallen moeilijk
to raden, al was bet maar omdat ze
- dit brengt de aard van hun beroep
mee - weinig introvert zijn en hun
beweegredenen zelf veelal niet kennen .
Boeken als deze hebben stellig hun
betekenis, omdat ze bijdragen tot de
vorming van een antithetische houding van de bewoners der westerse
wereld ten opzichte van absolutistische staatsvormen . Of deze houding altijd de juiste is, is jets anders .
De grenzen tussen angst en afgrijzen
zijn niet steeds eenvoudig to bepalen . Zeker is echter dat de angst een
slechte leidsman is .
Gunstig onderscheidt zich dit boek
van andere bestsellers door de omstandigheid dat de man die bet
schreef, dan wel de vertalers en bewerkers van de Nederlandse uitgaaf
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Hans Schonzeler en Frans Wenneker, de kunst van bet schrijven van
een roman vrij behoorlijk bleken to
verstaan .
Het is natuurlijk ook mogelijk dat
deze verdienste op rekening van een
'negre' moet worden geschreven .
J. E . N.
Dylan Thomas
ALS EEN JONGE HOND .

Vert . : Hugo Claus .
Rotterdam - Ad Donker .
Zelden ben ik een treffender titel
tegengekomen dan deze. Portrait of
the artist as a young dog, noemde
Dylan Thomas de bundel schetsen
over zijn jeugd. De dichter schijnt
onvermoeibaar in het weergeven
van gebeurtenissen en situaties, vaak
in een of in enkele zinnen. Hij
schrijft een werkelijk ravottend proza, ontglipt de lezer, zo dikwijls die
denkt hem bij z'n staart to kunnen
grijpen en bereikt al zig-zaggend
toch z'n doel, een mand waarin je
hijgend ligt na to genieten van het
opwindend spel .
Hugo Claus gaf een zo knappe
vertaling dat de behoefte om het
oorspronkelijke to lezen zich nauwelijks doet gevoelen .
J . E . N.
J. Gresho f f
MENAGERIE .

's-Gravenhage - A . A . M . Stols .
In deze bundel schetsen, verhandelingen, beschouwingen, memoires,
opstellen en bekentenissen krijgt men
Greshoff ten voeten uit . Het is zinloos to trachten hem to typeren ; deze auteur laat zich niet vangen in
adjectieven . Hij zal u, als ge er eindelijk in geslaagd meent to zijn hem
to definieren, juist weer ontglippen
en bet komt me voor, dat dit een
der grote aantrekkelijkheden van
Greshoff is. Hij is altijd weer anders,
onberekenbaar, maar na to rekenen,
een doordrijver die altijd redelijk
blijft, een stijlvolle raddraaier, een
rebellerende conformist.
Ik houd van Greshoff, hoezeer
mijn wijkpredikant wel bezwaren
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tegen hem zal hebben .
'Wie zal mij voorschrijven wat ik
mooi moet vinden?' schreef deze
auteur eens, nl. naar aanleiding van
de tentoonstelling 'Kunst en Kitsch'
in het Haagse Gemeentemuseum. Deze woorden klinken eigenlijk telkens
in zijn werk door . Hij bepaalt zijn
genre, geheel onafhankelijk van wat
men gangbare smaak zou kunnen
noemen, dikwijls tegen geldende opvattingen in en toch weet hij altijd
weer de mens op z'n menselijkst in
het hart to treffen .
J . E. N.
Lou Vleugelhof
MET LOOD IN DE SCHOENEN .

's-Gravenhage - A . A . M. Stols .
Het ministerie van 0 ., K . en W . gaf
de auteur voor deze roman een reisbeurs. Het is begrijpelijk, verdedigbaar, maar het woord 'terecht' wil
me niet uit de pen . Lou Vleugelhof
heeft inderdaad knap geschreven.
Zijn dialogen zijn zeer scherp. In
enkele zinnen schept hij een sfeer die
niets to raden overlaat.
Het verhaal is de geschiedenis van
een adolescentie . Een gymnasiaste bezeert zich ernstig aan haar omgeving, waarin slechts onevenwichtige,
nit het lood geslagen mensen schijnen to leven . Allen eisen gierig hun
deel van bet geluk, dat goeddeels
uit zinnelijke bevrediging schijnt to
bestaan, en het kind blijft met lege
handen achter.
Dit boek wekt verzet, niet alleen
als phaenomeen, maar omdat bet typerend is voor bet genre dat opgeld
doet. Er is geen plaats in voor blijdschap, voor grootheid van karakter,
slechts voor hunkering naar wat
schijn-geluk en de desillusie van de
ontgoocheling .
J . E. N .

Lorenz Schultz
HERFSREIS DEUR HOLLAND
I
Heer, die tyd bet weer gekom
van sterwe vir die groot gousblom.
Die wolke met hul somber vragte
gly onmerkbaar-langsaam van hul oewers los.
Aan die heuwelhange swel die druiwetros .
Skenk hom nog net drie warm nagte,
sodat by soet word met die suiker van 'n moederbors Heer Jesus, les my dors .
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II
Messelaar, ek het geen huis - sal nooit, miskien een bou
en sal nog heel lank eensaam bly .
Teken nou 'n dak oor my,
of ek moet doelloos been en weer 'n droe blaar - voor die blou
wind deur die kaler lanings skeer .
Heer, teken nou U Kruis oor my .
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III
Ek sien, Jesus, U voete weer
soos toe U nog 'n jong seun was,
en hul bly gehuppel het in nat, groen gras hoe verward was hul toe in my hare, Heer!
Nou is hul geen voete meer
maar kleinwild, opgejaag in 'n doringbos Heer, maak U voete nit my hare los!
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Ad den Besten
SUCCES EN ECHEC IN DE PO1rZIE 1)

Natuurlijk, de ene dichter heeft succes in de poezie, en de andere heeft
pech. Dat is net zoals bet valt en bet is net als overal in de wereld . Maar
u zult wel niet van mij verwachten, dat ik u daarover een verhaal ga doen :
over de ongehoorde rijkdommen, die de een heeft bijeengedicht, en over de
bittere armoede, waarin de ander is gestorven . Laten we zeggen : over Clinge
Doorenbos, de succesvolle, en over Arthur Rimbaud, die is gekrepeerd -over
die tegenstelling .
Als ik u deze twee namen noem, begrijpt u bet trouwens al, hoe weinig u
overigens misschien ook van dichtkunst moogt weten : Het succes van een
dichter als dichter heeft niets met maatschappelijke welstand to maken . En
zijn echec als dichter evenmin .
Zeker, u kunt zeggen : als de dichters er zich maar toe bepalen to schrijven
wat de mensen graag willen, dan zit er toch blijkbaar wel een goede boterham in - zie Clinge Doorenbos. En als bet hun financieel slecht gaat, hebben
ze dat dus aan zichzelf to wijten . Ze moeten er tenslotte aan denken, dat
ze voor de mensen schrijven, en die hebben niets aan de hoge woorden die
de dichters meestal uitslaan .
Het zou me spijten, wanneer u er zo over denkt, of liever : wanneer u er
straks ndg zo over denkt. Ik hoop dat bet u duidelijk is, of anders, dat bet
u duidelijk zal worden, dat sommige dingen niet geldelijk to waarderen zijn .
Poezie is geen waar - dat is wat ik bedoel . Zoals geen van de dingen waar
bet in ons leven echt op aankomt, 'waar' is : ze zijn niet to koop, ze zijn
onbetaalbaar. En dat juist maakt ze zo kostbaar .
Hebt u zich ooit gerealiseerd, wat bet woord succes betekent? - Het is
afgeleid van een latijns werkwoord, succedere, dat 'opgaan', 'moeizaam opstijgen' betekent . Succes wit dus zoiets zeggen als : 'opgang', en dat niet zozeer in ruimtelijk vertikale zin, als wel in de zin van een positieve ontwikkeling op een doel, een resultaat toe . Wanneer men zijn doel bereikt,
heeft men succes . Wanneer men zijn doel mist, lijdt men een echec .
Dat woord echec op zijn beurt heeft ook zijn etymologie. Het is uit de
wereld van bet schaakspel afkomstig en bet betekent gewoon : 'schaak', in
de zin van schaakmat. Trouwens, bet woord schaakmat is ook weer interessant. Het betekent niets anders dan : de sjah, de koning, is mat, - is d66d.
De koning heeft een echec geleden .
Welnu, wat ik verder over de poezie ga zeggen, zou ik min of meer in bet
1) Dit artikel is de bijna woordelijke weergave van een lezing, gehouden in
een Volkshogeschool-cursus over bet thema 'Succes en echec' .
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beeld van het schaakbord willen vastleggen, en ik zeg : De dichter is de
koning die met wit speelt op het schaakbord . Zoals de schaker immers
identiek is met zijn koning - met zijn koning valt hij zelf . De dichterkoning tracht op to dringen tot diep in vijandig gebied, om de zwarte
koning to overmeesteren. Daartoe staan hem machtsmiddelen ten dienste :
pionnen, paarden, kastelen en raadsheren, die elk hun eigen funktie hebben,
hun eigen manier van gaan en staan. Maar natuurlijk, zij kunnen ook
tekortschieten en vallen . De koningin kan worden bedreigd, en zelfs de
koning . - Zijn koningin zal de koning tot her laatste toe verdedigen .
De koning is de dichter zelf, heb ik gezegd . Wie is zijn koningin? - Dat
bent u . Nee, u moet niet denken dat u vrijblijvend toeschouwer kunt zijn
bij het spel dat de dichter speelt, of zelfs dat u er niets mee to maken
hebt . Zoals de dichter evenmin moet menen, dat zijn medemensen niets to
maken hebben met wat hij doet . De dichter en u zijn 'aan elkaar getrouwd',
of u zich daarvan bewust bent of niet . In het schaakspel dat hij speelt tegen
de zwarte koning en zijn macht bent ook u in het geding ; ook uw zaak
wordt daar uitgevochten .
De poezie is, als het erop aankomt, een strijd van wit tegen zwart, een
strijd van het licht tegen de duisternis. Het licht is aan de kant van de
mensen - zij hebben bet w66rd . En de strijd gaat tegen de stomme machten,
vaag om ons, in ons en door ons been, die vanuit een donkere naamloosheid
hun aanslagen beramen op ons leven en onze ziel . Mij dunkt, juist als moderne mensen weten wij daarvan weer het een en ander . Wat zijn bet voor
krachten, die vanuit het duister der ziel zich aan ons opdringen en de mensen overal doen schreeuwen naar de religie of naar de psychiater? Wat
voor bezetenheden maken zich soms onverhoeds van de mensen meester en
drijven hen onweerstaanbaar in allerlei mensonwaardige individuele of kollektieve avonturen?
Met deze krachten is de dichter bij uitstek gekonfronteerd, - als het ware
plaatsbekledend voor alien, op een vooruitgeschoven post, blootgesteld als
geen ander aan de zwarte koning der duisternis . En hier gaat bet beeld
van het schaakspel dus niet meer op ; want de dichter is ook in zijn pionnen en paarden : in hen leidt hij de aanval in of voert hij de verdediging ;
in hen overwint hij of lijdt hij de nederlaag .
Ik heb de dichter 'de koning die met wit speelt' genoemd. Want, heb ik
gezegd, bet licht is aan zijn kant, aan de kant van de mensen : wij hebben
bet woord .
Is dat clan zoiets wonderbaarlijks?
Ik geloof dat het hit grote wonder, het geheim van ons menszijn is . Hebt
u er wel eens over nagedacht, hoeveel woord en licht met elkaar to maken
hebben? De mensheid heeft bet de eeuwen door geweten, maar ik vrees dat
wij, die geestelijk nog altijd grotendeels van de 'Verlichting', de 'Aufkla1 09

rung' leven, het vergeten zijn . Sinds het einde van de 17-de eeuw zien we
het licht immers in de eerste plaats, zo niet uitsluitend, als een zaak van
onze redelijk denkende geest, ons heldere verstand . Wanneer we na veel
verward en verwarrend denkwerk eindelijk begrijpen, zeggen we : er is ons
een licht opgegaan . En terecht, want dat is een bevrijdende, een ochtendlijke ervaring . Alsof we zo uit de nacht een dag vol mogelijkheden binnentreden. Maar toch . . . bet licht is iets nog veel prillers, iets veel primitievers en meer elementairs . In het bijbelse scheppingsverhaal gaat bet licht
over de wereld op als het eerstgeschapene, de 'eerstgeborene' van God - en
het 'hangt' om zo to zeggen aan bet woord : 'En God sprak : daar zij licht en daar was licht' . Het licht wordt bij wijze van spreken uitgesproken en
het wordt voorwaarde voor alle leven . Alles op aarde leeft in en door het
licht, en naar het licht toe . Ook de mens, de beelddrager Gods : Hij wordt
geschapen in het licht, voor Gods aangezicht, en God delegeert aan hem de
adem van Zijn eigen scheppende geest . De mens wordt, in onderscheid van
al wat hem omringt, tot het woordwezen Adam . Pas dat is menselijk leven,
wat zich in het woord voltrekt. Vandaar dat aan het begin van het Nieuwe
Testament de apostel Johannes dat enorme kosmische verband legt : 'In den
beginne was bet Woord . . . In het Woord was het leven, en het leven was
het licht der mensen.' Zeker, ik weet wel, dat de apostel daar naar Jezus
Christus verwijst . Maar wie is Jezus Christus anders dan de 'zoon des mensen', de mens bij uitnemendheid - het woord van in den beginne, waarin
ons menszijn als menszijn berust, vleesgeworden, gestalte-geworden, historie!
In het woord is het leven, en het leven is het licht der mensen - zonder het
woord zouden wij 'geen leven hebben' .
Zonder het woord zouden we ook geen gedachte kunnen denken . Zonder
het woord zouden we weerloos prijsgegeven zijn aan de ongedifferentieerde
overmacht der verschijnselen . We zouden ze niet eens kunnen onderscheiden . Want de dingen van elkaar onderscheiden, dat doen we door ze namen
to geven. Zonder namen vloeit alles dooreen - als een grauwe, vormeloze
massa . Lets ondoorzichtigs en ongrijpbaars ; we hebben er geen vat op . Daarvan weten we allemaal . Zolang de dingen geen naam hebben, voelen we ons
onbevredigd, beseffen we dat we tekortschieten . Vandaar dat we er altijd
op uit zijn, de verschijnselen onder een noemer to brengen, onder €bn noemer bij voorkeur. Nietwaar, Ms de dingen maar een naam hebben! Zolang
dat niet het geval is, is het net, of ze meer zijn dan wij, of wij ze niet beheersen. Zoals een examinator terecht klonkludeert, dat de kandidaat de
stof niet beheerst, wanneer hij die niet onder woorden kan brengen . Want
alleen in onze mogelijkheid om namen to geven zijn omgekeerd w# meer
dan wat ons omringt, zijn wij de dingen de baas, zijn wij de 'heren der
schepping' .
Het woord brengt licht in het leven . Zonder het woord zouden wij in het
duister tasten.
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Ik heb de mens her 'woordwezen' genoemd . Dat geldt dus evengoed voor u
in her algemeen, als voor mij, dichter .
Waarin onderscheid ik mij dan van u?
Misschien hierin, dat ik me van deze dingen meer en sterker bewust ben
dan u? - Maar dat zou eigenlijk alleen betekenen, dat ik geestelijk war filosofischer ben gebouwd dan u . En een filosoof is nu eenmaal iets anders dan
een dichter. Wat is een dichter eigenlijk?
De dichter, zegt Martin Heidegger ergens, is de woordbemiddelaar van een
oerervaring. Dat klinkt mystiek en geleerd beide . Wat is ermee bedoeld?
Die oerervaring is : dat de mens zich bewust wordt er to zijn, 'da zu sein', dat hij zichzelf herkent aan de dingen . Hij herkent zijn lichaam in de aanraking met andere lichamen en lichamelijkheden . Hij herkent zijn geest aan
wat hem bewust wordt . Zo vormt zich zijn Ik in de voortdurende dialoog
met bet niet-Ik . Hij verstaat de werkelijkheid a .h .w . als een woord, dat om
antwoord vraagt . Als een uitdaging die moet worden aanvaard . Hij moet
reageren, niet de werkelijkheid passief aan zich laten gebeuren, maar aktief
op haar ingaan .
Dar geldt voor ieder mens. Maar ook bijna ieder mens gaat voor die uitdaging uit de weg ; bijna ieder mens beseft de werkelijkheid als een gevaarlijke, onberekenbare dimensie, en hij schuilt daarvoor weg in het 'men',
zegt Heidegger, in de onpersoonlijke massa met de confectie-ideeen en de
confectie-gevoelens ; hij praat mee wat de massa praat - gemeenplaatsen en
leugens . En hij vermoedt niet, dat hij zo verraad pleegt aan zijn eigen menszijn, dat hij zijn eigen menswording in de weg staat .
En de dichter? - Stellig, ook hij kan de ontmoeting met de werkelijkheid
vermijden, b.v . door zich tevreden to stellen met de weerklank van zulke
ontmoetingen in de poezie . Erger nog : hij kan zijn woorden volkomen gelijkstemmen met de woorden die op een bepaald moment iedereen gebruikt
in de wereld der poezie . Hij kan zich m.a .w . aanpassen aan de literaire
mode . Maar dat kan nooit van lange duur zijn . Hij moet bet tenslotte van
een persoonlijke, authentieke ontmoeting met de werkelijkheid hebben .
Vindt die met plaats, dan zal zijn poezie in de ruimte verloren lopen. Dat
is 66k een echec dat een dichter Iijden kan .
De mens ervaart de werkelijkheid als een gevaarlijke dimensie en is voortdurend in de verleiding haar to ontvluchten . Waarom? - Omdat de werkelijkheid iets anders is, meer is dan de som van alles war zakelijk en konkreet aanwezig is, anders en meer dan her objektief-vaststelbare . Ze is,
kortom, iets anders dan de 'realiteit' . Werkelijkheid is veeleer de som van
alles wat zich als werkelijk aan ons opdringt, uiterlijk en innerlijk, - icts
wat werkt en uitwerking heeft . De werkelijkheid bestaat niet uit dode dingen, maar uit machten, krachten en impulsen . Ze is in de grand van de zaak
een religieuze dimensie . Ze is tegelijk in en achter de dingen, maar ze is
nooit de dingen zelf. En wij, rationeel denkende mensen van de 20-ste
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eeuw, staan daar met twee linkerhanden tegenover . Als iets vaags, onbenoembaars, valt zij ons op de ziel . Wie zal haar naamgeven, wie zal haar
beheersen? - En kijk, daar gaan degenen, die zich niet meer in bet 'men'
hebben kunnen verschuilen, gekweld en wanhopig naar de psychiater, verwachtend dat hij een naam zal geven aan wat hen beangst. Nu, dat gebeurt
dan ook : hij maakt hun bewust, wat er ten naastenbij met hen aan de hand
is . In feite toch eigenlijk altijd dit, dat zij niet genoeg aangepast zijn geweest aan hun omgeving, misschien al van hun jeugd of aan . Alleen, waar
leidt bet anders toe, dan dat deze mensen in het 'men' worden teruggevoerd, nu met de heilige overtuiging, dat war hun dwarszat alleen maar
hersenschimmen zijn geweest?
De dichter gelooft daar niet aan . Hij weet dat, als er z.g. psychische moeilijkheden zijn, die meestal dieper wortelen dan in wat er psychoanalytischvaststelbaar in onze ziel is scheefgegroeid ; dat m.a .w . onze psychische vergroeiingen slechts sekundair zijn, alleen maar een gevolg van een dieper
gebrek aan aanpassing ; het zit scheef in onze verhouding tot de werkelijkheid, deze religieuze dimensie!
De duitse dichter Friedrich Holderlin heeft in het begin van de vorige eeuw
geprofeteerd van de 'diirftige Zeit', die stond aan to breken, en heeft gesproken van het zich onttrekken der goden . Zijn visioen is bewaarheid : de
goden hebben zich aan ons bewustzijn onttrokken ; zij hebben, zeggen wij
nuchter redenerend, geen stand kunnen houden voor de ontdekkingen der
negentiende-eeuwse wetenschap . En inderdaad, daar heeft het wel mee to
maken. Maar het zou wel eens kunnen zijn, dat de goden zich alleen maar
uit ons bewustzijn hebben teruggetrokken om zich in ons onderbewustzijn
to nestelen . Van daar uit maken zij zich aan de tegenwoordige mens kenbaar . En omdat hij bewust niet meer van hen weet, zijn zij hem onderbewust
zulk een probleem . Dat is een der kenmerken van de 'durftige Zeit'.
Holderlin heeft de klacht aangeheven : 'Wozu Dichter in durftiger Zeit!'
Ja, waartoe dichter, als de mensen geen besef meer hebben van de dingen,
waarover het alle eeuwen door is gegaan in de dichtkunst? En gelooft u
mij : deze vraag ligt nog altijd achter een groot deel van de Europese
poezie . Toch stelt de moderne dichter die vraag, naar 't mij voorkomt, niet
meer met zo'n klagend accent . Als de mensen geen bewustzijn van deze
dingen meer hebben, wat anders kan dan zijn funktie zijn, dan ze de mensen bewust to maken? Dat is niet eens principieel verschillend van wat in
zijn tijd ook Holderlin to doen stond . Het verschil is alleen, dat h# bij
voorbaat met meer begrip kon rekenen, dan de dichter van nu ; bet verschil
is alleen, dat de afstand tussen de dichter en de mensen groter is geworden,
- en dat is dus een gradueel, geen principieel verschil. Is het niet opmerkelijk, dat vrijwel alle grote denkers en geleerden tot diep in de tijd van de
Romantiek het bewijs leveren, dat de woorden der dichters iets voor hen
hebben betekend? Wat is dat veranderd! Men komt tegenwoordig zelden
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meet een 'intellektueel' tegen, voor wie de poezie een rol speelt . Daar staat
natuurlijk tegenover, dat de poezie niet meet zo sterk als vroeger aan een
bepaalde maatschappelijke bovenlaag is voorbehouden ; de dichter vindt
hedentendage veel meet verspreid in alle kringen gehoor, - alleen, bet is
waar, overal bij een verdwijnend klein percentage der mensen .
Toch hoeft dat hem niet to ontmoedigen . Zelfs wanneer maar €en mens
zou horen en tot leven komen, zou de dichter niet vergeefs hebben geleefd .
Hij is de bemiddelaar van bet geheim der dingen temidden van zijn medemensen . Hij spreekt uit, wat op geen andere manier to zeggen en to benoemen valt dan alleen in de taal der poezie . Want, al zou er bijna niemand
meer zijn, die bet erkent, er moet naam worden gegeven aan wat zich aan
namen onttrekt. Het naamloze immers is meet dan wij ; wij beheersen bet
niet, - wanneer we ons er goed van bewust worden, voelen we ons erdoor
bedreigd . De menselijke maat - en dat is de maat van bet woord - moet
worden uitgebreid over de werkelijkheid . Of om met Lucebert to spreken :
'op een pijnlijk zwijgen' moet 'bet wonderbeeld van een woord' worden
gelegd.
Magie! - Inderdaad . Maar bet is witte magie, magie-ten-goede. Geen mens
wordt erdoor bedreigd . Integendeel, zij richt zich juist tegen de bedreigingen van bet menszijn . Poezie is : met bet woord doordringen in bet als
vijandig ervaren gebied van bet naamloze . Delen van dat gebied bij onze
wereld inlijven . Het duister opklaren . En de aandrift der poezie? Het onuitsprekelijke uitspreken, - zoals muziek erop gericht is, bet onhoorbare tot
klinken to brengen en schilderkunst, bet onzichtbare zichtbaar to maken.
Met andere woorden : bet onmogelijke nastreven . Kunnen, wat niet kan . Pas
dat kunnen beet temidden van en boven alle ander menselijk kunnen : kunst!
Nu ik bet zo heb gesteld, begrijpt u wel, dat voor een dichter bet echec
veel meer voor de hand ligt dan bet succes . Althans naar zijn eigen besef .
Hij zal voortdurend bet gevoel hebben, tbch weer onder de maat to zijn
gebleven . De bijna vanzelfsprekende overweging, dat 'bet onuitsprekelijke
uitspreken' natuurlijk betekent : datgene uitspreken wat in een andere taal
dan die der poezie niet kan worden uitgesproken - die overweging bevredigt hem niet. Hij wil bet uiterste, bet laatste . En daarom : ieder gedicht
betekent een echec, zelfs al is bet 'verder' dan bet vorige - bet zegt bet
laatste nibs.
Wanneer u een aesthetisch voelend mens bent, zegt u misschien : 'Gelukkig
maar, want anders zou er nooit meer een gedicht hoeven to worden geschreven!' En eigenlijk ben ik bet wel met u eens, al is bet zo, dat gedichten, waaraan deze strekking naar bet absolute ontbreekt mij onbevredigd
laten. In elk geval hebt u, naar ik hoop, begrepen, dat dichten meet is dan
een aesthetisch spel, meet dan bet maken van mooie gedichten . Het mooie
interesseert een dichter niet zo erg . Het gedicht moet niet 'mooi' zijn, maar
'raak' - bet moet de werkelijkheid in bet hart treffen, bet moet geldige
113

namen geven, bet moet de geheimen achter de realiteit fixeren en bezweren .
Goede geheimen en kwade, engelen en demonen . De engelen moeten aanwezig worden gezongen, ten bate van bet mensenleven ; de demonen moeten
uit hun anonymiteit to voorschijn worden geroepen en onder onze menselijke macht gesteld. Daarom de dichte, geladen taal van bet gedicht . Het
gedicht is een bezweringsformule. Het is erop gericht, in woorden to bannen wat ieder moment zou kunnen ontvluchten of vervluchtigen . Dat is de
reden of oorzaak van wat men tegenwoordig de 'hermetiek' van bet gedicht
pleegt to noemen, zijn hermetische geslotenheid, die bet de lezers soms zo
moeilijk maakt 'erin door to dringen' . Alles moet zijn funktie hebben, alles
moet dwingend zijn . Overbodige woorden, slappe regels, hiaten tussen de
vers-elementen onderling - bet zijn allemaal zere plekken, losse voegen
waardoor bet bezworene toch nog zou kunnen ontsnappen . En bet ontsnapt
dan oak - de betovering wordt altijd wel i'rgens verbroken . Het volmaakte
gedicht blijft ongeschreven .
Iedere dichter weet dat. Iedere dichter weet van bet echec dat hij elk gedicht opnieuw lijdt . Weet hij ook van succes?
Laat ik voor mijzelf spreken . Er bestaan gedichten - niet zo veel, maar ze
zijn er - waarvan ik bet gevoel heb, dat ze 'bet' zijn ; volmaakte gedichten,
verzen zonder voeg of naad. Verzen waarvan ik besef : bier is iets gezegd iets bezworen, iets tegenwoordig gesteld - waar ik zelf geen naam voor had ;
goddank, bet is uitgesproken! En dat betekent dan : bet kan mij niets meer
maken, df : bet is mij niet meet to ontnemen . Maar dat zijn altijd gedichten
van anderen, en bet is me wel eens overkomen, dat ik er met zo'n ander
over sprak en hij me hoogst verbouwereerd aanzag : Wind je dat nu zo
geweldig? Ik vind bet zelf maar een dubieus geval .' En eenmaal gebeurde
bet, dat de dichter in kwestie een nadenkende rimpel trok en zei : 'Ja, toen
ik bet schreef, had ik zelf ook bet gevoel, dat dit bet nu was . Maar achteraf . . . Vind je eigenlijk ook niet, dat dit toch goedbeschouwd een stoplap is,
dat de spanning van die regel naar niets lijkt, dat er daar beter iets anders
had kunnen staan - en trouwens, heeft die of die bet eigenlijk al niet veel
sterker gezegd?'
Succes en echec . De schaakpartij gaat altijd nog door . De dichter blijft erop
gericht door to dringen in bet duister gebied, waarover geen Aufklarung,
geen wetenschap, geen filosofie haar licht kan doen schijnen . En inderdaad, stukken duisternis worden, voor de duur van bet gedicht - zolang bet
bewust is, zolang bet klinkt en gelezen wordt - verlicht. Maar bet is eigenlijk onbegonnen werk, de perspektieven slaan z6 weer dicht . Ja, bet duister
slaagt er telkens weer in, bezit to nemen van gebieden, die wij allang, keurig in kaart gebracht, stevig in onze macht waanden .
Wat willen wij eigenlijk? - De velden in bezit nemen, waar eerst zwarte
pionnen stonden, kastelen en raadsheren zelfs . . . Maar de zwarte koning
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zelf? Wie is hij toch, deze macht die ons in ons woord verijdelt, d .i. die ons
menszijn frustreren wil?
Het moet in laatste instantie de duivel zijn, de diabolos - de 'dooreenwerper', die vanuit zijn duister operatieterrein ons menselijk machtsgebied penetreert, het gebied dat wij onder het beslag van ons woord gebracht en zo
gehumaniseerd hadden . Het moet degene zijn, die er altijd op uit is ons in
verwarring to brengen . Ja, hij dringt door tot waar wij bet meest mens zijn,
tot in het woord . Hij verdraait en verleugent her . Hebt u er we1 eens op
gelet, dat in de bijbel de verijdeling van ons menszijn met de verdraaiing
van bet woord begint? 'En de slang zeide tot de vrouw : 'God heeft zeker
wel gezegd : Gij zult niet eten van enige boom in de hof!" - En de mens
is er niet tegen opgewassen - bet kost hem bet paradijs .
De leugen maakt de wereld wanordelijk ; de waarheid alleen maakt haar
bewoonbaar, zelfs al is ze hard. De leugen maakt de mens tot een slaaf
van de 'vader der leugen', de mensenmoorder van den beginne - de waarheid maakt hem vrij .
Als de dichter degene is, die, v66r zijn medemensen en voor zijn medemensen uit, exemplarisch de menselijke conditie van het woord vervult, dan
kan dat niet anders betekenen, dan dat dichten is : de waarheid spreken . De
waarheid, zoals de Grieken haar zagen, als onverborgenheid ; en de waarheid, zoals Israel haar beleed, als betrouwbaarheid . De dichter is de onthuller van bet verborgene - hij spreekt de geheimen van de werkelijkheid
uit - en hij is tevens degene die zijn woord stelt als daad van trouw aan
de aarde . Hij is geroepen, de menselijke orde op to leggen aan bet nietmenselijke . De diabolos echter wil de chaos . Hij is de grote tegenspeler van
God en mens beide . En de dichter, die exemplarisch de conditie van bet
ordescheppende woord vervult - de dichter treedt de dimensie binnen, die
de diabolos liegende in zijn macht heeft gekregen. Hij ontmoet er demonen .
Ja, maar ik heb toch gezegd, dat hij ook engelen ontmoet?
Ook engelen? - Er worden in bet machtsgebied van de zwarte koning stralende prinsessen vastgehouden . Zij slapen soms al duizend jaar, wachtende
op de ridder die het doornig gewas om hen been uiteen zal slaan en hen zal
onttoveren . Een kus op bet voorhoofd ; iets als een 'Meisje, sta op!' - en zij
komt tot zichzelf .
Ja, dat gebeurt 66k in de poezie . Soms krijgt men bet gevoel, dat pas in
het gedicht de wereld tot zichzelf komt . Soms komt de met stomheid geslagen schepping a.h .w . zelf tot zingen. En bet is een heerlijk lied, waartoe de
dichter haar bevrijdt .
Al her goede van de werkelijkheid wil woord worden, naam krijgen, wil
gaarne her heer-zijn van de mens erkennen en er voor hem, alleen voor
hem zijn, zoals een bruid er alleen voor haar bruidegom is .
Ik weet, dat ik over de schreef ben gegaan . Wellicht was deze hele 'geloofs115

belijdenis der poezie' trouwens een aantal stappen over de schreef . De vraag
blijft immers : En de zwarte koning zelf? Ja, wat moet ik, dichtertje, dat
zelf soms niet weet, of ik lieg of de waarheid spreek?
Maar toch is wat ik hier heb gezegd niet zonder meet een geloofsbelijdenis
der poezie geweest . Per slot van rekening was her, dacht ik, een belijdenis
van bet Woord, waarin mijn mensenwoord is gegrond, waarnaar mijn mensenwoord staat to verwijzen . Ik heb alleen verwachting van de poezie, omdat ik, net als eenmaal Johannes de Doper, geloof in degene die na mij
komt en die groter is dan ik. De mens bij uitnemendheid, het Woord zelf
dat de waarheid is. Degene die de hele werkelijkheid van demonieen zal
zuiveren en die hun koning gevangen zal nemen . Ik ben in de rug gedekt de overwinning is tenslotte toch aan mijn kant, aan de kant van de mensen .
En daarom heeft bet zin met wit to spelen, en niet met zwart.
Maar natuurlijk, wie succes wil hebben in de wereld, moet met zwart spelen . En dat gebeurt ook wel in de poezie . Dan worden in bet woord zelf
demonen ontketend en op de mensen losgelaten . Nee, bet zijn niet alrijd de
onbegaafdsten, die zo handelen . Maar zulk een succes is tegelijk een echec,
hun uiterste echec . Zij hebben hun koningin prijsgegeven . Zij verraden en
verloochenen de mens, zij kruisigen het woord . Zij weten niet wat zij doen .
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Heppe de Moor

lieve, in de tuin
van ons samenzijn
heb jij je een woning
gevormd
ik huil niet
want ik weet,
dat bet tweede hart
klopt in je schoot
achter de ruiten
bespied ik je van ver
je praten, fluisteren
over mij been
in de slaap van
jullie beiden
dan zijn je ogen
zo wijd, je glimlach
blijft peinzend hangen
in een frons en
als ik vraag
ben je de meesteres
over een onbegrijpelijke zaak
ik lach verlegen
en je vat mijn hand,
zodat wij de bloemen
zien ontluiken
in de tuin, die
toch van ons beiden is?
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Jan D . Plenter
JAARVOGEL

De poten,
die mij ervoor bewaren,
dat mijn buik op de aarde ploft,
het lijf,
dat mij ervoor behoedt,
dat ik de aarde niet trouw zou blijven,
de kop,
die mij ervoor beschermt,
dat ik de aarde ten offer zou vallen,
dienen de bek,
die ik ben .
Jaarvogel.
Doming .
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Jan D. Plenter
LANDING

Hoe hoger ik vlieg,
to lager de plaats,
waar wonen
de dieren
de planten
de stenen
de mensen .
Hoe verder ik vlieg,
meer achter de plaats,
waar klinken
verhalen
zinnen
woorden
de schreeuw.
Nu zal ik komen,
waar ik kan denken,
of de gedichten,
die mij bezaten,
hun oorsprong vonden
in bet een of bet ander :
verhalen van dieren
zinnen van planten
woorden van stenen
de schreeuw van mensen
Hoe zou een verhaal
zonder to huwen
met zinnen leven,
hoe ook een woord
zonder bet hart
van een schreeuw getuigen?
Hoe zou bet lied
zonder dieren en planten
zonder de stenen
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zelfs zonder de mensen
het alles doorzingen?
Ik ga landen.

1 20

Jan D . Plenter
GESCHIEDENIS

Daar was eens een bloem,
een rode bloem,
die stond in bet olifantsgras,
zij stond maar to staan,
zij stond maar to staan haar stand
in een mandibui zonlicht .
Toen kwam er een bij,
een zwarte bij,
die vloog in de trilwarme lucht,
die vloog maar zijn vlucht,
die vloog maar zijn vlucht van gevlieg
in een bandjir van groeisel .
Ook kwam er een mens,
een blanke,
die liep naar de lokkende verte,
die Rep maar zijn loop,
die Rep maar zijn loop van gedraaf,
die boog,
die boog zijn buk,
die boog zijn buk naar omlaag.
Toen de bloem nit haar stand
naar de bij zich boog,
die op haar wou gaan,
is de bloem gebroken,
is de blanke gestoken,
en is de zwarte,
en is de zwarte bij
gestorven in bet olifantsgras
in een graf van schaduw .
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Nora Petit
VAN EEN KASTANJE

Er was eens een kastanje, die een vogel wilde zijn . Elke avond vroeg de
kastanje aan de wind : 'maak je vannacht een vogel van me?'
En elke avond zei de wind in de kastanje : 'ik zal er eens over denken' .
Zo verliepen tientallen jaren, want de wind bleef wat dat nadenken betreft
tot nog toe in gebreke . Dat begon de kastanje die intussen de middelbare
jaren had bereikt to vervelen . Elke avond dat vragen en dan dat uitzichtloze wachten op antwoord!
Tegen de morgen na de laatste nu al gewoon geworden vraag had de
kastanje een besluit genomen. De omwonende bomen konden getuigen het
met eigen wortels to hebben waargenomen . De kastanje deed een keuze uit
de zeer uitgebreide familiekring van bladeren, broers en zusjes, ooms en
tantes, neven en nichtjes. De kastanje koos de Ene Nog Jonge .
De Ene Nog Jonge verschilde oppervlakkig gezien niet veel van de overige
Jonge en niet Meer Jonge bladeren . Het was een gewoon kastanjeblad,
breed en bomig, met dit Ene verschil dat de Ene Nog Jonge ondernemingsgeest bezat . Ook zijn spraak was beslist niet beter of zorgvuldiger dan die
van de anderen, wat je op zijn minst zou mogen verwachten van iemand
die is uitgekozen voor een hoog en verheven doel .
Aan het einde van de middag gaf de kastanje een teken aan zijn uitverkorene . Nagestaard door de hele familie rukte de Ene Nog Jonge zich los
en waagde de sprong in de ruimte . Onmiddellijk bezon de kastanje zich .
'Waar ben je,' riep hij met zwakke stem . 'Vaarwel,' antwoordde de Nog
Jonge op recitatieve toon (een bewijs voor de geestelijke staat waarin hij
meteen al verkeerde) . Daarop werd het volslagen donker en er was niets
meer to horen dan het gezucht van de kastanje die bezig was een antifoon
to bedenken .
Lange tijd vernamen de kastanje en zijn familie niets van de reiziger . Wij
zullen ondertussen zien hoe hij het maakte . Want ook de Nog Jonge had
diep in zijn hart ernaar verlangd gevleugeld to zijn, geen engel natuurlijk,
een woord dat we beleefdheidshalve nooit met een hoofdletter mogen
schrijven, Been engel dus . Wat dan wel? Ach een vogel. Niet altijd met de
voeten in de aarde zoals gebruikelijk is bij bomen . Ach nee, niet een leven
lang zonder de grenzen van de fantasie ook maar een keer to hebben
doorbroken . Heimelijk, heimelijk ja, had de Nog Jonge gebeden, niet gevraagd zoals de kastanje, nee gebeden, 'Lieve' . Welke Lieve? 'Lieve, maak
mij e n keer een vogel?' En met het antwoord van Lieve sliep de Nog
Jonge elke avond in.
Nu was hij op reis in de ruimte (hij meende zelf in de eeuwigheid) . Eerst
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deed de Nog Jonge een andere boom aan, maar hij schrok zo van de onbe
kende blote huid (bet was een Esdoorn) dat hij er met een vuurrood hoofd
vandoor ging . Met bonzende slapen beklom hij een telegraafpaal en rustle
daar een ogenblik. Een nachtvogel schoot laag over hem heen, instinctief
maakte hij zich kleiner. Hij betrapte zich erop dat hij zat to denken aan
zijn verwanten, aan zijn geboorteboom, aan al die trage voeten van bomen
en struiken aan al die gedoemden aan een plaats, en zijn zelfbewustzijn dat
al een deukje had gekregen (herinner u het geval met de Esdoorn) leek op
glad stromend water . Zijn zelfvertrouwen nam toe, zo zelfs dat hij zich
alweer in een gevaar stortte. Hij nam een duik en gleed van de telegraafpaal en merkte dat hij aardser was dan ooit tevoren . Hij kwam nu dicht bij
de weg waar straks karren en melkwagens alles onder hun wielen zouden
verpletteren. Zelfs meende hij in de verte de oude kastanje to horen mompelen en her gezucht van de familie die nu klaar was met de vooroefening .
Daarvan ontroerde hij zo dat hij 'dag allemaal' wilde roepen en 'dag Lieve',
maar zijn stem was klein en hij stamelde iets van 'oh en eh, ah oh' . Dat
kionk midden in de nacht want het kon onmogelijk vroeger zijn dan drie
uur als een naam die bedolven wordt onder kussen . Toen nam de wind
hem op en dreef hem voor zich uit en hij liet zich meenemen, hooggestemd
en idealistisch . Daar verschenen de eerste sterren hoewel het nu tegen de
morgen ging. Doodmoe viel de Nog Jonge in slaap en werd pas wakker
toen hem stemmen van mensen bereikten . Hij zat een poosje om zich heen
to kijken en zag de zee en een grote roofzuchtige meeuw en een kind dat
zich bukte om iets op to rapen . Hoewel de Nog Jonge nooit van poezie
of iets van then aard had gehoord was hij een ogenblik ademloos .
Het kind had natuurlijk een naam, misschien Anneke of Miesje of Nettie .
De zeester had geen naam, hij was een naamloze onbekende in een wereld
van miljarden en nog eens miljarden andere levende wezens . Hij was een
telg uit een onvoorstelbaar groot geslacht van zeesterren, hij had sierlijke
vormen en op bet ogenblik dat hij op het strand aanspoelde zaten zijn
zuigmondjes vol levende plankton, minuscule wezentjes . Behalve dat hij
geen naam bezat had de zeester ook geen herinnering . De zeester wist nets,
hij was niets anders dan een kunstig gevormd stukje leven, een teder gekleurde en achteloos neergeworpen bloem . Dat wist de roofvogel Wa . Wa
luisterde met een scheve kop naar geluiden die aandreven, het gekrijs van
een vreemde vogel boven het nest alsof er iemand riep . De wereld van de
zeester was een totaal andere . Met niets dan vijf armen moest hij zich handhaven, zonder ogen, zonder gehoor. Wa was wreed voor de zwakkeren en
de sterkeren waren wreed voor Wa . En het kind Anneke of Miesje of
Nettie? Ze vond de verblekende zeester mooi en ze vond de roofvogel Wa
mooi . Ze droeg de zeester in haar warme hand en de vogel in haar herinnering.
Dit zag de Nog Jonge vanuit zijn schuilplaats. De wind voerde andere
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geluiden mee, de stemmen van de familie, het zuchten van de oude kastanje, de verwarde vragen van de ooms en nichten, de tantes en de jonge
neven. En weer kon hij slechts stamelen 'oh en ah oh eh, dank je Lieve' .
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Wim Brinkman
SCHEMERING TE CHEVETOGNE

Achter de bergen vergaat langzaam de dag .
Over de zwarte velden gaat de wind .
Hoorbaar wordt zij in de hoogste bomen
en buigt hen naar waar zij gaat .
Hoorbaar wordt de dood in de mens.
Hij buigt het vruchteloos lichaam
zwijgend tot het overweldigend duister .
Voor C. van D.

12 5

Wim Brinkman
EINDE

Bloemen, bomen eindigen in aarde .
Aarde eindigt in vuur.
Vuur sterft.
Koud wordt men en draagt een armzalig lichaam
tot in de laatste armen, tot de dood.
Vuur sterft.
Maar wat verbergt zich in koude, dit trouweloos woord,
en wat verhult duisternis? Hoe spreekt men uit :
vuur sterft?
Zwijgend ziet men uit, men ziet in koude woorden :
over water en riet trekken de zwarte vogels,
vuur sterft .
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Wim Brinkman
TIJD

Zo lang ik zeg : ik heb u zozeer lief,
en lichtjaren waarheid tussen ons bestaan,
zo lang nog is de nacht vol van verlangen .
Zo lang ik u als eenzaamheid vertaal
en nog verdriet heb om uw duisternis,
zo lang nog staat mijn dood in u to kijk.
Zo lang ik bid om de genade van uw handen,
achter uw naam mijn stilte verzwijg,
zo lang, o liefste, heb ik u niet lief .
Zo laat mij de woestijn van uw liefde,
ver van de bronnen, en een roep om duisternis
in mijn stem, brekend van hartstocht .
voor Margie
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Wim Brinkman

Slechts ver zwijgen kan men de stilte .
Maar stilte omschrijft het gedicht
als de hoge bergen het meer.
Ik spreek mij tot waar geen sprake meer is .
Ik vaar tot waar geen water meer is,
waar ik zwijgend de stilte betreed .
Elk gedicht is een andere dood.
Zo komt duisternis aan het licht .
Zo fluistert de stervende.
Kern van zo ongezien, zo ongeweten donker,
ik schrijf niet van u, niet tot u,
schrijf mij tot u, ik schrijf mij tot
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(KRITIEKEN

S. Vestd#k
DE VRIJE VOGEL EN ZIJN KOOIEN,
SINT SEBASTIAAN

(derde druk)
SURROGATEN VOOR MURK TUINSTRA

(tweede druk)
N .V . Uitg. Nijgh & Van Ditmar
's-Gravenhage .
DE POOLSE RUITER (essays)
Bert Bakker/Daamen N .V. 's-Gravenhage .
(Tweede druk - Ooievaar) .
Door bijzondere omstandigheden kon
ik deze drie boeken eerst nu, maar
nu dan ook tezamen, bespreken. Bedenkelijk en daarnaast niet onaantrekkelijk, want de gelegenheid tot
vergelijken is zelden zo voor de
hand liggend . Aantrekkelijk is ze
vooral voor de Anton Wachter-romans, de beide eerste, die herdrukt
zijn en 'De vrije vogel', de zesde in
de reeks .
Her meest opvallend is niet her
verschil, doch de overeenkomst, bet
affect, dat, ofschoon tussen bet
schrijven van elk van deze boeken
een reeks van jaren ligt, hetzelfde
eigen-aardige is gebleven, dit uiteraard niet als gevolg van eenzijdige
begaafdheid maar als resultaat van
een keuze . De Anton Wachter-cyclus
is een eenheid, niet zozeer structureel dan wel door de geest die er uit
spreekt, de gezichtshoek van waaruit deze boeken zijn geschreven.
Mee daardoor komt her, dat de delen zich ook nauwelijks afzonderlijk
laten bespreken, hoezeer ze zich los
van de anderen laten lezen .
Met betrekking tot de poezie heeft
Vestdijk zelf aandacht gevraagd
voor bet verschijnsel van de continuiteit in een geheel oeuvre . 'Albert
Verwey en de idee' is goeddeels aan
dit onderwerp gewijd . Zoals, naar
Vestdijk aantoonde, voor Verwey
een afzonderlijk gedicht nauwelijks

1

9
bestond, als zelfstandige grootheid,
maar niet meer was dan bouwsteen,
een onder vele, zo moet voor Vestdijk her verschijnen der afzonderlijke
delen, gezien bet concept voor bet
geheel, van ondergeschikt belang
zijn . De sfeer van elk der delen is
dezelfde .
Toch leven we in de ontwikkeling
van Anton Wachter min of meer
trapsgewijs mee . Schoksgewijs door
de objectiverende schrijftrant, waarin bewogenheid stelselmatig ten achter words gesteld bij her verlangen
to analyseren . Vestdijk wenst niet in
de eerste plaats een antwoord op
allerlei mogelijke en sommige onmogelijke vragen, hij constateert, fotografisch scherp, en hij aanvaardt . Bij
alle nadeel buit hij bet voordeel van
de verrassing daardoor tot en met
uit.
Toch valt ook op een verschil to
wijzen,een wijziging die minderAnton Wachter dan Vestdijk zelf betreft. De auteur is iets milder, iets
minder relativistisch ; her is, alsof
door een achterdeur, iets meer dan
vroeger normbesef en burgerlijkheid
binnensluipen, verschijnselen waarvoor Vestdijk uiteraard steeds oog
heeft gehad, maar die nu meet positief worden benaderd . Het is alsof
de ironie nu en dan iets van zijn natuurlijkheid verloren heeft . In bet
bijzonder in de passage over de ziekte van Antons moeder is treffend
dat een al to grote zakelijkheid in
verhaaltrant een zekere mate van
spanning en ontroering moet verbergen .
De heruitgave van 'De Poolse ruiter' acht ik een gelukkige gedachte,
want als essayist legt Vestdijk een
scherpzinnigheid, veelzijdigheid en
eruditie aan de dag, die nauwelijks
to overtreffen vallen . Over Poe,
Joyce, Francis Jammes of Marsman
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valt trouwens met to praten of to
schrijven, v66r men heeft gelezen
wat Vestdijk over hen schreef . Onverschillig of men hun gelijk of ongelijk wil geven, hij is belangrijk.
J . E. N.
Prof. Dr P . Geyl
GESCHIEDENIS VAN DE
NEDERLANDSE STAM,

deel III (1751-1798)
Amsterdam/Antwerpen Wereldbibliotheek.
De 3 delen van de oorspronkelijke
uitgave van dit werk verschenen
resp . i n 1930, 1934 en 1937. Zij werden in 1947 en 1948 herdrukt in 2
delen van groot formaat . Er gingen
dus 2 jaren voorbij, voordat dit
werk met het 3e deel, in de loop
van dit najaar verschenen, werd
voortgezet . Verschillende oorzaken
zijn daarvoor aan to wijzen, maar
het lijkt ons, dat de voornaamste is :
een zekere crisis, die de schr. i n zijn
denkbeelden heeft doorgemaakt .
Toen dit werk in zijn Groot-Nederlandse geschiedopvatting werd geconcipieerd, was de schr . zelf actief
betrokken bij de strijd voor de
Vlaamse Beweging. At was de opzet
streng cultureel gehouden, toch waren zekere politieke bijgedachten
daaraan niet vreemd . Deze politieke
bijgedachten heeft de schr . door de
keer, die de gebeurtenissen daarna
hebben genomen, laten varen, maar
het ging met zonder moeite en innerlijke strijd. Vandaar, dat de
vroegere vaart nit het werk was
verdwenen. Hij werkte er wet aan
voort, publiceerde zelfs verschillende artikelen en monografieen, die als
voorstudies kunnen worden beschouwd, maar tot de voortzetting
van het grote werk is bet jarenlang
niet gekomen. Velen verwachtten
reeds, dat de voortzetting wet voorgoed zou uitblijven, maar alle pessimistische voorspellingen zijn met
de verschijning van dit derde deel
gelogenstraft .
Stam is in Geyls conceptie beperkt tot taalverbondenheid . Men
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kan deze beperking van het begrip
willekeurig noemen, maar wij hebben ze to aanvaarden, en na lezing
van dit uitvoerige, maar boeiende
boek kan een ieder vaststellen, dat
het inderdaad voor ons inzicht buitengewoon verhelderend is de geschiedenis van de taalverwanten in
Noord- en Zuid-Nederland binnen
hetzelfde kader to zien beschreven.
Vooral indien dit met een fijn begrip voor proportie en compositie
gebeurt zoals in dit boek.
Dat begrip lijkt echter niet aanwezig, als wij de verdeling van de
stof over het gehele werk beschouwen. Dit derde deel omvat slechts
een halve eeuw en van de 500 b1z .
zijn er bijna 200 gewijd aan de 3 jaren 1795-1798 .
Toch hebben wij vrede met deze
wonderlijk lijkende indeling, omdat
wij menen, dat de schr . een zeer
nuttig werk verrichtte door de
vruchten van zijn jarenlange studie
uitvoerig weer to geven . Nog nooit
zijn deze jaren van de wording van
ons huidige staatsbestel zo indringend beschreven . Vroegere schrijvers, met uitzondering dan van
Theissen en Verberne, de pioniers in
dit opzicht, hebben slechts her lachwekkende en steriele gezien in de
ellenlange deftige redevoeringen van
het geslacht op de overgang van het
oude naar het nieuwe .
Men legge slechts Colenbranders
monografie 'De Bataafse Republiek'
naast dit werk, om in to zien hoe
geheel anders Geyl deze materie benadert. Hij heeft de (voor het eerst)
moeite genomen (en welk een moeite!) om alle facetten van de worsteling der partijen en groepen in bijzonderheden to bestuderen en to beschrijven . Hij is er in geslaagd de
drijfveren van iedere groep of partij
to ontleden en aan ieder van hen de
juiste plaats in het gebeurde aan to
wijzen .
Ondanks de verwarrende veelheid
van bijzonderheden is zijn boek toch
overzichtelijk en goed leesbaar gebleven. Hij heeft daarmee een hecht

gefundeerde grondslag gelegd, waarop in het volgende deel kan worden
verder gebouwd . Wij zien de verschijning daarvan met veel belangstelling tegemoet, omdat wij verwachten, dat de schr. dan de vruchten zal kunnen plukken van het
moeizame werk, dat voor dit deel
is verricht .
J . C. H . de P .
Theun de Vries
NOORDERZON .

Amsterdam - Querido .
Van de drie hier bijeengebrachte
verhalen waarin de schrijver de kroniek van het geslacht Wiarda verder
naar bet verleden uitwerkt zijn De
been zingen en De f reule reeds lang
geleden verschenen . Nieuw is dus
alleen het openingsverhaal Wind en
Avondrood, gesitueerd in bet vroegmiddeleeuwse Friesland en naar de
aard van de schrijver gestoffeerd
met vergrote en verzwaarde, Viking-achtige boerenfiguren . Het verhaal is met zorg en smaak gecomponeerd, ik zou bet her betere soort
stoere-boeren romantiek willen noemen . Wie nog in die romantiek gelooft en bet lichtelijk clichb-matige
op de koop toe wil nemen, dat alle
romantiek en zeker die der stoere
boeren eigen is, kan er zijn hart aan
ophalen . Wie er niet aan gelooft en
voor Friesland geen diepere gevoelens koestert dan voor andere gewesten, kan met belangstelling van
het verhaal kennisnemen, maar zal
er verder warm noch koud van
worden .
J . W. V .
Hugo Claus
DE ZWARTE KEIZER .

Amsterdam - De Bezige Bij .
Een bundel korte verhalen, waaruit
men het wereldbeeld van de schrijver evenzeer kan leren kennen als
zijn talent . De hoek van het leven
waarin hij zijn ervaring heeft opgedaan is in veel opzichten ontstellend, zijn weergave is schokkend van
bijna-achteloze
onbevangenheid,
wanneer hij in zijn verhalen de tragiek of her conflict uitbeeldt in het

leven van kinderen of volwassenen .
Juist die drang tot uitbeelden schijnt
overheersend to zijn en daarin is de
schrijver meesterlijk . Zd zonder omwegen zijn verhaal op bet hart van
de dingen richtend, zb subtiel in
waarneming en gewone, vanzelfsprekende weergave weet hij bet leven
in zijn werk to vangen, dat bet soms
schijnt of het als bewegend water
over de bladspiegel stroomt . Her
meest is dat her geval in zijn verhalen over kinderen, zoals her titelverhaal. Die zijn ook volkomen vrij
van iedere vorm van geposeerdheid
of coquetterie met her kwaad . Niet
in alle andere verhalen is dat bet
geval.
J. W. V.
Peter Krasnow
HET RUSSISCHE VOORSPEL .

Leiden - Uitgeverij L . Stafleu
& Zoon .
De schrijver van dit omvangrijke
boek, dat in de Nederlandse bewerking bijna 1300 bladzijden telt, is
een Russisch generaal, die onder
Tsaar Nicolaas II diende, diens ondergang tijdens de eerste wereldoorlog meemaakte, daarna vocht tegen
de Bolsjewieken, viermaal werd gearresteerd, maar telkens wist to ontkomen. Zo deelt ons de bewerker
van her Russische origineel J. C .
van den Muijzenberg aan het Bind
van bet boek mee . Een roman in de
eigenlijke zin van het woord is het
niet, want al koos de Russische
auteur de romanvorm, hij bedoelde
daarmee zijn eigen levenservaringen
wereldkundig to maken . Het lijkt
ons een weinig gelukkige opzet, want
hoe moet de lezer uitmaken, waar
de waarheid begint en de verdichting eindigt? De hoofdpersoon, de
generaal Sablien is duidelijk een gefingeerde persoon ; in zijn levensgeschiedenis komen zoveel toevalligheden en onwaarschijnlijkheden voor,
dat de recensent, daarbij nog geprikkeld door de ouderwets conventionele historische-romanstijl van de
auteur (of van de bewerker?), voortdurend de neiging in zich voelde op13 1

komen bet boek terzijde to leggen .
Toch heeft hij er geen spijt van dit
niet to hebben gedaan, want uit dit
boek valt her een en ander to leren,
als men door de bijkomstigheden
weet been to zien . De eigenlijke
hoofdpersoon is niet de generaal Sablien, maar bet Russische yolk en als
exponent daarvan bet Russische leger. Krasnow kent beide beter dan
iemand . Hij is geen verheerlijker
zonder meer van bet oude regiem .
Hij heeft de tekortkomingen gepeild
van bet bewind van de Tsaar, en
bet onvermijdelijke van diens val,
hij ziet met angstwekkende duidelijkheid de fouten van de voorlopige
regering van Kerenski en toont aan,
hoe deze op die manier de wegbereider moest worden voor Lenin c .s .
In felle kleuren tekent hij de wreedheden van her bolsjewiekse systeem,
dat God heeft verlaten en daarom
geen eerbied meer kent voor de
mensen, die Zijn schepselen zijn .
Redding ziet hij alleen hierin, dat de
Russische volksziel zich weer bewust
zal worden, dat bet buiten God nergens veilig is . Als roman in wezen
mislukt en uit historisch oogpunt in
menig opzicht aanvechtbaar, heeft
dit breedsprakige, maar spannende
boek toch zekere kwaliteiten, die bet
de lezing waard maken .
J . C. H . de P .
Joan Evans
LEVEN IN DE MIDDELEEUWEN.

Zeist - Uitg .-Mij. W. de Haan
N .V . - Phoenix-Pockets .
Edmond Barnicou
MACCHIAVELLI IN ZIJN TIJD .

Utrecht - Het Spectrum.
Pictura-Pockets .

P. Geyl
FRANSE FIGUREN .

Amsterdam/Antwerpen - WereldBibliotheek. Wereldboog-Pockets .
Tezamen geven deze drie boekjes een
beknopt overzicht van de geschiedenis van Europa . De Engelse kunsthistorica Joan Evans leidt ons rond
in bet bonte leven der middeleeuwen
en toont zich daarbij een voortref1 32

felijke gids . Barnicou behandelt de
ontbinding van de middeleeuwse
maatschappij . Ook hij toont zich
goed op de hoogte van de verwarring van de tijd die hij beschrijft, al
is hij m .i. niet geslaagd in zijn poging tot eerherstel van Macchiavelli .
Prof . Geyl bundelt een aantal van
zijn altijd boeiende recensies in 'Vrij
Nederland' . Zij laten ons de ontwikkeling zien van bet Franse geestesleven en geven ons een inzicht in
de gecompliceerde geestesstructuur
van bet hedendaagse Frankrijk . De
beide eerste werkjes zijn ruim geillustreerd, maar alle drie zijn voortreffelijk uitgegeven . Van harte aanbevolen .
J . C. H . de P .
Kathleen M. Kenyon
JERICHO.

Leiden - A. W. Sijthoff's Uitg :
Mij . N .V.
Dit boek, dat de ondertitel draagt
'Cultuurgeschiedenis van Palestina
tot aan de komst van Jozua', is niet
ten onrechte genoemd een triomf
van de wetenschap van de spade .
De schrijfster, een archeologe van
naam, directrice van bet Brits Archeologisch Instituut to Jeruzalem
en lector aan de Londense universiteit, doet hier verslag van de opgravingen der laatste vijf jaar, die
onder haar leiding met de modernste
hulpmiddelen zijn uitgevoerd in en
om de tell van Jericho, de heuvel
die aldaar, zoals elders, door menselijke bewoning is ontstaan . Haar
resultaten zijn verrassend en opzienbarend . Zij weet aannemelijk to maken, dat reeds plm . 7000 jaar v.
Chr. op deze plaats een vrij geordende nederzetting moet hebben bestaan, in een stad met muren opgetrokken uit natuursteen en in een
tijd toen bet maken van aardewerk
nog onbekend was . Jericho is daarmede de oudst bekende stad der wereld geworden . Het boek is voor
liefhebbers van archeologie uiterst
aantrekkelijk, omdat bet niet alleen
de resultaten aangeeft, maar ook in
bijzonderheden de methoden be-

schrijft, waardoor de opgravers tot
die resultaten zijn gekomen. Het
Bijbelverhaal aangaande de val van
Jericho in Jozua's tijd vindt tot teleurstelling van de schrijfster niet
direct bevestiging . Er moet een aardbeving hebben plaats gehad, waardoor de muren zijn ingestort, maar
volgens haar berekeningen, waarvan
zij weer getrouw verslag doet, heeft
deze plaats gehad in een tijd v66r
Jozua's inval . Het is een bewijs, hoe
gevaarlijk bet is zijn Bijbelgeloof afhankelijk to stellen van de resultaten
der opgravingen . Boeken als 'De Bijbel heeft toch gelijk' kunnen in dit
opzicht veel kwaad aanrichten . Het
werk van Miss Kenyon is voor Nederland op voortreffelijke wijze bewerkt door Dr. H. J . Franken, docent in de Palestijnse en Syrische
archeologie to Leiden. Een groot
aantal tekeningen, kaartjes en ruim
100 afbeeldingen naar foto's, ter
plaatse genomen, lichten de tekst op
zeer instructieve wijze toe . Een belangwekkend en zeer waardevol
boek, dat met de uiterste zorg is
uitgegeven .
J . C . H . de P .
REIS MET DE ZON.

Verhalen uit zestig landen van de
Verenigde Naties .
Utrecht - Cantecleer.
Het vrouwengilde van de Verenigde
Naties heeft uit zestig aangesloten
landen telkens 66n volksverhaal gekozen en daarvan een boek samengesteld, waarvan bet honorarium
aan bet werk van bet vrouwengilde
ten goede komt . Ze varieren van
rimitieve scheppingsmythen tot
Ealf-moderne humoristische vertellingen, kant en klaar met verrassende pointe . Zelfs bij de zeer beperkte keuze, die uit de wereldverhalenvoorraad kon worden gemaakt, was
bet mogelijk to doen uitkomen hoe
verschillende motieven in variantvormen de wereld doorreizen . Zo
komen de sandalen van de Griekse
god Hermes, in West-Europa tot
zevenmijlslaarzen verworden, als de
wondersandalen van Hualachi tot

bij de Inca's voor.
Margreet Bruyn verzorgde de uitstekende Nederlandse bewerking. De
tekeningen, die heel knap bij de
tekst aansluiten, zijn van Jan HarJ. M. Vr.
togh .
Prof. dr . J. P. Kru#t, e .a.
VERZUILING .

Zaandijk - Uitgeverij Heijnis.
Dit is een boekje om mee in je
maag to zitten, - nu ja, niet bet
boekje, maar bet onderwerp, dat
bet op velerlei wijze behandelt : Verzuiling . De Utrechtse socioloog prof.
Kruijt pakt bet onderwerp wetenschappelijk aan ; de heren Jan Blokker, Remco Campert, mr . Jan Derks,
Karel Jonckheere, Joost, D . van der
Stoep, Jac. van der Ster en Kees
Stip op grappige manier en Catrinus, Lucebert, Frits Miller, Ted
Schaap en Yrrah in cartoons .
Het is een alleszins aanbevelenswaardig werkje .
Lof en blaam uitdelende, zou men
kunnen zeggen, dat de grappenmakers de zaak in kwestie niet hebben
begrepen . De meesten zijn er tegen
en vormen zodoende de zuil der
hautaine arrogantie . Zij worden op
een hun passende wijze op hun vingers getikt door D . v . d . Stoep die
in zijn 'Woerkom aan de Woerkel'
een dorpje tekent, dat verzuild is
door hen, die voorgeven zo tegen
de verzuiling to zijn, - vroeger was
bet een achtergebleven gebied (66n
kerk, 66n school) nu is bet 7,7°/o
verzuild ; de rest is socialistisch . . .
Karel Jonckheere kijkt verder dan
de meeste grappenmakers ; van hem
is in zijn stukje 'Elk is een zuil in
't diepst van zijn gedachten' bet
voortreffelijk woord : 'Als realist
houdt men er (de verzuiling) rekening mee, als arrivist rekent men er
op, als idealist poogt men ermee of
to rekenen' .
Prof. Kruijt erkent in zijn studie
bet goed recht der verzuiling, hoewel op menige plaats zijn P .v .d.A .standpunt naar voren komt. In de
door hem gegeven statistische cijfers
133

blijkt, dat de gereformeerden bet
meest voor de verzuiling zijn geporteerd, dan volgen in aflopende reeks
de roomsen, hervormden, andere
kerkgenootschappen en geen kerkgenootschappen . De verzuiling is bet
sterkst op bet gebied der lagere
school (geref . en r.k . 90°/0 ; herv.
50°/o) ; dan in aflopende reeks : boerenbonden, vakbonden, radioprogrammabladen, politieke verkiezingen, dagbladlezers, lidmaatschappen
verenigingen .
De verzuilingsneiging der gereformeerden leidt hij of uit Kuypers
woord : 'Er is Been terrein van bet
leven, waarvan Christus niet zegt :
Mijn!' Een woord waarin ik naast
de verzuiling toch ook iets verneem
van een onmetelijke missionaire
kracht. Ik voor mij houd bet liever
bij bet woord van Kees Boeke : 'Wij
hebben een woord voor de wereld!'
Als de christelijke organisaties zich
door dit woord laten leiden, zijn zij
geen bedompte hokken van gelijkgezinden of veilige onderkomens
voor arrivisten en profiteurs, die
aan bet isolement verdienen, maar
de plaatsen, waar het Woord geleerd wordt, dat in en voor de wereld gesproken moet worden ; krachtcentrales voor de missionaire roeping . Kijk, dit besef voor bet missionaire mis ik teveel in dit boekje .
Het boekje leg ik makkelijker naast
me neer, dan bet verschijnsel van de
verzuiling zelf ; daar zit ik mee in
mijn maag (en niet alleen ik), vooral omdat zoveel 'verzuilden' hun
missionaire roeping zijn kwijtgeraakt, en bet wel profijtelijk vinden .
E . H. G.
Pierre van Paassen
ONGEWOON REISVERHAAL .

Den Haag - Boekencentrum .
De reis, waarover wordt verhaald,
is een pelgrimstocht naar bet Heilige
Land . Pierre van Paassen, een Amerikaans journalist van Nederlandse
afkomst, maakte deze tocht ingevolge een belofte door hem na uitredding uit doodsgevaar afgelegd .
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Hij bezocht Israel op de spannendste momenten van zijn jongste historie en de oude geschiedenis van bet
oude yolk was hem van jongsafaan
vertrouwd . In zijn reisverslag zijn
heden en verleden van bet land van
de Bijbel, eigen belevenissen en herinneringen en eigen opvattingen vrij
grillig door elkaar verwerkt, maar
bet geheel is levendig en boeiend .
Een reisbeschrijving als deze is uitstekend geschikt om het land van de
Bijbel nader to brengen tot degenen,
die zelf geen pelgrimstocht kunnen
maken .
De uitgeefster distancieert zich
door middel van een noot van Pierre van Paassens met journalistenstelligheid voorgedragen geneeskundige theorieen . Niet van de theologische constructies, die hij in bet
laatste hoofdstuk bedrijft?
Dat de schrijver het woord 'calvinistisch' gebruikt om voor zijn Amerikaanse publiek het streng-orthodoxe Nederlandse milieu van zijn
kinderjaren to omschrijven is begrijpelijk . Dat de vertaler (Rob Limburg) het overnam is onjuist en
hinderlijk. Wij kennen geen calvinistische scholen, maar christelijke
scholen of scholen met de Bijbel .
Enzovoort .
J. M. Vr.
Boris Pasternak
DOKTER ZJIVAGO (1) .

Utrecht - A . W. Bruna en Zoon .
Wel laat, maar niet to laat naar ik
hoop, kom ik er toe mijn oordeel
over deze roman to geven. Het uitstellen van een bespreking is trouwens niet enkel verlies - aan actualiteit - doch biedt ook de mogelijkheid van bet voordeel der bezinning .
Over de literaire hoedanigheden
zal wel heel weinig geschil bestaan .
Ook zij die destijds schreven dat de
kennismaking een beetje tegen viel
zullen wel beamen dat Pasternak
toch zeer bekwaam is. Ik aarzel niet
zijn kundigheid meesterschap to noemen. Zowel bet geheel als de details
zijn excellent . Een zeer omvangrijke
stof vliegt de schrijver door en dat

toch zo dat men de vaart nauwelijks
als snelheid ervaart. In enkele bladzijden (IV, 5) wordt verslag gedaan
van de ontwikkeling van oorlogsgebeurtenissen, van de geboorte van
Zjivago's zoon en van de sectie op
bet lijk van de blaaswormpatient en
toch maakt Pasternak geen haast .
Hij verliest zich even later met grote
toewijding in een dialoog van heel
een bladzijde, typisch Russisch van
de hak op de tak springend en bij
alle err_st zeer vermakelijk . En men
ervaart deze tegenstellingen niet als
tegenstrijdigheden, ze zijn geheel
verantwoord . Ze ontgaan zelfs de
vluchtige lezer, want de auteur voert
hem mee, niet tegen wil en dank,
want wil en wens komen niet eens
aan de orde . Slechts een groot schrijver kan zich een speelsheid als deze
veroorloven, een speelsheid die echter slechts schijn is en in wezen
wordt gesuggereerd door een geraffineerd knappe techniek . Ook de
persoons- en milieubeschrijvingen
zijn staaltjes van een groot vakmanschap. Uitvoerig soms, maar altijd
scherp, puntig, humoristisch en nooit
wijdlopig.
Belangwekkender dan de puur
esthetische kwaliteiten vind ik de
achtergronden, waartegen Pasternak
deze roman heeft geprojecteerd, de
historische situatie waarin bet boek
zich afspeelt, maar vooral de psychische constellatie, de geestesgesteldheid die Pasternak ertoe gebracht kan hebben dit boek to schrijven. De houding die de auteur innam nadat hem de Nobelprijs was
toegekend is nogal gecritiseerd. Men
heeft deze Rus verdacht van verraad
van zijn eigen werk uit angst voor
bet regiem waaronder hij leeft, van
opportunisme en gebrek aan moed .
Naar bet mij voorkomt ten onrechte .
Ik geloof wel in Pasternak als communist en ik geloof niet dat dit boek
als een manifest tegen bet communisme bedoeld is. Dr. Zjivago is
slechts een roman waarin afstand
wordt genomen, tot bezinning wordt
geroepen . Een verhaal waarin ge-

carricaturiseerd wordt, niet van een
negatief cynisme tut, maar op een
ironische en ook irenische wijze .
Pasternak en Zjivago, ze zijn intellectuelen die, hoezeer ze een open
oog hebben voor de tekortkomingen
van hun eigen groep, deze groep en
zijn ideologie niet verloochenen. Zij
zijn relativistisch, maar niet met betrekking tot de fundamentele waarheden die in hun kring beleden
worden . Het verschijnen van deze
roman ligt dan ook in de lijn der
ontwikkeling van bet communisme.
Pasternak opent geen aanval van
buitenaf, hij roept op tot rectificatie
van binnenuit . Hij wil de ten koste
van zoveel bloed verworden vrijheden niet prijsgeven, doch louteren .
Het was een misverstand to menen
dat een man die kritiek durfde to
oefenen in bet kamp van de tegenstander zou thuis horen. Ik acht bet,
integendeel zeer wel mogelijk, dat
bet juist zijn verknochtheid aan bet
communisme is, die P . er toe bracht
to schrijven zoals hij schreef, bijtend
spottend soms, maar met telkens ook
iets van bewondering. (Pag. 191)
'Sjoera Schlezinger kwam rechtstreeks van de een of andere vergadering . Ze droeg een jacquet en
een arbeiderspet en trad met vastberaden tred de kamer binnen .' Deze
beide zinnen bijvoorbeeld, getuigen
evenzeer van potsierlijkheid als van
respect en zo zijn talloze andere
passages aan to wijzen . Voor iemand
als Strelnikov, partijloos maar toegewijd aan bet regiem, heeft P . bewondering : (pag . 269) 'Zijn gedachtengang was altijd ongewoon helder
en juist en hij bezat in hoge mate de
gave van morele zuiverheid en rechtvaardigheid' . Evenzeer heeft de
auteur kritiek : (pag. 270) 'De teleurstelling had hem verbitterd gemaakt' .
Ik kan moeilijk positief staan tegenover dit boek, maar erken graag
dat bet dusdanige positieve elementen heeft, dat bet to hopen is dat bet
ook in Rusland spoedig zal mogen
verschijnen .
J . E . N.
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Antoinette Ne#ssel
GESLOTEN GRENZEN .

Amsterdam - N.V. Arbeiderspers
Een Boekvink met twee novellen,
waarin de schrijfster tekent hoe diep
de breuk is en hoe groot de ontreddering, wanneer een fundamenteel verschil in ideologie de ene mens
van de andere gescheiden houdt :
een man en een vrouw in bet eerste
verhaal, een wader en een dochter in
bet tweede .
Zonder sentimentaliteit en zonder
vooringenomenheid maakt zij de tragiek voelbaar van het conflict tussen drang naar menselijke sympathie
en de onmogelijkheid d~ rvoor een
eerlijke overtuiging - welke dan ook
- prijs to geven. En dat, zoals het
eerste verhaal besluit : niet omdat
onze liefde onvolkomen was, maar
omdat wij machteloos stonden in het
besef dat wij om elkaar to winnen
onze geest moesten verliezen in een
bestaan, dat df haar df mij onwaardig zou zijn.
Deze beide verhalen rond de
scheidslijn tussen oost- en west-europa zijn rustig en helder geschreven .
J . W . V.
Aart Roman
MENSEN ONDERWEG .

Baarn - Bosch & Keuning N .V.
Deze, in sommige delen knap geschreven roman boeit van bet begin
tot het einde . Het gegeven is eenvoudig en toch actuecl : een kinderloos huwelijk, een man die in z'n
zaken opgaat en een vrouwtje dat
uit het lood geslagen is en tot dwaasheden dreigt to vervallen, maar door
middel van contact met christenen
terecht komt . SDectaculaire gebeurtenissen doen zich niet voor . Maar
bet is juist daardoor allemaal wel
echt, het verhaal leeft, en de mensen, die er in beschreven worden zijn
natuurlijk . Er komen ook enkele
minder sterke delen voor in dit boek .
Aart Romijn vertelt vlot en soms
wordt hij het slachtoffer van zijn
vaardigheid. Het vertellen wordt
dan teveel een babbelen . De vlotheid
leidt tot vlakheid . Maar gezien tegen
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de achtergrond van het niveau van
bet boek als geheel vormen dergelijke
passages slechts inzinkingen . J. E . N .
Wim Hornman
DE GESEL VAN DE ANGST

Leiden - Sijthoff.
Na 'Het masker af' en 'Sabonjo, de
onstuimige' brengt Hornman ons de
derde reisbeschrijvin , nu van de
40.000 km lange toot door donker
Afrika .
Hij brengt ons in aanraking met de
goedaardige en gruwelijke zeden der
inheemsen en hij doet bet op een
wijze, die de lezer vasthoudt tot bet
einde.
De gesel van de angst is eigenlijk
geen roman en ook niet louter reisbeschrijving . Misschien allebei. Het
is een filmstrip, die ons Afrika doet
kennen in zijn schoonheid en verschrikking.
De leidende gedachte is het rassenvraagstuk, dat telkens naar voren
springt, dat de neger en de blanke
beheerst in hun onderling contact,
dat de angst jaagt door de samenleving .
De gesel van de angst, de barriere
tussen blank en zwart . Aan de ene
zijde ervan de blanke, bevreesd, dat
zijn moeizaam zwoegen van het verleden in een golf van nationalisme
zal worden weggespoeld . Aan de
andere kant de zwarte angst voor
de mystieke macht van wat wij beschaving noemen . 'Gelukkig', zegt
de schrijver, 'dat God kleurenblind
wenst to zijn .
Een goed geschreven boek, dat juist
in deze tijd, nu het rassenvraagstuk
en het ontwakend Afrika onze aandacht vragen, waard is gelezen to
worden.
G . van H.

Bergman
HET UUR 0

mijn handen zeggen
niet veel
mijn voeten praten
nog minder
klaagzangen hangen
mij uit de keel
ik ben bet woord
dat ik verhinder
de laatste zin
ben ik to boven
de eerste heb ik
niet gehoord
want ik bemin
zonder geloven
ik ga vooruit
en kom niet voort
ik ben op reis
en nooit vertrokken
ik zing bet lied
dat ik niet ken
vergeefs de tijd
die ik berokken
en dat ik leef
die ik niet ben
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Okke Jager
ALLES IS VEEL ERGER

boven ziek liggen achterover
geluid horen van beneden
eerst nog weten : de messen
de fluitketel de post
de kinderen kunnen onderscheiden
alles war wij hebben is daar
ik lig er over heen als een zegen
maar dan is langzaamaan
er niets meer van thuis to brengen
ik blijf liggen op hoog niveau
maar beneden zakt alles omlaag
onherroepelijk als een doodkist
en het laatste geluid is dof
aardkluiten op het deksel
en dan maar blijven liggen
achterover
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Okke Jager
NOG LETS

soms is een avond een graf
waarin andere avonden opstaan
en nog iets dat overblijft
omdat er geen plaats voor is
in de taal van zeg op
de herberg is er to net voor
to afgepast en de stal
van zomaar wat geeft bet
bet experiment van een krib
bevat het al evenmin
wij stellen overal vallen op
als we denken : nu hebben we bet dan
heet dat een pons poezie
maar bet gaat in gedachten voorbij
het wierp alleen bij bet langsgaan
een eindeloze schil van wat het
neuriend liep to schillen
vrucht van de boom weemoed
achteloos ons in de schoot.
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Okke lager
DICHTER LEEST EIGEN WERK

eerst maar een meisje
achter vertonen verbergen
bril op bril of
een blad omslaan tegen de stilte
een witte zet tegen zwart
dan over de drempel
alsnog met de deur in huis
een man
het moet overboord
daar dan
maar in een golf van niet-zinken
vliegt het hem aan
hij druipt van verbazing een
kind .
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C. Ouboter
RELIGIEUZE ELEMENTEN IN DE MODERNE
LITERATUUR (VOORAL DE ROMAN)*

Het ons voor heden opgegeven thema is rijkelijk vaag. Het is ook niet nader
to preciseren, zolang bet terrein tegelijk onoverzichtelijk en onmetelijk blijft :
moderne literatuur .
Verder krijgen wij to maken met twee woorden die ons amper iets meer
zeggen dan de eerste de beste leuze : religieus en modern .
Zou ik de betekenisinhoud van religious zoals die leeft bij de meeste mensen
vaststellen dan kom ik ongeveer terecht bij : strevend naar iets hogers, vervuld van evenveel noblesse als levensvreemdheid .
En bij modern, daar kan bet nog korter : bet allerlaatste.
Toch kunnen wij uit dit wage thema iets afleiden en wel deze algemeen
verspreide opvatting, dat er een neutraal veld is, in ons geval de moderne
literatuur geheten, en dat er zich in dit neutrale veld iets bijzonders voordoet dat wij religieuze elementen noemen.
Zo wordt ons thema tot een boemerang die terugkeert naar ons alien, of wij
nu progressief of conservatief, rechts of links, recht- of vrijzinnig zijn . Wij
of ons dito gesorteerd voorgeslacht hebben deze vaagheden geschapen en
binnen dat wazige geheel onze typische motiefjes, die als regel aan onze
aandacht ontsnappen .
Her behoort tot de erfenis van goed 400 jaar Europees geestelijk leven, dat
bet religieuze een apart gekleurde, liefst kwantitatief to bepalen, gesteldheid is, die men kan localiseren en zodoende onderscheiden, kan laten uitkomen tegen neutrale achtergrond, zoals men bacterien opspoort en bet
goddelijke via een wijzende vinger ontdekt .
En her is dan ook niet wonderlijk dat heel dit geneutraliseerde maar toch
naar zelfontplooiing hakende leven dat wij, met iets van wijding in de stem,
het culturele noemen, sinds bijna 100 jaar steeds naar bet moderne streeft,
in een koortsige rusteloosheid naar datgene grijpt wat alleen voile religie
kan brengen : een zich geheel concentreren en overgeven in bet bier en nu.
Men zou bet ook zo kunnen typeren : bet is alleszins religious om modern to
zijn, en de daarbij behorende paradox : bet is alles behalve religieus om
modern to zijn, d .w.z. op to willen vallen doordat men zich verheft boven
bet verleden . Een woordenspel . Goed, laten wij bet nog even voortzetten .
Alle religie is modern, is een even onontkomelijke als variabele wijze van
zijn . Daarom is alle religie modern . Maar bet is wel grappig - en kan tot
nadenken stemmen - dat in ons thema modern en religie gescheiden termen
zijn .
* Causerie gehouden in augustus 1959 in Bentveld en Lunteren
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Het loont de moeite, nog even verder met deze woorden to spelen . 't Wordt
vanzelf ernstiger.
Religieus dan wit begripmatig wel eens helderder worden door her verwante
en tegelijk meer zakelijke woord metafysisch : datgene wat bet waarneembare, bet zintuigelijke, to boven gaat . Wel mist dit woord in zijn betekenis
bet wijde, allesomvattende, wat wij ons graag voorstellen bij religieus .
Vanzelfsprekend . Ook metafysisch drukt maar een bepaald aspect uit . Afgezien van zijn gebruik in de filosofie, heeft metafysisch een wat occulte
bijsmaak. Geen wonder dat de z .g. 'metaphysical novel' van Engelse makelij
is . De Engelsen hebben een voortreffelijke neus voor alles wat boven de
door hen zo voortreffelijk gebruikte zintuigen uitgaat, een bijzonder talent
voor 'the uncanny' . Dit lugubere spookt zelfs door bet overigens zo beminnelijk helder geschreven belletristische werk van C . S. Lewis (Screwtape
Letters : Brieven uit de Hel) . Het krijgt een griezelige klank in bet werk van
Charles Williams . Verder moge ik herinneren aan Conan Doyle, bij wiens
held, Sherlock Holmes, bet waarnemen en op grond daarvan het combineren
en deduceren op de voorgrond staat . De schrijver is later spiritist geworden,
wat niet zo'n vreemde conclusie is . Ik houd bet spiritisme wel voor een
van de meest verrassende, om niet to zeggen sensationele, en tegelijk teleurstellende illustraties, waartoe de combinatie religieus-metafysisch al zo
leiden kan .
Evenwel, hoe teleurstellend ook, ik wit dit aspect niet direct afschrijven .
Hoe ver de Duitser Rudolf Otto en de nuchtere Engelsman Conan Doyle
ook van elkaar mogen afstaan, er is iets verwants tussen the uncanny en het
numineuze (waarover Otto geschreven heeft in zijn bekende boek 'Das Heilige') . Dit is het verwante : er is een vreemd en overmachtig lets of Iemand,
dat onze aanvankelijk in zichzelf rustende en gesloten wereld omsluit, bedreigt en deze dreiging ook van tijd tot tijd diep in onze beslotenheid doet
gevoelen . Dat zijn schokken die onze gemoedelijke gang verstoren en ons
leven onbarmhartig scanderen . Daar hebt u tevens de jonge Karl Barth die
de relatie van God en mens alleen kan zien bij wijze van blikseminslag. Het
religieuze is geen stralenkrans of engelenhaar, geen element dat zich laat
verzwageren met onze wereld . Het laat zich niet substantiveren. Het is ten
geweld waarvan wij, buiten de Openbaring, hoogstens de sporen kunnen
zoeken . En dan op plaatsen waar wij liever niet zoeken.
Als ik de zaken zo stel en onder religieuze elementen of motieven datgene
versta wat zich tegen ons keert, tegen ons fatsoen en onze religie, dan wit
ik daarmee niet deprecieren wat zich doorgaans aan ons als chr . literatuur
of onpretentieuze lectuur presenteert. Een deel daarvan vind ik verwerpelijk,
een deel acceptabel . Maar beide laat ik nu buiten beschouwing . Ter take
doet - in extremo - dat rauw religieuze dat ons niet tegemoetkomt, maar
ons in de rug wit treffen en vaak ook daarin slaagt . Wat zichzelf van zijn
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religieus karakter allerminst bewust is, waarom wij ook liever van elementen
spreken, een woord dat aan chemie of meteorologie herinnert . 't Kan zelfs
dieptepsychologisch gehanteerd worden . Deze religieuze elementen zijn dan
de zenuwtic in het gezicht van iemand die rondborstig van zichzelf overtuigd is, een trekking die zijn stijve bestaan stuipachtig scandeert .
Dat is dan datgene war vandaag de rustige burger en de ruime irenische
tegelijk met de geborneerde Christen affronteert . En laten wij hen daarom
niet minachten . Eensdeels siert bet hen dat zij kwetsbaar zijn . Wie niet
begint met au! to zeggen kan later ook niet incasseren . Het affronteert, bet
grijpt u naar de keel . En dat niet alleen omdat bet bet rauw religieuze is,
maar omdat bet opgesloten gezeten heeft en primitief en wild geworden i5.
Wij hebben bet laten verhongeren . Wij zijn bedacht geweest op eigen gemak
en veiligheid . Wij hadden HET in kannen en kruiken . Ja, wij en onze vaderen tevens. - Maar dat betekent natuurlijk ook weer niet dat wij ook wild
en primitief moeten worden bij wijze van bekering . Dat zou alleen maar een
omkering zijn en de ironie zou bet wel eens zo ver kunnen drijven dat de
wilden van nu als verwonderde geciviliseerden tegenover ons zouden staan .
Sartre zou dan in een hoekje 'continuons' prevelen en we hadden weer een
'huis clos' .
Bezinning is anders . Wij weten niet wat wij zijn zullen, maar wij moeten de
moed hebben op weg to gaan . Is Abraham niet onze voortrekker geweest?
De taak, met ons thema gegeven, is zoveel als een lawine . Tegen zo'n geweld mogen wij wel een goed onderkomen zoeken . Dat is, als in een berglandschap, voortdurend achter een andere rots . En zo op weg naar ons doel .
Dat is een beetje beter gewapend to zijn waar bet moet en de wapens of to
leggen waar bet beslist niet moet . lets argelozer en iets nadenkelijker to zijn.
En meer humor . (Meer humor ook dan uit dit opstel blijkt .)
Religieuze elementen : zij laten zich niet plaatsen in een beredeneerd plan .
Hun structuur, zo zij die al hebben, doet zich aan ons voor in momenten,
of kernen . Net alsof 't een voorbijgaande depressie is . Een lichte verdrukking . En die voorbijgaat . Wie deze Paulinische uitspraak geIncasseerd heeft,
geeft ook het moderne zijn juiste plaats . Hij zal bet ernstige en bet zwartgallige in de moderne literatuur op zijn juiste waarde taxeren . Hoe zwart
ook, niet zo zwart of zij past in bet kleurengamma van heel de literatuur,
die nooit alleen het licht gespiegeld heeft . Dat zou trouwens een kwajongensspelletje zijn . ledere literatuur hier op aarde ontspringt en is ontsprongen
aan een tekort . 'Men weet, in dit hemelgewelf is een scheur en ik schrijf
daarvan,' zegt Van der Graft in zijn gedicht 'Het Randschap'. Nu, bij
Homerus was dat al zo. Daarin zijn de modernen niet modern .
In drieerlei momenten of kernen wil ik trachten het religieus karakter van
de moderne literatuur aan to tonen .
1 . Als eerste kern dit cardinale gegeven :

bet in deze wereld thuis zjfn, ja of
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nee . Er in passen, er mee verzoend zijn of er alleen gewrongen in kunnen
]even, er zich tegen verzetten.
Dat is - bet zij ten overvloede gezegd - een kwestie die tegelijk religieus en
actueel is . Als men heel goed in deze wereld past of meent to passen, merkt
men die religieuze kant niet meer, maar zij hangt ook niet van ons beleven
af.
Typisch is dat de literatuur van de 19e eeuw in bet algemeen deze wereld
aanvaardt . Het gaat daarbij niet om een theoretische of bewuste aanvaarding . Het is veeleer een kwestie van toon en deze toon verraadt de harmonie of de breuk .
Er zijn heel wat 19e-eeuwse schrijvers geweest die de wereld wilden veranderen : Dickens, Tolstoj, Multatuli, Ibsen, Strindberg, Hauptmann . Maar
hun strijd tegen onrecht, zoals die spreekt uit hun werk, was, om het in
sociaal-politieke termen uit to drukken, revisionistisch, liet het frame van
deze wereld in stand .
Er is een grote uitzondering, to opmerkelijker omdat hij later geen revolutionair wilde zijn : Dostojewski, en dan vooral in zijn Gebroeders Karamazow en in de Demonen . In het gesprek tussen Iwan en Aljosja Karamazow
valt ook het in onze eeuw centraal gestelde woord absurditeit en daarin
zegt Iwan, dat hij wel God aanvaardt, maar dat hij zijn toegangskaartje
voor deze wereld onder beleefde dank teruggeeft .
Dat is het weerlichten van wat in de 20e eeuw als een onweer zal losbarsten :
het niet-accepteren van het frame waarin wij gevat zijn, scherper nog de
weigering, tot aan 'la nausee' .
Ik mag aannemen dat u allen bet werk van Franz Kafka min of meer kent .
Kafka is onder intellectuelen bijna een gemeenplaats geworden, hem citeren
epigonistisch . Toch zou bet in sociologisch opzicht de moeite waard zijn, de
invloed van zijn werk dat na zijn dood in 1924 grotendeels tegen zijn nadrukkelijke wil in gepubliceerd werd, to meten . De grote piek in de curve,
die de verspreiding aangeeft, ligt na de laatste oorlog . Wat nog uitzonderingstoestand was voor Kafka, maar wat hij middels zijn werk algemeen en
centraal stelde, werd pas als zodanig onderkend en geassimileerd na de oorlog, die ook Kafka's leerling, Albert Camus, tot bet schrijven van zijn roman
La Peste en zijn groot essay 'l'homme revolte' bracht . Wat heeft de mensen
na de oorlog tot Kafka gebracht? Dat Kafka een food was en wij nu, na de
oorlog, de gelegenheid hebben ons gratis in deze jood to herkennen?
Misschien is het wel dit, dat wij to goed thuis geraakt zijn in deze wereld
en nu dorst hebben naar het niet-thuis zijn, naar het andere dat wij met
onze levensgewoonten uit onszelf zeker nooit zullen bereiken . Of - maar dit
geldt voor slechts weinigen - omdat wij er eenvoudig niet meer thuis kunnen
raken .
In sommige gevallen, waar het modieuze overwonnen is, vallen beide
uitersten samen : wij zijn bier zo thuis, wij raken bier nooit thuis .
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Maar Kafka heeft van dat eerste nooit geweten en zo kon hij ons de spiegel
voorhouden .
Er is, nu wij over Kafka spreken, in verband met ons onderwerp, een ding
dat speciale aandacht verdient : er is bij Kafka geen ontwikkeling. Er is een
gegeven en dat boort zichzelf hoe langer hoe dieper .
Ontwikkeling is de horizontale lijn. Ontwikkeling in de tijd met een zekere
continuiteit, al gaat her door de crisis heen . Muzikaal Beethoven's oneven
symphonieen, literair der Bildungsroman, Goethes 'Wilhelm Meister', Kellers 'Der griine Heinrich' .
Tegenover deze horizontale lijn, dit 'sich ansassig machen' staat de verticale
lijn . Dar war ik stationair zou willen noemen, als ik geen gevaar Rep her
dynamisch-dialectische karakter van dergelijk werk to miskennen . De vertelling 'Die Verwandlung', die mij her beste beeld van de schrijver Kafka
lijkt to geven, zet de lezer met de eerste zin er midden in . 'Als Gregor Samsa
eines Morgens aus unruhigen Traumen erwachte, fand er sich in seinem Bett
zu einem ungeheueren Ungeziefer verwandelt' . Met dit gegeven, dat ons
alleen maar uit onze benauwdste dromen bekend is, is alles gegeven . Daarvo5r ligt niet een paradijselijk leven, zoals de vorigen, de ouderen dat
plachten to geven onder her hoofd 'Paradise lost' of via een kleinbeeldfoto
'De kleine Johannes' geheten, geen romantische Middeleeuwen, maar doodnuchter 'unruhige Traume' . leder platonisme, dat zo vaak een alibi voor ons
kleingeloof of ons ongeloof moest leveren, is verdwenen . Dit is religieus,
men kan her nauwelijks aanraken.
Nu wij zover gekomen zijn, moet ik u nog een andere rijke vindplaats van
de Heimatlosigkeit noemen, al heb ik hier war wantrouwen vanwege de to
grote scherpzinnigheid van de zeer jonge auteur - scherpzinnigheid is op
deze grond altijd een boemerang - her in Engeland tot bestseller geworden
boek van Colin Wilson 'The Outsider' . Er is vorig jaar in Nederland een
vertaling van gekomen bij Uitgeverij In den Toren : 'De buitenstaander' .
Voor ons onderwerp zou ik volstaan kunnen hebben met dit boek to excerperen. Maar zoals reeds gezegd, ik heb bezwaren . Her lijkt me iets to vlug
en to glad geschreven voor een buitenstaander .
Heel deze nieuwe geesteshouding, dit verticalisme, lijkt me, zodra bezwaren
van goed burgerlijke en goed christelijke zijde overwonnen zijn, uitermate
gemakkelijk to vervalsen . En dat bij alle goede bedoelingen. Wilson zou,
juist door zijn talent, gemakkelijk in die richting kunnen afglijden . Maar ik
kan toch niet nalaten her uitvoerige motto van zijn bock to citeren . Her is
een citaat uit Shaw's John Bull's andere eiland, vierde acte :
Broadbent : Mij is de wereld heus goed genoeg - welbeschouwd een heel
genoeglijk oord .
Keegan (kijkt hem met rustige bewondering aan) : U bent ermee tevreden?
Broadbent : Als redelijk mens, ja . Ik zie geen kwaad in de wereld - behalve
uiteraard her natuurlijke kwaad - dat niet kan worden verholpen door vrij145

heid, zelfregering en Engelse instellingen. Ik denk er zo over niet omdat ik
con Engelsman ben, maar als een zaak van gezond verstand .
Keegan : U voelt zich dus thuis in de wereld?
Broadbent : Natuurlijk, u niet?
Keegan (uit hot diepst van zijn hart) : Neen .
Men kan niet zeggen dat Shaw in de welvaartsstaat geleefd heeft, al is hij
er, mopperend in gestorven . Colin Wilson wel . En dat hij, kind van de welvaartsstaat, talloze in protest verwante fragmenten bijeenbrengt - als arbeidersjongen daarbij niet lettend op de zeer verschillende kwalitatieve
niveaus! - geeft mij to denken. Welvaartsstaat en onbehagen zijn blijkbaar
onafscheidelijk, Zij moeten wel associatief zijn. De dieptepsychologie kan
hot ons vertellen . Freud is er zelf mee begonnen, maar de literatuur heeft
breder gezag .
Ik denk hierbij aan twee romans, een Franse en een Nederlandse, con existentialistische-humanistische en een Roomskatholiek-christelijke, die beide,
zodra men gaat vergelijken, op verrassende wijze hetzelfde thema behandelen, nl . het dodelijk gevaar van het succes : Albert Camus La chute (vertaald
als De val) en Jos Panhuysen 'Wandel niet in water' . De hoofdfiguur uit
Panhuysens boek, Maan Houthalen, is zeker geen outsider in de voor de
hand liggende betekenis van hot woord . Hij is eerder een insider die alles
gedaan heeft en van onnoemelijk veel dingen op de hoogte was, steeds
succes had . Langzaam maar zeker overmant hem de grote lusteloosheid . Hij
is zat geworden van zichzelf en zijn leven is een zinloze looppas op de
plaats. Hij zegt van zichzelf : 'Maar nu doe ik alle dingen die ik al zo vaak
gedaan heb, met steeds minder genoegen. Hot leven is me tot een routine
geworden, de dag gelijkt op de dag en de nacht op de nacht . Het heeft geen
zin dit voort to zetten .'
Men kan dus nit de cirkel van dit leven gedrongen worden, buitenstaander
worden door andere oorzaken dan frustratie of dat het u tegenzit. Er is een
ander uiterste, van voorspoed, mogelijk, dat tot dezelfde ontsporing leidt .
Of moeten wij doze levensgang anders waarderen, niet van ontspoorden of
buitenstaanders spreken, maar van mensen, the happy few, die aan zichzelf
en aan dit leven ontdekt zijn, de overwinnaars?
Hot punt is belangrijk . Zouden wij het in dialectische redeneertrant zo ver
kunnen brengen dat wij de zonderlingen, mislukten, misdadigers en zelfmoordenaars, op de eerste plaatsen zouden krijgen en alle steunpilaren en
geridderden daar vandaan zouden verdringen, dan was or nog niets gebeurd .
De oude ethiek en heel haar wereld zou zijn omgekeerd, maar overigens nog
precies condor functioneren . Trouwens, zijn ook wij niet beu geworden van
de overzichtelijke indeling? De buitenstaander blijft buitenstaander en de
religie komt uit de kelder . Waarbij ik een uitzondering moot maken voor
Panhuysens meesterlijke roman. De non die in het boek slechts het verhaal
van haar broer aanhoort en vrijwel niets zegt, west to incasseren . En din
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behoeft religie niet meer uit de kelder to komen . Zij is zo al wonderlijk verdiept. Wel is de prijs groot. Deze vrouw zal haar leven lang in twijfel
blijven verkeren, opdat haar broer vrede moge vinden . Een typisch roomse
oplossing, zal men zeggen. Goed, maar hebben de protestanten al iets gevonden? En de humanisten?
Het tweede punt betreft de verhouding tussen erotiek en religie . Er wordt
zo vaak geklaagd over de barre erotiek in de moderne roman . Prof. Bomhof
heeft o .a . naar aanleiding van Nabokows Lolita een artikel in Wending aan
deze precaire kwestie gewijd. Ik meen dat de erotiek in de moderne roman
meestal een religieuze achtergrond heeft . Maar dat is tweeslachtig gezegd .
Het is veeleer zo : de erotiek in de moderne roman is veelal religieus bepaald . Nog minder abstract en dichter bij huis : erotiek en religie vallen
samen . En dan bedoel ik dat niet per se zo, alsof de erotiek bij gebrek aan
goden of de enig ware God afgodisch zou zijn geworden . Dat is wel bier
en daar zo, maar her is geen algemene lijn . In de erotiek wordt om God
geworsteld, of die worsteling nu resultaat heeft of niet .
Het zou de moeite waard zijn na to gaan of de oudere literatuur ook cen
dergelijk samenvallen kent . Ik zou zeggen, dat de beide sferen meestal gescheiden blijven ; om een paar namen to noemen : Vondel, Milton en als
tegenhanger Shakespeare . Men kan niet zeggen dat Romeo en Julia een religieuze crisis hebben to doorstaan . Hamlets perikelen, inclusief zijn liefdessmart, zijn niet van religieuze, hoogstens van filosofische aard .
Bij Goethe naderen de beide sferen elkaar, maar Faust I en Faust II iijn
dus zelfs in nummering to scheiden . In de 19e eeuw is er dan eindelijk cen
voorbeeld van het samenvallen, een levend voorbeeld, nog Been literatuur .
Dat is Kierkegaards verbroken verloving met Regine Olsen . En achter Kierkegaard sein feindlicher Bruder, de Romantiek .
Ik kan maar een paar lijnen aanduiden en bet zijn nog bijna krassen . Als
ik even mag teruggrijpen op mijn eerder gemaakte grove onderscheiding
tussen horizontaal en verticaal : Her verleden betekent de horizontale lijn .
De dingen liggen duidelijk onderscheiden naast elkaar : civitas Dei : civitas
terrena, kerkelijke en wereldlijke zaken, eros en agape. Rondom 1800, bet
begin van de eeuw van de grandioze vermenging, de bontste eeuw, moeder
van de huidige, begint alles to verschuiven, totdat wij in deze eeuw het
ideaal achten dat de diverse sferen elkaar doordringen, als bet ware in
elkaar schuiven, in een grootse hunkering naar de eenheid van alle dingen .
De poezie gaat ons daarin voor . Zij pleegt alchemie. Het proza is stroever,
is ook massaler, kan zo vlug niet mee . Maar op sommige fronten zien wij
een zelfde proces als in de poezie . En dat is vooral op de lijn eros-religie .
Om goed to onderscheiden zou ik bij de christelijk-religieuze kring willen
beginnen. Een volkomen identiteit van eros en religie is daar onmogelijk .
Al heeft de apostel Paulus het huwelijk als voorbeeld gesteld van de verhouding van Christus tot zijn gemeente, deze twee zaken zullen daar nooit
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samenvallen. Het gaat om een allegorie, niet om een symbool . Paulus kan
dan ook rustig ongetrouwd blijven, in volkomen onthouding leven en toch
van dit geheimenis weten . Het is ongeveer zo : Onze menselijke verhoudingen, in en buiten bet huwelijk, in en buiten de geslachtsgemeenschap, doch
steeds erotisch bepaald, zijn het oefenveld van onze relatie tot God en de
ander . Wij zijn daar vaak verminkt, afschuwelijk verminkt. Wij schieten to
kort, wij worden geteisterd door eenzaamheid en onbegrip . Maar door dit
alles been, nee sterker zelfs, in dit alles handhaaft God zijn relatie tot ons,
desnoods door verlorenheid en zelfmoord heen . Ik denk aan bet zojuist
genoemde Panhuysens 'Wandel niet in water', waar de hoofdfiguur Maan
Houthalen na de biecht aan zijn zuster zelfmoord pleegt en aan Greene's
'The Heart of the Matter', waar Scobie de hand aan zichzelf slaat ten behoeve van de ander, na overspel en gebruik van de genademiddelen in staat
van doodzonde. Het is alsof God de verminking zoekt om zijn genade to
heerlijker to openbaren . Dit is geen horizontale verbinding meer, dit is een
verticale . Een tegelijk zien en ervaren van bet menselijk deficit en van de
goddelijke triomf in een en dezelfde cardinale zaak, de ontmoeting met de
ander. Nooit zijn zoet en bitter, frustratie en triomf zo nauw verbonden
geweest. Maar zij bhven onderscheiden, zij lossen niet in elkaar op . Het
geloof weet van een overkant die waarachtig is en die bet stamelend genade
noemt .
Waar de overkant geloochend wordt of eenvoudig onbekend is, daar zien
wij vaker het samenvallen van eros en religie, zodat eros niet langer allegorie is maar symbool wordt. Het is namelijk een onmisbare voorwaarde
voor het ontstaan van symbolen dat er een zekere argeloosheid is, cen
onopzettelijkheid . Bij de bewust gelovige is er vaak to veel een willen getuigen . Dan ontstaan de tendens als remplacant van bet symbool . Dergelijke
kunst valt onder Goethes waarschuwing : 'Man fiihlt die Absicht and man
ist verstimmt' . Misschien is dat er wel de oorzaak van dat zoveel kunst van
volslagen ongelovigen, van agnostici, waardering vindt bij gelovigen, die
geen vrede kunnen hebben met een christelijk boek, omdat het in een christelijk milieu speelt en alles er na veel vijven en zessen op zijn pootjes terecht
komt . Waarom Sartre en Camus nergens beter gelezen worden dan onder
Calvinisten en Barthianen . Bepreekt en gemnstrueerd, smachten zij naar bet
stuk natuur - wat iedere echte symboolkunst is en blijft - dat bet ruwe
materiaal levert voor het gelovig denken en voelen .
Geen wonder dat naar mijn inzicht de meest diepgaande bespreking en
waardering van b.v. het werk van Anna Blaman uit calvinistische hock is
gekomen (Drs H. M . Kuitert, De romans van Anna Blaman - Bezinning,
januari, 1959) . De Zwitserse psycholoog C . G. Jung heeft eens geschreven
dat - ik citeer uit het hoofd - in de diepte van de menselijke ziel de religieuze laag zich nog onder die van Eros bevindt . De conflicten om Eros,
aldus deze psycholoog, zijn kinderspel vergeleken bij de conflicten die ons
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in de toekomst in het religieuze veld wachten . Dit alles is natuurlijk beeldspraak . Lagen, zelfs al gaan ze tot grote diepte, zijn altijd horizontaal . Wat
de moderne literatuur dikwijls to zien geeft, is een verbinding van beide
lagen, van de erotische en de religieuze. Het werk van Anna Blaman is een
zoeken naar waarheid . Ook waar de schrijfster zich keert tegen de overgeleverde godsdienst, misschien juist daar, is de religieuze strekking van
haar werk overduidelijk. Dit betekent nog niet dat sexualiteit of eros in de
moderne literatuur altijd religious bepaald is . Er zijn ook paden die dood
lopen, de promiscuYteit in het laatste boek van Max Dendermonde mist zelfs
maar bet kleinste vleugje geest. Daar is alleen drift, en de walging, maar
dan zonder enige achtergrond, volgt noodzakelijkerwijs .
Tenslotte wil ik nog een tendens in de moderne literatuur beschouwen, die
nog sterker dan de beide vorige religious bepaald is . Wij mogen met betrekking tot haar zelfs van een geloofsartikel spreken . Dat is de voorkeur
voor het absurde . Het is misschien de meest spectaculaire trek in de moderne roman .
De geniale theoreticus van her absurde is Albert Camus geworden met zijn
in 1942 verschenen opstel 'Le mythe de Sisyphe' .
In dit slechts 6 bladzijden tellende opstel geeft de schrijver met latijnse
helderheid en een merkwaardig gevoel voor proporties de tragiek van het
menselijk lot, zoals hij dat beleeft, weer.
Sisyphus wordt door de goden gestraft met de vloek van de niet-aflatende
zinloze arbeid. Zijn werk bestaat er in, een rotsblok tegen een berghelling
op to rollen, tot aan de top, waar de zware steen door eigen zwaarte weer
terugrolt, enzovoort .
U zult bet mij, hoop ik, vergeven, als ik u weer eens mijn schema in herinnering breng, dat van de horizontale en verticale lijn, waarbij de horizontale lijn de rustige continuIteit van bet verleden, de verticale lijn het staccato, de spanningen en disharmonie van bet heden weergeeft .
Sisyphus moet zijn steen naar boven wentelen en al is de lijn dan niet volkomen verticaal, de ellende en de zinloosheid komen uit de helling voort .
Die maakt de arbeid zo zwaar en doet de steen zo hardnekkig terugvallen .
Nogmaals, ik ben mij bewust met dit kruishout van de horizontale en verticale lijn mij in een gevaarlijke zone to bevinden, namelijk deze, dat elk
'boven' altijd religieus jenseitig getint zou zijn en elk vlak altijd aards en
diesseitig . Een dominee's true .
Mijn voomaamste verweer hiertegen is, dat, zelfs als ik een dominee zou
zijn, handigheid mij niets zou baten . Ik kan niets voor God bewijzen, ik
kan niet voor hem pleiten . Ja, ik kan met vrees en beven, vallen en opstaan, door Zijn genade een Christen zijn . Maar ik zal juist dan niets bewijzen, niets beargumenteren, ik zal er alleen zijn, zolang God het wil .
Alleen er zijn .
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En de ander serieus nemen . Dat is geen eenvoudige opgaaf . De literatuur
van onze jongeren, die in de buurt van dat magisch middelpunt 'le mythe
de Sisyphe' gebleven is, is al zo serieus, Camus mag dan in zijn opstel geponeerd hebben, dat 'le bonheur et 1'absurde sont inseparables', bet geluk is
in zijn eigen werk en dat van zijn geestverwanten steeds verborgen gebleven achter de brede rug van zijn tweelingbroer 'bet absurde' . Maar goed,
laten wij de ernst ernstig nemen, in elk geval haar niet bespotten . Misschien
heeft de humor nog een kans .
Nee, de geografische indeling van hemel en hel en de aarde daartussen geef
ik u gaarne cadeau . Maar juist als wij de moderne literatuur serieus nemen,
komen wij steeds weer bij die religieuze bezetenheid terecht . Waarbij dus
bet religieuze, als ik u nog even aan mijn inleidende omschrijving herinneren
mag, her ons omsluitende, overmachtige, ons vaak bedreigende is, hoe men
dat ook verder noemen mag .
Onze jongste nederlandse literatuur kent vele onderdanen van de absurditeit. De twee markantste lijken mij Simon - in later tijd G . K . - van bet
Reve en W. F . Hermans.
Van bet Reve heeft met zijn 'De Avonden' de locus classicus in Nederland
van dit wanhopige geloof geleverd . Zijn boek is zuiver en groots . Men heeft
bet vanwege zijn aandacht voor bet gewone, kleine leven met de Camera
vergeleken . Soit, maar de Camera van Ds Beets is vlak en a-religieus, vergeleken met dit staccato hijgende boek. Zou men er geen montage-truc in zien,
ik zou her willen combineren met psalm 42 .
De avonden, daar hebt u een onvervangbare typering, duizendmaal beter
dan elke definitie, van bet absurde .
Frits van Egters gaat op oudejaarsavond naar huis . En dat duet hij met bet
volgende gebed, dat men evengoed een spotprent als bet vurigste gebed,
ooit naar de hemel gezonden, zou kunnen noemen.
'Eeuwige, enige, almachtige, onze God,' zei hij zacht, 'vestig Uw blik op
mijn ouders . Zie hen in hun nood . Wend uw blik niet af .' 'Luister,' zei hij,
'mijn vader is doof als de pest . Hij hoort weinig . Het is niet de moeite van
bet noemen waard . Schiet voor de grap een kanon bij zijn oor af. Dan
vraagt hij, of er gebeld wordt . Hij slurpt bij bet drinken. Hij schept suiker
met de dessertlepel . Hij neemt bet vlees in zijn vingers. Hij laat winden
zonder dat iemand er een nodig heeft . Hij heeft spijsresten achter zijn gebit .
Hij weet niet, waar de gulden in moet . Als hij zijn ei pelt, weet hij niet,
waar de schaal been moet. Hij vraagt in bet engels of er nog nieuws is . Hij
mengt bet eten op zijn bord door elkaar . Eeuwige God, ik weet, dat bet
niet ongezien is gebleven .'
Het absurde laat zich niet definieren, bet laat zich hoogstens typeren, nog
niet eens, bet laat zich alleen aanwijzen . Het is de sprong van de Eeuwige
naar de spijsresten achter bet gebit. Het is de volkomen incomptabiliteit .
Het is een bespotting van elk systeem dat sorteert en scheidt . Het is de ver1 50

binding van het volstrekt ongelijke en dat niet uit verzoeningsdrang maar
uit het tegengestelde, de zucht om wat totaal onverenigbaar is aan elkaar
to binden en daaronder to lijden .
Als (tweede) illustratie wil ik u het laatste boek van W . F . Hermans 'De
donkere kamer van Damocles' noemen .
Dit bock, waarin alle ressentiment - waaronder de vorige romans zo geleden hebben - wel verdampt lijkt, roept voor mij het zuiverst het religieuze
op, zoals wij dit nu hebben trachten to typeren . Hermans heeft daarvoor
een figuur geschapen met menselijke trekken, die hij dermate achter de hand
weet to houden en to mystificeren, dat men rustig van een symbool kan
spreken .
Het is de vraag wie de hoofdfiguur is in deze roman, de kleine man Osewoudt die op gezag van een zekere Dorbeek een markante rol speelt in de
illegaliteit, later, na de bevrijding van verraad beschuldigd wordt, zich op
Dorbeek beroept, die dan onvindbaar is, alle getuigen falen, er blijft alleen
bet blinde geloof, het vertwijfelde geloof dat Dorbeek bestaat of bestaan
heeft, ergens moet zijn, ieder ogenblik kan opdagen om alles recht to zetten
en Osewoudt to bevrijden, to desculperen . . .
Voegt u dan hierbij het feit dat Osewoudt en Dorbeek als twee druppels
water op elkaar gelijken, maar zich overigens compensatorisch verhouden
als dag en nacht en u hebt alle ingredienten voor een religieuze parabel .
Dubieus wel, wel dubieus . Dat wil zeggen : men weet niet of Hermans spot
met het overgeleverde geloof, dat hij een spiegelbeeld wil voorhouden in
het paar Dorbeek-Osewoudt M dat er in deze geschiedenis nog lets van
heimwee naar een waarachtige gemeenschap doorschemert . Hoe onwaarschijnlijk dit laatste ook klinken mag, er is in de laatste hoofdstukken een
voor de schrijver ongebruikelijke mildheid . Zelfs de R.K . geestelijkheid,
zijn aartsvijand, speelt een menselijke en sympathieke rol.
Zou in deze roman de mogelijkheid liggen van een dialoog tussen christenen
en die andere soort gelovigen waarvan Vestdijk, Sierksma, maar niet minder
Hermans en Mulisch de markantste vertegenwoordigers zijn?
Misschien is het artikel of essay daartoe minder geschikt dan het verhaal,
dat dichter bij het hart ligt . En dan de poezie, die geregeld aan bod komt .
Ik kon u maar iets tonen uit het rijke maar zware arsenaal der moderne
naar mijn mening rauw religieuze literatuur en ik moet nu al vrezen, u to
zwaar vermoeid to hebben . Daarbij mijzelf verwijten nog to weinig doorgedrongen to zijn tot de eigenlijke haard . Die is ook flink beet .
Indien dit nog nodig was - wellicht is 't overbodig - heb ik u willen confronteren met een rauw klimaat, een soon Waste Land, een land der religie,
waar stenen regeren, waar wij zelf de kans lopen ons aan stenen to assimileren .
Camus zegt in zijn essay 'Le mythe de Sisyphe', op een manier die bijna
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niet to vertalen is zonder wezenlijk verlies over het gelaat van zijn held :
'Un visage qui peine si pres des pierres est deja pierre lui-meme' .
Stenen . Het is ons gebrek aan hart, aan gloed, die deze stenenvloed over
ons ingeroepen heeft. Niet zonder zin .
Ik denk aan het woord waarmee Jezus eens de farizeeen bestraft heeft,
toen deze zich boos maakten over de uitgelaten discipelen, die hun beer
Jeruzalem binnenleiden, aan dit woord : 'Ik zeg u, indien dezen zwegen,
zouden de stenen roepen .'
Omdat wij zo vaak gezwegen hebben, eeuwenlang, gaan nu de stenen roepen. Hun taal is rauw, maar duidelijk .
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Jan Sleeboom
EGO : DE VISSER

ik was aan zee - ik was van land gekomen
ik sloeg de zee - ik floot het harde strand
ik joeg de wind hoog in de kerkhofbomen
en hield de witste schelpen in mijn hand
de schepen liet ik op de wolken drijven
ik liet de vogels zeilen over zee
en duizend vissen met hun zilverlijven
gaf ik een boodschap voor de dieDte mee
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Marinus A . den Braber
BRIEFKAART

Ik schrijf je vanaf een slaapplein
met een glazen crusifix
de nacht ontspant m'n lippen
tot een gesprek met God
de maan ontwerpt
kloostermozaieken op m'n huid
maar de klaproos van het bloed
verzegelt het koren van het woord
nog
ik wacht op het slaan van een klok
in m'n hoofd
Is het bij jou al zomer?
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Marinus A . den Braber
HOOG SPEL

Ik zie, ik zie
wat jij niet ziet ;
een gelukspleintje
met een poppekast ;
de spullebaas
laat er kamelen
door smalle naaldogen
rijden.
Mattheiis 19,
roepen de kinderen .
Goed, zeg ik,
nog eens ;
ik zie, ik zie
wat jij niet ziet ;
een stadspark
met dezelfde poppekast ;
de spullebaas
laat er lege venduhuizen
tegen namaakhemelen
kantelen .
Vets 22,
roept de rijke jongeling.
Goed, zeg ik,
doek .
Het spel is nog niet uit,
roepen de kinderen,
de jongeling moet nog weglopen
en huilen .
Goed, zeg ik,
dan nog eens .
Ik zie, ik zie
wat jij niet ziet
en ik treed zelf in het voetlicht
met m'n huilende rug
naar de kinderen.
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Eric Marloux
TEKENAAR

hij tekent een taal
een taal van vereenzaming
hij brengt het ongeziene aan het licht
aan de ogen der mensen
als een gering offer
hij betekent niets . hij buigt zich
over de mensen, de dieren
een wereld van licht en schaduw
luisterend naar het klotsen van het water
aan de oever van het hart .
wegvarend tegen de stroom in
langs de lijnen van eb en vloed,
liefde en afgunst, geluk en het
eenzame sterven, het stroomgebied
dat hij in kaart brengt
als een overeenkomst
tussen zich en de wereld
betekent hij alles .
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Eric Marloux
SLAAP

I
als het zingen is opgehouden
in de straten van ijzerhoudend leem
gaat men verstolen het sneeuwlandschap
in van de s laap . er is geen zingen
ultrasonischer dan het zingen van de winternacht
dan het dodelijke oogwit, de liedjes
die doden improviseren voor hun vrouwen
een zeer eenzaam sneeuwbalgevecht
zo slaapt m en. er lopen sporen naar de horizon
van de ogen, in de vrieslucht vallen
maskers onophoudelijk
aan scherven : enige begeleiding
als men zingt zacht in zichzelf
sneeuwbalgevecht als serenade .
en 's morgens vriezen de maskers
weer dicht, de mensen worden weer
spoorloos binnen zichzelf .
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II
slaap, een gedicht uit verte
met stilten van nabijheid, niet
to o nderscheiden . er is de langzame avondwind
van de adem, de onderhuidse regen
in het oerwoud onder een kleine warme hemel :
meer dan wat ook is men
zichzelf nabij, tot op schootsafstand
genaderd. raakt men zichzelf? de cirkels
draaien verder als klokken, men schrijft
woorden van verte aan de binnenkant
van de huid, om overdag to lezen.
het daglicht echter
projecteert ze naar binnen .
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Eric Marloux
DE DAGEN VAN LIEFDE

wij weten niet welke herfst onze vruchten zal dragen
wij kennen de wegen niet van de oogst :
met onze handen van donker tasten wij
in het duister, wij kennen de formules van de nacht
wij meten de nacht aan ons verlangen
wij tasten een schaduw, een omtrek
onderaards de waterlopen van het hart
in onze handen onherkenbaar
het landschap der liefde : verdord
onder de schaduwloze zon van het denken
en dieper nog is het land onvruchtbaar .
wij tasten in het duister
we tasten een vage glimlach of
een ondiepe belofte van water
zoekende naar de bronnen, grond
van geboorte, reizende langs de oevers
en wij denken daarbij een richting, een
huis in de avond. maar eindeloos
is het water, onze handen
twee onbewoonde eilanden
zorgvuldig in kaart gebracht, maar
daarom niet minder eenzaam.
mismoedig en ongelovig
reizende om de dood to ontgaan
kruisen wij het spoor van de oogst :
over de brug van twee ogen geleund
geloven we water to zien in de diepte
de kleine irrigatiewerken der liefde
to voelen in onze handen
wij horen het graan rijpen in de voren
de stem der dagen
de oogst van de dagen van liefde.
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Roger Pieters
ALS EEN UURWERK

'Ik ben een muis die over bet pianoklavier loopt,' denkt Stefaan . 'De muziek zit in mijn poten en in mijn lijf . Ik ben een groteske noot die over het
toetsenbord been en weer glijdt. Een grijze, glijdende noot . De dissonanten
rijten mijn vlees uiteen, priemen zich tussen de snaren van mijn zenuwen .
Ik wil dat het instrument uiteenploft, dat de scherpe stukken bout langsheen
mijn oren gieren en de snaren als de plots losgelaten pezen van tientallen
bogen aan 't zoemen gaan . Dat ik als onooglijk stofdeeltje in een onpeilbare
ruimte geslingerd word, dwaas gierend voorbij sterren en planeten en luisterend naar een stilte die zo onwezenlijk is dat ik mijn leven wil slijten,
als een ongekende satelliet van duizenden planeten . Ik braak van muziek,'
denkt Stefaan, en kijkt naar zijn vingers en voelt de stijfheid van zijn vingers en de kramp die over zijn ellebogen naar zijn borstbeen glijdt . 'Ik wil
stoppen en nooit meer muziek horen, wandelen onder de bomen en luisteren
naar de wind en naar de wolken . Liggen in bet gras en de ogen sluiten .
Geloven dat ik sterven zal, gelukzalig sterven, verdrinken in de stilte en me
laten gaan, zonder poging om in leven to blijven.'
De muziek is rook en de rook is rood en blauw en groen, met het wentelende lichtwiel mee . De vinger van het licht schuift over de hoofden van de
dansers en de haren worden rood en blauw en groen en geel en de glimlach
op de aangezichten, de gelogen glimlach, verschiet van kleur en ook de beroepsglimlach op Stefaans gezicht verandert van kleur maar de pijn blijft
scherp en kleurloos . Stefaan glimlacht naar de meisjes die naar hem opkijken, die luisteren naar de duizenden noten, die als glimwormpjes in de
ruimte worden geslingerd . Wanneer Stefaan de ogen halfgesloten houdt kan
hij zich inbeelden dat hij bij iedere aanslag het geluid als een flitsend lichtpuntje in de rook ziet verdwijnen . Even zelfs trillen zijn oogzenuwen bij
het volgen, doorheen de kleurige rook, van de noten-lichtjes en hij moet bet
hoofd schudden om de trilling kwijt to geraken . Om Un ogenblik weer to
geloven dat alles is zoals bet hoort, dat er geen verveling is en dat zelfs
piano-spelen een genoegen kan betekenen, voordat alles weer is als voorheen .
Wanneer hij de la-kruis tweemaal gestreept aanslaat danst zijn sigarettenetui dat op het deksel van de piano ligt. Alleen bij deze noot en alleen op
deze plaats. Gisterenavond danste het bij de lage sib . Elke avond poogt
Stefaan to raden van welke toon de trilling zodanig sterk zijn zal dat het
etui trilt en wanneer hij dit weet komt de verveling als een laaghangende
wolk over hem heen gevallen . Een andere keer heeft hij opgemerkt dat de
rook van zijn brandende sigaret, die gewoonlijk recht omhoog stijgt, aan 't
beven gaat bij cen bepaalde aanslag. Deze twee verschijnselen, waarvan hij
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niet gepoogd heeft de natuurkundige verklaring er voor to vinden, doen
hem geloven dat, zelfs voor hem, in zijn beroep, het avontuur komen kan .
Wanneer zulke dingen gebeuren kan er ook iets anders gebeuren, iets dat de
loop van zijn leven veranderen kan . De trilling der snaren kan zich omzetten in een kracht, zodanig sterk dat de glimmende koperen luchter van
zijn haak in de zoldering valt, of dat de glazen op de tafeltjes langs de
muur splijten. Of zij kan een genezende kracht worden of een betoverende,
zoals de fluit van de rattenvanger . Wanneer de verveling zo diep in zijn
lichaam gevreten is dat Stefaan het schuren er van tegen zijn zenuwen Diet
meer gewaarwordt, worden deze gedachten geboren . Vanzelf, zonder aanleiding van buitenaf. Zonder verlangen om ze verwerkelijkt to zien . Hij
glimlacht naar de meisjes met de verkleurende haren maar tussen de glimlach op zijn gezicht en de gedachten er achter is geen samenhang . Hij heeft
zichzelf gespleten : De musicerende handen, de glimlachende mond en de hersenen die, helemaal vrij, verder spinnen op bet gerinkel van een sigaretten-etui .
Even schrikt hij op, en de drie-eenheid in hem vloeit tot een, wanneer de
kelner plots naast hem staat en een glas op het deksel van de piano zet en
zegt : 'Vanwege de dame bij het derde tafeltje . Zij vraagt 'Jalousie' . 'Jalousie', herhaalt hij en terwijl hij dit zegt kijkt Stefaan, met een plotse en onverantwoorde belangstelling naar de lichtkringen in bet bier . 'Waarom worden de klanken cirkels?' vraagt hij zich af . 'Waarom hebben ze een verschillende kleur?' Verder spelend op de bassen veegt hij zich de ogen uit, naar
de hoeken toe, alsof de kringen en kleuren in zijn ogen zaten en niet in het
glas . Of in de zaal . Alsof alle waarneming slechts in hem-zelf bestond .
'Jalousie', denkt hij dan en hij weet dat de dame niet meer zo jong is, dat
ze tijdens na-oorlogse jaren een jong meisje was . Toen vroegen alle jonge
meisjes hem 'Jalousie' to spelen terwijl ze dachten aan een jongen die niet
de jongen was waarmee ze dansten, want deze was een vreemde man die
van overzee kwam . Een neger misschien of iemand met een heel blonde,
borstelige snor. Stefaan kijkt op en zoekt de dame bij het derde tafeltje en
onderwijl zoekt zijn hand naar het lied waarvan de prelude hem nu vreemd
in de vingers ligt. Door de rook heen zoekt hij haar gezicht en hij vraagt
zich of of hij haar ook onder zijn voeten zag dansen, vijftien jaar geleden,
in de armen van een der mannen die hem whisky trakteerden en hem vaak,
's avonds naar huis moesten voeren met hun jeeps, die als dol-geworden
bromvliegen door de stille straten suisden . Arpegierend met de rechterhand
heft hij bet glas naar haar toe . Drinkt haar prosit toe en vraagt zich of of
bet onafhankelijk-bestaande getokkel tot bet voorgestelde doel leiden zal .
Zoals bet kind zich dat gewenst heeft in zijn kaleidoscoop de hemel met zijn
engelen to zien, verwachtend door het kleine patrijspoortje zoekt naar het
bereikte resultaat . Stefaan glimlacht en denkt : 'Ik ben een dwaas' . Denkt :
'Ik zal morgen mijn handen alleen sturen . Wellicht zullen ze het evengoed
doen. Ik ga uit. Zonder handen . lemand zal me wel de drank in mijn mond
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gieten .' Denkt : 'Wie is de vrouw bij de muur? Zou ze boos zijn omdat ik
talm, omdat ik schijn to zoeken als een debutant zonder repertorium?' En
dan vindt hij, onder een vleug rook, haar glimlach . Haar mond is rood,
zelfs bij bet nu-groene licht is haar mond rood als een bloedvlek in haar
bleke gezicht . Terwijl zijn beide handen bet lied vonden blijven zijn ogen in
de hare liggen . Als een blad op bet water van een vijver . Het lied kruipt in
hem omhoog, langs de toppen van zijn vingeren, langs zijn polsen en zijn
ellebogen en de jaloezie klemt rond zijn hart wanneer hij de hand ziet die
op de hare ligt. Op bet tafeltje tussen de glazen . De man is groot en slank
en zijn haar is grijs, bijna wit, maar zijn snor is bruinblond en de haartjes
staan recht vooruit. Stefaan ziet alles zo scherp alsof de rook een lens was
die alles veel dichterbij haalt. De man glimlacht naar de vrouw en haar blik
is weggegleden uit die van Stefaan doch hij kijkt maar en glimlacht, alsof
hij vergeten was die glimlach weg to nemen . Zoals men wel eens vergeet een
overbodig geworden bezit van de hand to doen . En luistert ondertussen naar
zijn muziek, die de muziek is van een ander, van iemand die veel jonger is
dan hij . lemand die vijftien jaar jonger is en zijn meisje ziet dansen met een
amerikaanse G .I . En proeft van de verliefde blik waarmee ze naar hem
opkijkt. Alsof ze zeggen wilde : 'Wees maar gerust, ik ben toch van jou .
Wat deze er ook van gelooft, ik ben toch van jou .' Tot ze op zekere dag
weg is met haar soldaat en hij alleen nablijft met een weee smaak in zijn
mond, die de smaak van zijn bloed wordt . Tot hij deze smaak ook niet
meer proeft omdat ze de smaak van zijn gewaarwording geworden is . Maar
nu is de smaak er weer. Stefaan proeft aan zijn bier, steeds maar verder
spelend . Minutenlang, tot de jongens en meisjes, die nu spannende broeken
dragen en paardestaarten, vragend opkijken en beginnen to denken : 'Waarom speelt hij steeds hetzelfde lied?' Hij likt zich de lippen en verwondert er
zich over dat de smaak nu ook op zijn lippen kleeft net als toen . En dan
begint hij weer to spelen : 'Kiss me again' . Kus de zoute smaak van mijn
lippen weg. En dan is hij plots maar twintig jaar meer en bet lied is weer
een nieuwe bekoring, een romance die men zingt bij een meisje in bet maanlicht en haar heupen liggen tegen de mijne en de geur van haar mond bloeit
in de mijne . En plots is bet hem eender of Jana daar zit met haar man en
dat ze nu met hem danst . Een fatsoenlijk paar dat poogt de jeugd terug to
vinden . Dat gelooft dat bet idiote bewegen van enkele spieren voldoende is
om de sleet van vijftien jaar uit hun lichaam to schudden . Het kan Stefaan
plots niet meet schelen dat ze naar hem opkijkt en glimlacht alsof ze zeggen wou : 'Trek bet je niet aan . Wees niet jaloers. Ik blijf toch van jou .'
Hij speelt maar . Speelt : 'Sympathie' en 'Saint Louis Blues' en de soldatenliedjes die de bevrijdingslegers meebrachten en luistert naar de klop van zijn
lichaam en van zijn verlangen . En glimlacht naar de jonge meisjes met hun
paardestaarten en spannende truitjes en gelooft dat bet lichaam een uurwerk
is dat men achteruitstellen kan .
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(KRITIEKEN

I
B. N#enhuis
DE HORDENLOOP VAN J . KOBALD .

Kampen - J . H . Kok N.V .
De schuld van het late verschijnen
van deze bespreking ligt bij mij, recensent . Maar niet in de eerste plaats
om mijn verzuim goed to maken,
maar vooral omdat dit boek belangrijk is, zeg ik er nog graag iets van .
Nijenhuis behoort meen ik tot de
Incest vooraanstaande Christelijke
auteurs. Zijn schrijftrant is helemaal
die van hemzelf en hij besteedt er,
hoezeer de eerste indruk die van
vaart en vlotheid is, grote zorg aan .
Minder zorgvuldig springt hij om
met zijn verhaalstof. Hij is er niet
zuinig op en doet in enkele rake
zinnen een situatie af, waaraan een
andere auteur hele pagina's zou wijden . Daardoor krijgt zijn werk iets
tintelends, iets flitsends en wordt bet
ongewoon boeiend . Hij vertelt speels
en vol humor maar kiest in het algemeen ernstige onderwerpen .
Kobald is een zeer kwetsbaar gevoelstype, maar moet als vertegenwoordiger zijn brood verdienen . Zijn
schoonzuster tracht zelfmoord to
plegen en zijn dochter raakt levensgevaarlijk gewond, terwijl een kennisje van deze dochter door Kobald
(mijnheer Kobald) als een brandhout
uit het vuur wordt gerukt . Belangrijke gebeurtenissen. Maar daaromheen wandelen allerlei bijfiguren
door het boek die de lachlust opwekken : collega Tjobbema, die het
verkopen wel in z'n vingers zit, de
huisbaas, moeder Martha, volgens
Nijenhuis niet zeer intelligent, een
getikte gemeente-secretaris en heel
veel anderen . Ze worden alien in
enkele halen getekend, raak maar
toch ook enigszins schetsmatig. En
in deze schetsmatigheid, de vaart en
de vlotheid waarmee alles wordt
weergegeven en die de lezer dwin-
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gen bet boek in eenmaal uit to lezen,
schuilt toch ook een zeker manco .
Het geheel maakt een ietwat filmische indruk. Het spreekt sterk tot
de verbeelding maar to weinig blijft
er van hangen. Deze roman pakt de
lezer, zonder diepe indruk to maken .
En toch is Nijenhuis tot dit laatste
wel in staat . In zijn 'Laatste wagon'
en 'Tornado' bij voorbeeld heeft hij
dit wel bereikt. Hij zal overigens in
een volgend boek waarschijnlijk ook
in dit opzicht opnieuw de streep
halen .
Na deze kritiek nog een betuiging
van bijzondere waardering voor het
plastisch stylistisch vermogen van de
auteur . 'Tjobbema spoelt met een
haastige klap zijn tanden weer in 't
gelid' . 'De heer Zevenschut komt
met een diepe zucht uit zijn boord
kruipen . . .' Dergelijke zinnen zijn
niet geestig zonder meer, ze getuigen
van begaafdheid .
Ik geloof dat we blij moeten zijn
met een schrijver van dit formaat .
J. E . N .
Nikos Kazantzakis
ALEXIS SORBAS .

Den Haag - W. Gaade .
Vert . : Hans Edinga .
Alexis Sorbas is een man, voor wie
men bewondering en waardering kan
hebben. Hij is wijs en bezit in ruime
mate de gave van de humor . Hij
kan ook doorslaan en zwetsen, maar
misschien is dat ook alleen in de
opvattingen van ons, sceptische Nederlanders, bet geval en zijn zij
min of meer pathetische exclamaties
naar Griekse maatstaven gemeten
nog volkomen echt. Merkwaardig is
trouwens dat Sorbas al overdrijvend
en liegend via de humor terugkeert
tot zijn uitgangspunt, de ernst .
Het thema van Kazantzakis, dat
van de intellectueel die geen bevre1 63

diging vindt in zijn werk en levenswijze en daarom tracht terug to keren tot een primitief bestaan, is oud
en dreigt afgezaagd to worden . Het
zou het reeds zijn onder de handen
van een minder bekwaam auteur .
Kazantzakis is er echter opnieuw in
geslaagd het attractief to maken .
Door deze roman to lezen kan men
zich verzekeren van een paar aangename uren .
J . E. N .
Luisa Treves, e.a .
NEDERLANDS THEATER JAARBOEK

8e jaargang seizoen 1958-1959.
Toen mevrouw Luisa Treves nu negen jaar geleden het initiatief nam
tot de uitgave van een Nederlands
Theaterjaarboek, bevattende gegevens omtrent de door de voornaamste Nederlandse gezelschappen in
het afgelopen seizoen gespeelde stukken, alsmede foto's daarop betrekking hebbende, werd de grondslag
gelegd voor een Nederlandse toneelkroniek, waaraan eigenlijk gezegd een zeer grote behoefte bestond. Het toneel is een levende
zaak, een een-avondvlinder dikwijls,
maar desondanks een cultuurfactor
van grote betekenis . Het was alleszins noodzakelijk in een kroniek iets
ervan althans vast to leggen en dit
gebeurt nu door het Nederlands
Theaterjaarboek, dat nu zijn achtste
jaargang is ingegaan . Het boek
wordt steeds beter, wijl vollediger.
In de redactie hebben naast Luisa
Treves sinds enige jaren ook zitting
de heren : H. Deinum, W. Hofman,
J . W. Hofstra en B . Stroman . Deze
jaargang evenaart het hoge peil der
vorige en is wat de zakelijke gegevens betreft uitvoeriger . lemand,
die het toneel als cultuurfactor weet
to waarderen, kan het zonder dit
jaarboek niet stellen . Het wordt niet
in de boekhandel, maar alleen in de
schouwburgen verkocht .
De N .V . Buijten en Schipperheijn
to Amsterdam, Valkenburgerstraat
106, is in de gelegenheid de vorige
jaargangen nog uit voorraad to leveren .
E. H. G.
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Vasco Pratolini
EEN WIJK IN FLORENCE .

Amsterdam/Antwerpen - Wereldbibliotheek.
Aanvankelijk denkt men to doen to
hebben met een beschrijving van de
extravaganties van een groepje sexnozems . Dat blijkt het echter toch
niet helemaal to zijn. Het merkwaardige is, dat de schrijver de (hoofdzakelijk sexuele) gedragingen van
deze pubers uit een arbeiderswijk,
tot wie hij zelf ook behoord heeft,
niet vertelt vanuit een kille, navrante objectiviteit, ook niet met sensationele schreeuwerigheid, maar met
de warmte waarmee men prettige
jeugdherinneringen omgeeft . Daardoor is dit boek mij sympathieker
dan b .v . de jeugdherinneringen van
Dylan Thomas, hoewel de intelligentie en de literaire capaciteiten van
laatstgenoemde die van Pratolini
verre overtreften .
Ondanks de sympathie die de
schrijver weet to wekken, een leeg
M. M.
boek .
C . Baardman
DE WATERBRUID .

Den Haag - J . N . Voorhoeve .
De schrijver heeft zijn best gedaan,
dit boek zo appetijtelijk mogelijk to
maken . Evert Verhoog, rijk en jong,
is zijn stad en bedrijf ontvlucht, omdat hij bedrogen is door zijn a .s.
vroxw en schoonvader en omdat in
verband daarmee allerlei lasterpraat
over hem wordt uitgezaaid . Hij
zoekt nu de eenzaamheid van een
dorpje in de Biesbosch, gaat wonen
in een spookhuis, ontmoet de grillige Waterbruid (een meisje over wie
de wildste verhalen rond gaan) en
haar vader die gek is, maakt kennis
met de gedegenereerde dorpsjeugd,
met een landloper, en zo zijn er flog
meer schokkende zaken to noemen .
Het eind van het liedje is natuurlijk,
dat Evert en de Waterbruid elkaar
voor het leven vinden, dat de lasteraar wordt ontmaskerd en dat het
dorp uit zijn degeneratie opstaat .
Voor wie Loch nog lust mocht

hebben dit boek to lezen, zij vermeld, dat bet geheel een stuntelige
indruk maakt en dat de drukfouten
bij zwermen in dit boek zijn neergestreken. En o! wat is de schrijver
soms geestig! Brrr .
M. M.
Hans Jiirgen Baden
DE GRENZEN VAN DE VERMOEIDHEID .

M. L . W. Schoch
VOORSORTEREN .

Albrecht Goes
HET WAS EEN VREEMDE NACHT ;
HET BRANDOFFER .

Amsterdam - W . ten Have .
Deze al eerder door ons besproken
geschriften zijn thans ook als pockets
verschenen in de 'Carillon-reeks' . Zij
zijn stuk voor stuk deze her-uitgave
ten volle waard.
J.
Dr. J . J. Buskes
HOERA VOOR HET LEVEN.

Amsterdam - De Brug .
Het is typerend voor de mens-lievende Buskes, dat zijn levenskroniek
een beschrijving van zijn vrienden
en leermeesters geworden is . Hij tekent in enkele trekken figuren als
Bavinck, Barth, Gunning, De Hartog, Miskotte en Noordmans . Hij
komt even eerlijk uit voor bet gave
en gezonde als voor het platte en
gevaarlijke van bet gereformeerde
leven, - van de gereformeerde mensen liever gezegd, want hij beleeft
het leven als een voortdurend contact met mensen . Het geheim van
zijn onvermoeibaarheid moet zijn
belangstelling voor anderen zijn . Hij
vindt een voorrede van Prof . Dijk
op Pascals Pensee's een even dwaze
geschiedenis als een levensbeschrijving van Prof. H . Bavinck door
Prof . V. Hepp ; hoeveel besprekingen van zijn boek in allerlei kerkbodes zullen even dwaas worden?
De tijd dat gereformeerde synodes
zich uitspraken tegen de N.C .S.V .,
de C .D .U . e .d . is nu wel zo voorgoed voorbij, dat het aardig is er
nog eens iets over to lezen . Buskes
vertelt zijn leven zonder ook maar
een moment to vervallen in een toon

van : hoera voor Buskes . Bij berijdt
nog eens achtereenvolgens alle 'stokpaarden' die hij in de loop der jaren bereden heeft, als wij ze tenminste zo wel mogen noemen, want
ze komen uit de stal van Bethlehem .
J.
Elisabeth Zernike
HET HARDE PARADIJS .

Amsterdam - Querido .
Nadat haar vier broers vertrokken
zijn en haar ouders zijn gestorven
blijft Marguerite Puyvot bet boerenbedrijfje voortzetten in haar zuidfranse dorpje, dat hoe langer hoe
sterker in de stroom van het toerisme raakt. Een hard leven, maar een
leven waar zij van houdt en dat zij
alleen blijft leiden totdat zij trouwt
met de pottenbakker Michel Cordes,
lichamelijk en geestelijk heel wat
minder valide dan zijzelf, wat meermalen aanleiding geeft tot van zijn
kant ingeleide conflicten.
Het verhaal is in zijn beschrijvingen wel kleurrijk en poetisch, maar
toont naar mijn mening in situering
en figuratie een al to sterke voorkeur voor bepaalde modische elementen . Zuid-franse dorpjes met
pottenbakkers en met kerkjes waarin muurschilderingen worden aangebracht en waarin dan nog een pastoor rondloopt die behalve zijn soutane weinig heeft wat des pastoors
is, doen bet wel . Hinderlijker is, dat
de schrijfster in de uitwerking van
de conflicten tekort schiet en herhaaldelijk bij de crisispunten in het
verhaal wegdraait voor de moeilijkheden, zodat bet hele probleem in
lucht schijnt to zijn opgelost . De roman is door dit alles meet schilderachtig dan overtuigend door innerlijke kracht .
J . W. V .
Dr. H . B . Visser
HET RECHTZINNIG PROTESTANTISME
FEITELIJK KATHOLIEK GEBLEVEN .

Hilversum - Paul Brand .
Onder deze uitdagende titel biedt
de Rooms geworden dominee Visser
ons een merkwaardig geschrift aan,
dat met een aantrekkelijke nalviteit
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de kloof tussen Rome en het Evangelie verdoezelt . Barth schreef, dat
het R .K . traditiebegrip in feite neoprotestants is, maar Dr . Visser toont
op tientallen punten aan, dat de
protestanten 'ergens' nog hetzelfde
geloven als de R.K. Kerk . Al zou
hij 'ergens' gelijk hebben, wat dan
nog? Protestanten doen wel eens,
alsof hun uitspraken onfeilbaar zijn,
alsof hun kerk de ware kerk is, alsof het Avondmaalsformulier hen tegenhoudt, alsof Christus' offer zonder het onze geen effect heeft, alsof
ouders die niet naar het Avondmaal
durven gaan wel hun kind kunnen
laten dopen, alsof de Openbare Belijdenis een sacrament is, alsof men
zijn zonden niet aan een mens zou
moeten belijden, alsof men bij het
graf in de vorm van een wens of een
gebed zou moeten zeggen : hij ruste
in vrede, alsof een predikant boven
'de Ieken' zou staan, alsof Paulus
heiliger was dan wij zijn, alsof er
afval der heiligen zou zijn, alsof de
Hervormingsdag een heiligenfeest is,
alsof God ons nog zou straffen, enz .
Maar dan vergissen zij zich . Zij zijn
dan inderdaad nog een beetje rooms
gebleven of zij zijn uit reactie tegen
Rome to ver een andere kant uitgegaan . Maar voor de simplistische
wijze, waarop Dr . Visser de verschillen wegpraat, is geen enkele reden . Hij knoopt meer aan bij het
Protestantse volksgeloof en bijgeloof
dan bij de Protestantse belijdenis en
theologie ; bij het Rooms-Katholicisme doet hij het precies andersom,
en dan kan men natuurlijk tot merkwaardige resultaten komen . Zijn boek
kan enigc misverstanden wegnemen
bij niet-theologen, maar geeft er vele
andere voor in de plaats . Soms vecht
hij tegen windmolens, soms brengt
hij windmolens in geschut tegen
reele gevaren, soms wijst hij er terecht op, dat protestanten ook wel
eens tegen windmolens vechten . Wat
zou hij er van zeggen, als een Protestants theoloog op deze wijze over
het R.K . volksgeloof zou schrijven?
J.
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Robert St. John
BEN-GUAION .

Amsterdam - H . J . W . Becht .
Vanuit een diepe bewondering voor
de bouwer van de staat Israel
schreef Robert St . John, die tijdens
de stichting van Israel in dat land
was, dit levensverhaal van een groot
man, zonder zijn gewoon-menselijke
trekken to verbloemen, in een strakke stijl en met kennis van zaken .
Het hoofdstuk over de stichting van
Israel besluit hij met de zin : 'Paula
(Ben-Gurions vrouw) begon aan de
afwas.' Daarmee heeft hij dit echtJoods gezin raak getypeerd . Dat
doet hij steeds, in een voortdurende
aandacht voor details die onthullend
zijn.
J.

Bert Schierbeek
DE TUINEN VAN ZEN .

Amsterdam - De Bezige Bij .
Dit zijn essays over het Zen-Buddhisme, die in een onpersoonlijke
stijl de gedachten van met name Dr .
Suzuki navertellen met enkele verwijzingen naar Bergson, Heidegger
en Aldous Huxley . Het verzet van
'kerkvorsten en hun kuddes' tegen de
mystiek van 'Gott ist ein lauter
nichts' (Silesius) wordt alleen verstaan als de angst om 'zelf to verdwijnen'. Volgens de moderne fysica
bestaat het lichaam eigenlijk niet, de
moderne mens staat wantrouwend
tegenover elke interpretatie en ontdekt de bevrijdende werking van de
paradox, christelijke mystici en existentiefilosofen en Kafka stappen rustig door alle muren been, Heidegger
zoekt de intuitieve weg naar het
Zijn, de psychiatrie blust het bewustzijn uit met shock-methoden, - bet
is dus geen wonder, dat Bert Schierbeek zich 'gegrepen' voelt door Zen .
Het Buddhisme zit in de lucht, ook
boven Europa ; het is de zoveelste
mogelijkheid die de duivel ons aanbiedt om aan de klem van het
schuldprobleem en van onze verantwoordelijkheid to ontkomen . Tit is
het verschil', zegt Schierbeek zelf :
'Buddha stervend, glimlachend en

liggend temidden van zijn leerlingen
en Christus stervend, rechtop, hangend aan een kruis, met pijnlijk verwrongen gelaat.' Wij zullen ook als
christenen steeds meer de behoefte
voelen aan een nieuwe wijze van benadering van bet zijn, een nieuw
soort van waarnemen van de dingen .
De koans van her Zen-Buddhisme,
de creatieve paradoxen en de 'rituele' aandacht voor de details van
theedrinken kunnen ons daarbij een
belangrijke dienst bewijzen . Wij moeten onszelf en ons christendom verliezen om opnieuw christen to kunnen worden, niet in de verwondering over bet zijn, maar in de verwondering over bet nog-mogen-zijn,
niet in een extatische onverschilligheid tegenover de veranderlijkheid,
maar in bet zichzelf laten veranderen tot een 'nieuwe schepping', - niet
in de zelfbevrijding nit bet tot zelfbedrog bestempeld verlangen, maar
in bet zich laten bevrijden uit de als
zelfbedrog ontmaskerde vlucht nit
de verantwoordelijkheid, - niet in de
cirkel, maar bij bet kruis .
J.

C . W. Monnich
DE WEG EN DE WEGEN .

Amsterdam - Moussault .
Dit boek geeft kerkgeschiedenis-invogelvlucht . De kerngedachte staat,
dunkt ons, op pagina 177 : 'Het was
een theologische fout, dat zij de Kerk
zagen als een bolwerk, een vesting,
een steunpunt, en niet als een trekkend Volk, dat op weg is naar een
blijvende stad, maar haar in deze
wereld niet heeft .' Het is interessant
om to zien, hoe deze gedachte, die in
de laatste tijd steeds sterker naar
voren gekomen is, nu ook op de beschrijving van de kerkhistorie consequent wordt toegepast . Dr . Monnich heeft soms zijn materiaal gekozen uit bronnen, die zelden in een
voor een publiek van niet-vaklieden
bestemd boek (zoals dit) gebruikt
worden, en soms de bekende stof in
een ander licht gesteld dan men er
gewoonlijk over laat vallen. Historici zijn niet altijd literatoren ; Mon-

nich is bet wel, al is zijn stijl in dit
boek uiteraard iets meer docerend en
iets minder sprankelend dan in zijn
vorige boeken . Hij laat telkens de
vraag aan de orde komen, hoe bet
toch mogelijk is geweest, dat 'in de
doornenkroon de laurierbladen van
Apollo gestoken zijn' ; hij toont aan,
hoe merkwaardig bet is, dat bet
Christendom de eerste eeuwen overleefd heeft ; hij laat steeds zien, dat
de tegenstelling niet is : profaan tegenover sacraal, maar : oud tegenover nieuw . Zijn boek zal ook buiten-kerkelijken kunnen boeien.
J.

Dr . J . van den Berg
HET CHRISTELIJK LEVEN NAAR DE
OPVATTING VAN JOHN WESLEY .

Kampen - J . H . Kok .
Dit is de 'openbare les', die de
auteur uitsprak bij de aanvaarding
van bet ambt van lector in de faculteit der Godgeleerdheid aan de
Vrije Universiteit . Wesley leefde in
de eeuw, waarvan Prof . van Ruler
heeft opgemerkt : 'Deze eeuw is, voor
mijn besef, van alle eeuwen bet
dichtst bij bet koninkrijk Gods geweest . Maar hij was net niet bet koninkrijk Gods .' Zijn confrontatie
met de tijd, waarin hij optrad, maakt
een ontmoeting met de ethicus Wesley dus wel belangwekkend . Daar
komt bij, dat momenteel weer allerlei perfectionistische stromingen ontstaan . Dr. van den Berg concludeert,
dat Wesley niet voldoende naar Luther en Calvijn heeft geluisterd men kan ook zeggen : naar Christus
en Paulus -, maar dat wij met diepe
bewondering vervuld moeten zijn
voor de radicale ernst, waarmee hij
gestreden heeft tegen een Christendom dat weigerde de consequenties
van bet volgen van Jezus to aanvaarden.
J.

R . K . Narayan
GOUDEN WARINGIN

Hilversum - C. de Boer.
De auteur Narayan is een Indier, die
romans in de Engelse taal schrijft .
De oorspronkelijke titel 'The finan1 67

cial Expert' verschilt nogal wat van
de Nederlandse, die de vertaler M .
Mok aan bet boek gaf. De laatste,
Gouden Waringin, moge dan romantische sfeer onderstellen, de Engelse
titel noemt direct man-en-paard, n .l .
de professie van de hoofdfiguur uit
de roman, Margajja, een geslepen
woekeraar, die zijn clientele ontvangt en bedient onder een waringin . In zoverre is het een gouden
waringin voor bet louche mannetje,
dat dit originele bankgebouw bet
begin van zijn fortuin is . De geldzucht van deze finantiele expert is
onbegrensd, maar de innerlijke drijfveer ervan is zijn eerzucht betreffende de toekomst van zijn zoon
Baloe . De schelm, eenmaal gefortuneerd geworden, loopt ten slotte vast
in een faillissement. En bet einde
van het verhaal buigt zich over naar
het begin : met zijn oude knoestige
koffer gaat Margajja weer 'zaken'
doen onder de waringin, als zijn
zoon zich daarvoor geneert . - De
sfeer van het (denkbeeldige) Indiase stadje Malgoedi, waar de geschiedenis zich afspeelt, is met zuivere middelen aangegeven . De vertaling van M . Mok vordert respect.
De stofomslag van P. A . H. van der
Harst is zeer goed.
Joh . v . H.
B . Traven
DE BRUG IN HET OERWOUD

Amsterdam/Antwerpen - Wereld-Bibliotheek, 1959.
Die Briicke im Dscbungel, in de Nederlandse vertaling van M . G. Binnendijk-Pauw, is een Mexicaanse roman, die gesitueerd is in een Indianen-dorp . Het thema, het gegeven
van bet verhaal, is zo beperkt als
eenvoudig : er is een kleine Indiaanse jongen verdronken. Hij wordt uit
het moeras onder de brug opgehaald en begraven . Maar waarom
zich voor een dergelijk onderwerp
niet tot een novelle beperkt? Voor
de beschrijving van bet dode kind,
de droefheid der moeder, de reacties
der dorpsgenoten, de voorbereidingen tot de begrafenis en de plechtig1 68

heid van de teraardebestelling, heeft
de auteur bijna 100 (honderd) pagina's nodig . Hiermee wit ik niet tekort doen aan de kwaliteit van
Travens beschrijvingskunst, noch aan
de treffende volkenkundige bijzonderheden, die hij ons meedeelt, maar
ik meen, dat de schrijver her concept van zijn roman overschat heeft .
Mevr. Binnendijk gaf een uitstekende vertaling.
Job . v . H .

Otto D#k
DAGEN IN DEURNE

over al vleugelen wolken
de rivier verwatert in weiden
de heuvels verzanden in vlakten
en waar ik roep verliest een vogel
evenwicht tuimelt van hoge
naar laag dansen de muggen op water
klein gebroed spinsel van zon
vakkundig in bloed en jacht
de broeders van het convent
hebben hier eksters uitgezet
om weeskinderen to dopen
in bet nude as-water
en hen nadrukkelijk verboden
to doen wat zij doen to doden
de stilte is ervan verzadigd
van huilende kinderen en
bange eekhoorns en dode vogels
en de broeders bidden in de verte en
luiden de klok en lachen
latijnse gezangen en jongensstudenten
op lange witte benen zwermen uit
als muggen op lauw water
en bedienen zich van roverwoorden
dof in de bekleding der bossen
om man to worden - meisjes
levend kunnen zij niet zien tenzij
in de ijzeren bedden waar zij
striptease spelen met het kussen
de stilte is ervan verzadigd
de gele schreeuw van een schuwe vogel
onvindbaar Aug licht tussen de takken
de donkerrode roep van eenzaam vee
dat lomp komt aangebengeld
het geslacht aan een touwtje
als er pratende mensen zijn
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grote ogen vol melk woordeloos
hoeven gewend aan zandpaden zonder doel
slordig de natte monden langs je jas
de pikante geur van stadse kleren

de stilte is er vol van
de meisjes die moeder roepen
moeder worden tussen donkere dennen
spelen van dieren die elkander doden
de beenderen knappen als dorre takken
er koekoekt een satyr op afstand

blinde mollen bewegen je zenuwen
en tussen wit onkruid groeien de zwammen
warm vergif voor nachtelijke monden
en over de velden brengt de trein de avand
met ktikklak verlichte ruitjes
slingerend van moeheid
tussen de bomen en het bos rift
en fluit de laatste vogels samen
en vouwt zich in het donker van zijn veren
en laat het regenen
o wat zal de nacht
de uitzinnige nacht weer dansen
in de schoorsteen en de wind
doodverlaten roepen om jou
als hij slaapwandelt door het ruige land
een man
tussen de mossen leest hij je
als een dagelijkse dorpskrant alleen
verwacht hij je lichamelijkheid
die hij aanhalen moet
in het doorzichtbare water
treft hij je met vingers
je ritselt in de bladeren
van onrust
de lissen vormen je lijf
het zand gaat samenstromen
tot borsten handen dijen
het gras waait tot adem
adem
1 70

en weer wordt er aarde geboren
en bet kind gaat om met de dieren
en de Asters graaien de boom leeg
en de broeders luiden luiden
de dag in dag uit leven en doodsklok
als de bruidjes versierd met zand
met lippen van water bet brood eten
uit hun hand - duiven duiven
en huilen huilen 's avonds in de mossen

wij doen die wij zijn elke dag
bedekt met kuise naalden van de dennen
gekleed in mos en varens
zwammen begroeien ons en
speeksel van vee maakt kleverig
onze handen wij doen die wij zijn
het is de reuk die ons doet handelen
de geur van melk van muffe bladeren
die in de dijen van de meisjes huist
en in de arme stallen paart met mest
bet gras is redelijker dan woorden
en verstandig is de bond
die bet toestel van zijn woede grijpt
en zijn kollega bet gevaar belt
als er vreemden zijn
en wijs is bet weinige water
dat zijn gezicht verbergt in zand
en bloemen lopend met gebogen hoofd
tussen de hoge bermen bet weet
van de dieren de planten de mensen
doorzichtig als bet is
bet laat ons wonen hier die wij zijn
aarde
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Ev. Grolle
TANCHELIJN, - KRONIEK VAN EEN KETTER

Harry Mulisch' toneelstuk 'Tanchelijn, - kroniek van een ketter' . Geen historisch toneelstuk in vijf bedrijven, geschreven in opdracht van de gemeente
Amsterdam, heeft van de jury, die het beoordeelde, een prachtig visitekaartje meegekregen . Deze jury bestond uit : Marie Hamel, Ben Stroman,
ds. W. Barnard, Alfred Kossmann en A . Defresne . In her juryrapport kan
men lezen :
'Het stuk is geschreven vanuit een grote dichterlijke vervoering, die geleid
heeft tot een fascinerende en ontroerende taalbehandeling, vol impressionistische en, in de goede zin der woorden, zeer verwonderende beeldvorming,
dikwijls drijvend op een bijna hallucinerend ritme, dat even vaak tot grote
poetische hoogten voert .
De volstrekte negatieve en eenzijdige levenshouding, die her stuk tot uiting
brengt, ondervond weerstand bij een minderheid der jury . Deze minderheid
erkende echter, dat her een der principiele rechten van de kunstenaar is,
uiting to geven aan zijn waarachtige overtuiging . Aan de waarachtigheid
van de schrijver kan niet getwijfeld worden . Op grond van deze erkenning
stemde deze minderheid dan ook zonder reserve voor aanvaarding van het
stuk, zich aansluitende bij de algemene mening, dat door Mulisch' Tanchehn de nederlandse toneelliteratuur met een belangrijk werk vermeerderd is' .
Men kan zich van harte aansluiten bij deze dithyrambische beoordeling en
toch van mening zijn, dat her werk toneeltechnisch zwak is en door de regie
van Henk Rigters door de Nederlandse Comedie zelfs zeer zwak voor het
voetlicht werd gebracht .
Harry Mulisch heeft zijn stuk opgedragen aan Ko van Dijk met volgende
bewoordingen ;
'Voor Ko van Dijk
zijn stem als een egyptische harp
zijn stem als een pneumatische hamer
's nachts op het Leidseplein
zijn gulzigheid
zijn woedende stil zijn' .
Ko van Dijk zal door deze opdracht ongetwijfeld gestreeld zijn, maar dit
neemt niet weg, dat hij en met hem de andere acteurs het stuk met weinig
overtuiging gespeeld hebben . Alleen Lous Hensen als Tanchelijns vriendin
Ghyote wilt het tot enige suggestieve hartstochtelijkheden to brengen en her1 72

innerde daarmee in de verte aan haar overrompelende creatie van Abigail in
Millers 'Vuurproef' .
Het stuk kan men karakteriseren als een taferelentoneel . Hoewel Mulisch
spreekt van een stuk in vijf bedrijven, worden hier in feite taferelen vertoond uit Tanchelijns bewogen historie, tableaux vivants onderbroken door
monologen, die de functie van reien vervullen . Het enige wat er bedreven
wordt zijn . . . woorden . Mulisch laat Ghyote over de altijd filosoferende en
redenerende atheIstische priester Everwachter zeggen : 'Woorden, woorden :
hij zit onder de woorden als onder de luizen' en Manasse haar man stemt
daarmee in : 'Misschien vreten de woorden hem nogeens op . Als hij doodgaat,
lopen ze allemaal van hem af . Piep-piep-piep-piep-piep .' Een prachtig stuk
beeldspraak, maar kant en klaar toe to passen op het toneelstuk zelf. Tegen
bet einde lopen de woorden eraf, een leeggegeten karkas achterlatende ; of
om het met Everwachters slotwoorden to zeggen : 'Er is niets gebeurd . Er is
nooit iets gebeurd . Er zal nook lets gebeuren' en zich over de neergestoken
Tanchelijn buigende en zijn haar strelende : 'Hij hield van mij' .
De woorden van dit stuk zijn 'verstoven als een landweg' om met Tanchelijn
zelf to spreken.
Een stuk echter dat bestaat uit woorden en voor de rest uit tableaux vivants
kan men bezwaarlijk rekenen tot een verrijking van de 'nederlandse tone e 1literatuur', zoals bet juryrapport doet ; we1 (en de enkele hierboven vermelde
citaten bewijzen dit reeds) met onderscheiding van de nederlandse literatuur .
Dit stuk, opgedragen aan een onzer voortreffelijkste acteurs, heeft voor zijn
realisering geen acteurs nodig. Het is reeds voldoende, ja, her komt zelfs
beter tot zijn recht, als men bet leest ; heel aandachtig leest, want dit stuk
van Mulisch (ook al heeft bet ten doel to zeggen, dat er nooit iets gebeurt)
is een gebeurtenis in onze literatuur, een waarlijke 'kreatie' (geliefd Mulisch'
woord) of men bet er mee eens is of niet .
'Geen historisch toneelstuk' noemt Mulisch bet, maar Tanchelijn zelf is wel
een historische figuur. Lange tijd heeft hij in de kerkgeschiedenis bekend
gestaan als Tanchelm, maar dit berustte waarschijnlijk op het verkeerd lezen
van bet handschrift, dat ons over zijn optreden inlicht : een brief van bet
Utrechtse Domkapittel aan de Keulse aartsbisschop Frederik, anno 1112 . In
deze brief vraagt bet kapittel de aartsbisschop, die klaarblijkelijk Tanchelijn
en enige volgelingen, onder wie de ge-excommuniceerde priester Everwachter en de zilversmid Manasse, in handen had gekregen, hen niet to laten ontsnappen . De brief weidt uit over de ketterijen van Tanchelijn . Hem worden
allerlei schunnigheden in de schoenen geschoven, o .a ., dat hij zich als God
zou hebben laten trouwen met de maagd Maria en met de vrouwen van zijn
volgelingen ontucht pleegde .
Wie de bronnen uit die tijd heeft leren lezen, weet, dat tegenstanders altijd
beschuldigd werden van sexueel wangedrag . Uit de weinige gegevens, die
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overgeleverd zijn, mag men opmaken, dat Tanchelijn soortgelijke leringen
verkondigde als de Katharen of neo-Manichaeers, die de oude ketterij der
Donatisten weer leerden ; nl, dat de sacramenten alleen werkzaam waren,
indien zij uitgereikt waren door waardige handen, d .i . door priesters, die
geen doodzonden hadden begaan . Augustinus had zich in zijn tijd reeds
tegen de Donatisten gekeerd, omdat hij bevreesd was, dat door hun leer de
werking der sacramenten afhankelijk werd gesteld van de 'waardigheid' der
bedienaren en niet van de genade Gods . Augustinus heeft dit op zijn onovertrefbare wijze zo uitgedrukt : 'Als bij bet ontvangen van de sacramenten
moet worden gelet op de verdienste van de gever en van de ontvanger, laten
we dan God zien als de gever en mijn geweten als de ontvanger ; immers,
deze twee dingen zijn voor mij niet twijfelachtig : Zijn goedheid en mijn
geloof'. Men kan zich indenken, dat Tanchelijn ernstig zich verzet heeft
tegen de priesters uit die dagen, die er maar op los leefden . Hij heeft ongetwijfeld gestreefd naar een zuivere kerk en van zichzelf en zijn volgelingen
een nauwgezette zuivere levenswandel geeist . Al dergelijke stromingen en
secten hebben een zucht naar perfectionisme gekend, en dikwijls zullen zij
zich ook als volmaakt hebben beschouwd, als vervuld van de Heilige Geest ;
als oprechte kinderen Gods . Dat de anderen hen daarin niet konden volgen
en zeiden : 'Zij zijn hoogmoedig ; zij beschouwen zich als God gelijk' moet
eveneens een vanzelfsprekende reactie geacht worden .
Door de clerus van zijn dagen werd Tanchelijn beschouwd als een Duivel in
mensengedaante, die zichzelf God noemde . Latere protestantse kerkhistorici
hebben hem beschouwd als een voorloper der Hervorming en hem zeer geprezen ; o .a . Adolf Hauck en ten onzent W . Moll . Ten onrechte uiteraard,
want ten eerste weet men veel to weinig van Tanchelijn of en ten tweede
had de Hervorming eerst 400 jaar later plaats en in vier eeuwen kan heel
wat veranderen . Of niet?
Hoe het ook zij : de brief van bet Domkapittel heeft weinig uitgehaald, want
Tanchelijn is toch op vrije voeten gekomen en is weer opgetreden in Brugge
en Antwerpen . Volgens latere berichten zou hij in 1115 door een priester in
een bootje zijn doodgeslagen .
Harry Mulisch heeft van de omstandigheid, dat er zo weinig over Tanchelijn
bekend is, gebruik gemaakt door hem als een kapstok to gebruiken voor zijn
ideeenspinsels . War hij gebruiken kan, pikt hij op en dikt hij aan ; wat niet
in zijn schuitje to pas komt gooit hij overboord en bet geheel drenkt hij door
en door in de saus van zijn ongebreidelde fantasie . Hij doet dit met een air
van 'wetenschappelijkheid' : 'Janssen (d.i . ds. H . S . Janssen to St. Anna ter
Muiden, bekwaam kerkhistoricus uit de vorige eeuw) en iedereen vestigen er
de aandacht op, dat de bronnen over Tanchelijn zonder uitzondering stammen van zijn vijanden. Erg 'objektief' zullen zij dus wel niet zijn - maar
'objektiviteit' was nu juist ook bet laatste, waarom bet mijzelf to doen was .
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De handeling van mijn stuk speelt zich of in de twaalfde eeuw : deze twaalfde eeuw is natuurlijk niet de 'echte' - maar ook Been poging daartoe : de
'echte' is voorgoed onbereikbaar, verzonken, nooit geweest ; het is niet de
twaalfde eeuw van de geschiedenis van de twintigste eeuw, die het vergeefse
reiken naar de 'echte twaalfde eeuw' uitmaakt, - neen : bet is een gebeurtenis
in een decor. Dit is geen historisch toneelstuk, maar een toneelstuk .
Omdat de 'historische waarheid' onbereikbaar is, en dus niet bestaat, heb ik
de gegevens van Tanchelijns vijanden vrijwel alle gebruikt. Want daaruit
komt hij tevoorschijn als een kreatie, en dat is het enige, wat bestaat in de
wereld. In de breinen van zijn haters nam hij de vormen en de afmetingen
aan, die hij had moeten bezitten . De vraag, of hij ze bezeten heeft, is een
vraag aan een steen . . .' (Bij het bestuderen van de kerkelijke toestanden uit
die dagen, heeft Mulisch zich inmiddels geamuseerd : 'Ik ontdekte 'misstanden', die ik nooit had kunnen verzinnen ; vervolgens verzweeg ik de meeste' .)
Kort en goed gezegd betekent dit alles : de wereld is min voorstelling ; ik
vorm de mensen, naar het mij invalt .
Door deze methode en aanpak heeft hij natuurlijk zijn straatje schoon om
alles zo to laten lopen, als het hem het beste uitkomt . Meermalen maakt het
stuk de indruk, dat het evengoed een andere wending had kunnen nemen.
Toch is Mulisch' uitgangspunt wel degelijk 'historisch' bepaald ; het volgt een
marsorder, die helemaal niet zo vrijblijvend gekozen is, als zijn prat gaan op
zijn subjectiviteit zou doen vermoeden. Eon zin uit zijn Aanhangsel achter
in de boekuitgave van 'Tanchelijn', waaraan ook bovenstaande toelichting is
ontleend, verklapt het vastverankerde 'standpunt' . . . 'Ik ben geen christen ;
als ik schrjf wel het minst' . Met deze regel wil hij zich zowel distancieren
van de 'katholieke haat' jegens Tanchelijn, als van de 'protestantse rehabilitatiepogingen' (Hauck en Moll) . Aan deze regel ontleent hij bet recht Tanchelijn tot zijn held to maken, zonder hem to rehabiliteren : enerzijds laat hij
Tanchelijn alle ondeugden behouden, die de bedreigde clerus hem heeft toegedicht, anderzijds roept hij hem uit tot de kampioen van het verzet tegen
een 'verloederde kerk' . Dat Harry Mulisch zodoende zijn hoofd stoot tegen
de door hem verworpen historische twaalfde eeuw is zonder meer duidelijk.
Tanchelijn wordt bier de boeteprediker van wie het geldt : 'Hoor wel naar
mijn woorden, zie niet naar mijn daden'. Waarom Tanchelijn zolang de
stralenkrans van het rigoureus verzet tegen de 'verloedering' op het hoofd
gehouden en hem niet doodeenvoudig een huichelaar genoemd? . . .
De regel : '1k ben geen christen ; als ik schrijf wel het minst', heeft echter een
veel ingrijpender betekenis . Hier ligt de sleutel tot het verstaan van de
essentie van het stuk zelf. Het is de figuur van de ge-excommuniceerde
priester Everwachter, die in dit stuk de weerklank is op deze regel. In feite
is hij belangrijker dan Tanchelijn . Hij beschouwt Tanchelijn dan ook als zijn
werktuig, zijn stem .
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Everwachter is een door en door moderne figuur . In de twaalfde eeuw totaal
onbestaanbaar en vanwege Everwachter heeft Mulisch volkomen gelijk als
hij zijn stuk 'geen historisch toneelstuk' noemt .
Everwachter is bet type van de totale verstandsmens ; zijn denken staat in
de ban van een stalen intelligentie . Hij heeft God weggeredeneerd en streeft
ernaar de mensheid to bewijzen, dat men zonder God meer mens kan zijn .
Hij is een levende slogan : 'Zonder God meer mens', een atheistische pendant
van het 'Met melk meer mans' .
Mulisch laat Everwachter in volgende bewoordingen zijn atheistische theologie (zo dit geen contradictio in terminis is) formuleren : 'Kijk om je heen,
waar God toe geleid heeft . De christenheid is een groot bordeel . Waarom
dacht je, dat Saxbrath (d .i . de pastoor van Antwerpen) daarginds met zijn
nicht hoereert in de pastorie? Omdat zij geloven dat God bestaat ; omdat zij
geloven, dat God de mens en zijn zwakheid wel begrijpen zal en bet hem
wel vergeven zal . . . Als God bestaat, bestaat de genade en als de genade
bestaat, kun je zondigen, want bet zal je misschien vergeven worden . De
achterkant van de genade is wellust, bloedschande, moord . . . Als God bestond mocht de kerk verloederd zijn . God zou genadig op de verloedering
neerkijken. De vader betaalt de kippen, die zijn zoon bij de buren wurgt .
Maar wij zijn alleen, wij kunnen ons niets veroorloven . Als God niet bestaat,
mag niets . Alles moet alleen maar strenger en strenger worden .' Everwachter,
met deze drogredenen de exclamatie van Diderot toepassende 'Dieu me pardonnera ; c'est son metier', stelt daarom als ideaal een nieuwe kerk, een kerk
zonder God ; Ten kerk zonder God - een leger : een leger van strenge, ongelovige priestersoldaten, die rein leven niet omdat ze dan in de hemel komen
(cf. Im. Kant), maar die rein leven ofschoon er geen hemel is : omdat de
mens rein moet leven, of niet leven. Priestersoldaten, die niet handelen in
zonde en zaligheid, maar meedogenloos toeslaan, waar de verloedering verschijnt en de wetten overtreden worden . De wetten . De wetten .'
In Tanchelijn meent Everwachter de man gevonden to hebben, die deze
boodschap onder het woord kan uitdragen, want zelf is Everwachter wel
redenatie, maar geen propagandist. 'In hem (Tanchelijn) zal ik (Everwachter) de spiegel vinden, die mij over bet land werpt, tot er geen God en geen
zonde meer to vinden zal zijn in de ijzeren tucht van een lege vroomheid .'
Later, als Tanchelijn hem uit handen dreigt to ontglippen, doet Everwachter
een laatste beroep op hem : 'Je bent vrij Tanchelijn . Je hebt je losgemaakt
van de paarse kwal, die Europa bedekt . Van God en Duivel en het hele
gekkenhuis . Nu ben je eindelijk in de lege vroomheid . Nu zullen wij de
Sabelkerk instellen, die de verloedering de wereld uitranselt : zonder God,
zonder sacrament, zonder genade, zonder zonde . Met jou als aartsmonarch :
aan het hoofd der wetten'.
Uit Everwachters mond klinken duidelijk de dagdromerijen op van iemand,
die zich geen christen noemt . Dat bet drogredenen zijn, behoeft geen betoog .
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De genade kent geen achterkant . Hij is een blinkend wit zwaard, dat zuiver
gloeit aan alle kanten. Paulus heeft dit reeds in Romeinen 6 : 1 gezegd : 'Wat
zullen wij dan zeggen? zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade to
meerder worde? Dat zij verre. Wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen
wij nog in dezelve leven?'
En Anselmus heeft op de vraag of het nu heus wel nodig was, dat God zelf
mens werd am de zonde to vernietigen, geantwoord : 'Nondum considerasti
quanti ponderis sit peccatum' - gij hebt nog niet begrepen, hoe geweldig
zwaar de zonde is. Met minder dan God Zelf kon hier niet volstaan warden. De mens, - eerst recht de strijdbare, vitale mens, - is hier to zwak van
krachten .
Bovendien is het een onnozelheid, - een sancta simplicitas zou men haast
zeggen, - to menen, dat de mens zonder God de verloedering de wereld uit
kan ranselen. De historie heeft altijd opnieuw het tegendeel geleerd . Laatstelijk nog Hitler met zijn ongelovige priestersoldaten der S .S . De mens, en men hoeft hem maar weinig to kennen am dit to kunnen constateren, is een zichzelf rechtvaardigend wezen : altijd staat hij klaar eigen straatje
schoon to vegen, zichzelf schoon to wassen . De mens heeft altijd gelijk .
Wat is echter de oorzaak, dat Tanchelijn Everwachter uit de hand is gelopen? Dat was het wonder.
Als Tanchelijn met zijn volgelingen de kerk van Antwerpen is binnengedrongen am de onwaardige priester Saxbrath, die met zijn nicht Avesoete
hoereerde, van het altaar weg to slepen, is daar de kreupele broer van Avesoete, Heylaes . Tijdens de woordenwisseling met Saxbrath gebeurt er een
wonder : Heylaes, die tot nu toe kreupel was, kan opeens weer staan en
lopen. Aan wie zal de eer van het wonder to beurt vallen? Aan de God van
Saxbrath? Of aan Tanchelijn? Everwachter ziet de crisis van het ogenblik .
Hij fluistert Tanchelijn in, dat hij nu moet spreken en het wonder annexeren .
Tanchelijn doet een paging tot redevoering, maar hij kan zijn ogen niet van
Heylaes afhouden . Hij zegt :'God . . . is ingeslagen . Dit was een sacrament . . .
maar niet van de Kerk . God openbaart zich . . wanneer Hij wil. Zoals . . .
de bliksem in de winter . . . besneeuwde velden . . . Gods adem waait over de
stad . . . Mijn mond zit vol klei' .
Later zegt Tanchelijn, als Everwachter hem voor de zoveelste maal van
Gods niet-bestaan heeft willen overtuigen (Everwachter zegt : 'God zit alleen
in zijn hemel . Wij zien hem niet, wij horen hem niet, wij voelen hem niet,
wij ruiken hem niet. Kun je zeggen dat hij bestaat? Dan bestaat alles, war de
fantasie verzint . Bestaat een mens met zeven hoofden, drie snavels en een
pluimstaart?') . . .
Tanchelijn antwoordt hem : 'Het wonder, het sacrament van het wonder.
God bestaat slims . Zoals de regenboog . Bestaat de regenboog? Waar is hij als
hij er niet is? Je weet het niet . In de taal . Buiten het wonder bestaat God in
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de taal. God bestaat . (en tot Everwachter) Je hebt mij in een stromat gewonden als een dode .'
Dan valt de waanzin over Tanchelijn en meent hij zelf God to zijn . Toch is
deze passage van bet grootste gewicht, want Tanchelijn is een levend mens
gebleven, die siddert voor bet numineuze ; terwijl Everwachter moet ervaren,
dat zijn stalen intelligentie schipbreuk heeft geleden . Hij heeft slechts lijken
gewikkeld in de stromatten der theorie .
Everwachter is dan ook de meest teleurgestelde . Inplaats van een kerk heeft
hij een gekkenhuis voortgebracht . Als hij later gedwongen wordt Tanchelijn
to trouwen met Maria, vervloekt hij deze Tanchelijn met bet gebed der exorcitie. In handen gevallen van de aartsbisschop van Keulen, dient hij deze
door Tanchelijn to helpen ombrengen . Als Tanchelijn dood ter aarde ligt
knielt Everwachter bij hem neer en zegt : 'Er is niets gebeurd . Er is •n ooit
iets gebeurd . Er zal nooit iets gebeuren.'
Dit is de toekomst van bet ongeloof ; de volstrekte absurditeit van bet bestaan. Terwijl men hemel en aarde bewogen heeft om God niet to doen bestaan, om een nieuwe orde, een nieuwe kerk to bouwen zonder God, veegt
men later deze gebeurtenis weer van de kaart met de woorden : Er is niets
gebeurd . Er zal nooit iets gebeuren . Het is alsof uit dit stuk de Nietzschiaanse klacht oprijst : Wij hebben God gedood . Wee ons, omdat we Zijn
moordenaars waren .
Merkwaardigerwijs heeft Harry Mulisch een stuk over bet christendom geschreven, zonder ook maar iets van zijn boodschap to hebben begrepen . Van
de genade en de vergeving maakte hij een caricatuur, in de grond van de
zaak omdat hij de boodschap van bet Kruis niet heeft verstaan . Midden in
bet stuk, - bet is als bet ware bet hart van dit toneelstuk, - legt hij Tanchelijn volgende woorden in de mond :
'Huil . Huil . De Kerk is een paarse kwal, die bij oostenwind op bet strand is
geworpen . En in de kwal words bet kruis aanbeden, dat Christus' leden
heeft gekweld. Hakt de kruisen om, houthakkers . Toon je liefde voor God
door vernietiging van zijn pijnbank. Wanneer iemand je de zweep brengt,
waarmee je vader is doodgeslagen, en hij wil, dat je die zweep aanbidt wat doe je dan? (Het yolk : 'Hem doodslaan! Vermoorden! Zijn keel afsnijden!')
'Maar de priesters willen, dat wij bet kruis vereren . Nog 66n stap en zij verlangen van ons de aanbidding van Judas.' (Het yolk : 'Ja! Duivels! Judas!
Varkens!')
'Het opmetselen van een kerk rondom een galg is godslastering. God kan
evengoed in een herberg of in een stal tevergeefs aangeroepen worden .'
Paulus heeft niet voor niets gezegd, dat bet Kruis de 'Joden' een ergernis en
de 'Grieken' een dwaasheid was. Toen is er niets anders gebeurd ; nu gebeurt
er niets anders en er zal niets anders gebeuren ; maar zij die vrede gevonden
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hebben in dit kruis, prijzen en loven God .
Sommigen hebben in dit stuk een propaganda voor het ongeloof gezien . Ik
kan het er niet in vinden ; eerder het tegendeel . Wel echter hoor ik door alle
misverstand omtrent Evangelie en christendom heen een roep om zuiverheid,
een aanklacht tegen het Laodicea-christendom . In dit verband moest ik
voortdurend denken aan de Russische theoloog Solowjef, die in zijn boekje
over 'De Antichrist', soortgelijke opmerkingen maakt. Laten wij het ons voor
gezegd houden .
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Larry Ducday
ELEMENTAIR

16
wel vlechten de vogels
een draadplastiek van
inktzwarte trillers
tussen de bomen wel valt
de wind als een bal
in het blad en gaat
treuzelend liggen
maar de maan doet niet mee
zolang de zon nog zoveel
pijlen op zijn boog heeft
maar als een man met
zijn hand in zijn haar
ligt de beek op zijn zij
en neemt een bemiddelde middag
oertaalsgewijs in zich op
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17
ik ben
die ik word
ik moet alles worden
ik ben de schaduw die
over het tuinpad glijdt
ik laat over mij been
lopen maar morgen
ik ben de laatste hand
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18
hij opent het
raam en geeft
aan het eind van
de dag het hart
uitzicht op een
begin bet lied
van de gouden
horens jaagt
de wind
door de bomen
en de rivier
van het wezen
mondt uit
in de zee
van de lucht
en krijgt deel
aan de trage
getijden leven
en dood van
het zijn
in de stoel
houdt de maan
zich stil als
hij de ogen
sluit over de
golfslag van de
adem zich laat
richten in de
golfstroom
van de slaap
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19
als een wier beweegt zich
in het water van de ruimte
de aandacht
in zijn schaduw staat het gehoor
als een vis
van welke bron planten zich golven
voort en welke stem is nog bereid
van zich to doen horen
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20
als peterson
droomt als oscar
de speler
krijgt alles stem
je kunt tegen alles
aan tikken langzaam
raakt alles verguld
de bladeren
klappen in hoge
metaalhanden
de huizen
ontvangen de klanken
met de hand op het hart
met kaatsende muren
zij verwachten de bal
die als een
papieren vliegtuig
het raam uit zweeft
en traag zichzelf gelijk
wordt in het grijze verloop
horizontaal
wij blijven
mee bewegen
halmen
aan de rivier
van de dag
waarin de zon
zijn verbeelding
moe speelt
in de laatdunkende
kreken in de slordige
inhammen op de morsige
oever vol hoeven
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in de sloot met
het oude dijkhek scheef
als een mislukte
glimlach aarzelt
het licht om de
schaduw en schuifelt
het
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21
wel meer zeggen de bomen
dan bier zijn wij wel meer
zegt de aarde dan hier ben ik
uit de grond van zijn hart
stijgt de vreugde omhoog en
blijft de bomen in de keel steker1
maar de maagd de wind geeft
hun de woorden in de mond en
met juichende gebaren verhalen
zij in tongen spreken voor het oog
van de vogels in onthutsende
wartaal die de zon vreugde voor
vreugde in zich opneemt en na een
stilte een pauze van leven
beantwoordt met duizelingwekkende
daden van warmte die de wachtende bomen
achter zich laten in een verstard gebaar
van hij komt over de aarde hij komt
over bet water hij komt
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22
een dag in het licht
vreemdeling
in een afzijdige ruimte
maar het is al over
de nacht slaat de
hand aan de zon
de wolken zetten
er een streep onder
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23
de helpende hand van
de zon deelt in heg en
in steg fluisterstemmen
uit voor niemandsogen
de trouwhartige aarde
legt zijn boerenfatsoen van
groen en veel groen van
wintergroen en wintergraan
de aarde legt zijn
papieren op tafel
de zon laat ze geel
door zijn handen gaan
met zijn rug tegen een
huis van staphorster kleuren
met deuren en ramen van
ja en amen van eikehout
onder een domper van riet
zij groeten de zon
als oude bekenden
toen wij nog bomen waren
uw hand nog wakend
op ons voelden hou maar
op lacht de zon
hou maar op
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24
achter het net
van de taal
draalt het geheim
als een goudvis
op de verwijtende
stenen onder een
zwijgende hemel
staat met een voet
voor de ander
de visser
alsof hij betrapt
alsof hij geroepen
werd
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25
en om de
glimlach in
de hand van
erroll garner
de jonge
blauwe dag
in je verhaal
en om het
meisje met
de vogel van
karel appel
de gele
glimlach op
de vingers van
een hand
om al de
volle glazen
van je woorden
de rode
uitvalspoort
in 't midden
van de nacht
om wat je mond
vond om to doen
om alles
heb ik dit
geschreven om
alles om je
heen geweven
je leeft en je
laat leven
je staat hoog
aangeschreven
je bent mijn
tiengemeten
in een woorden
stroom
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26
want
werkelijkheden
dromen onvermoed
in de spigel van
de leegte stenen
zweven in het water
dat houdt mij wachtend
staande aan de oever
van mijn leven
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J . E . Nieme#er
TWAALF VOLLE KORVEN

'En die de broden gegeten hadden, waren omtrent vijfduizend mannen .'
De veldprediker sloeg zijn bijbel toe en bad . Dan wilde hij vertrekken maar
bij de schuurdeur aarzelde hij en keerde enkele passen terug . Misschien was
bet spanning, nieuwsgierigheid . Aan de achterzijde van de loods kwam op
dat ogenblik kolonel Mac Donald binnen. Voor zover ze zaten of lagen
sprongen de mannen op . Het was een beleefdheidsbetuiging . Men stond niet
stram-militair in de houding maar koos intuitief de algemeen menselijke
gedragslijn die op dat ogenblik en onder die omstandigheden voor behoorlijk
gold . Mac Donald knikte kort en begaf zich met enkele grote passen naar
Pelletier die hem al tegemoet liep . Ze groetten elkander losjes . In de loop
van de achterliggende weken waren de verhoudingen ingrijpend gewijzigd,
waren duidelijker, vooral eerlijker geworden .
De kolonel gaf korte orders . Hij sprak gedempt maar niet fluisterend . Zij
die bet dichtst bij stonden zouden ze hebben kunnen verstaan maar niemand
trachtte iets of to luisteren, hoezeer allen wisten dat de komende nacht de
laatste zou kunnen zijn .
Pelletier knikte en groette opnieuw .
Mac Donald zag de veldprediker staan en besloot langs hem been, door de
tegenoverliggende uitgang to vertrekken . In bet voorbijgaan zei hij : 'Misschien stelt men bet op prijs wanneer u blijft .'
De ander knikte begrijpend .
'Deze nacht?
'Of de volgende, mijn dominee . Of de volgende, wie zal bet zeggen? Wie zal
trouwens zeggen wanneer de morgen komt? Hij kan komen en het kan toch
nog nacht zijn, niet waar?'
'Het is mogelijk, kolonel . Ik begrijp u. Evenzeer is bet mogelijk dat het
signaal van de trompetten de eeuwige morgen brengt, dat in bet oosten en
over de graven bet licht van de eeuwigheid gaat schijnen .'
'Akkoord . Voor vandaag akkoord, u blijft?'
'Ik blijf!'
Mac Donald maakte een gebaar alsof hij de ander de hand wilde reiken
maar bracht haar dan toch maar naar zijn muts, toen hij haar daarna nog
even ophief, bij wijze van dubbele groet, lachte hij kort . Even beslist, ogenschijnlijk even rustig als hij was gekomen verliet hij de loods en keerde terug
naar de keuken van de boerderij, waarin hij zijn bureau had ondergebracht .
Allen bleven even zwijgend staan . Men keek van Pelletier naar Davis, de
veldprediker, die als in gedachten zijn kleine bijbel weer uit de borstzak
van zijn tuniek to voorschijn haalde .
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Ook die twee keken elkander vragend aan .
'Inderdaad, Davis . Morgen brokken . Twaalf voile korven mogelijk . In elk
geval gekleed naar bed vannacht en verder zien we wel . O'Brien en Nicholson extra wacht . Jij voor, hij achter, bij de deuren .' Pelletier glimlachte
moeilijk . Hij was nog jong, twee-en-twintig nog maar en nu al kapitein . In
her weld was hij bewonderenswaardig maar hij had nog niet geleerd to
wachten.
Nicholson zoekt zijn spullen bij elkander en gespte zijn riemen vast . Hij
voelde zich zeer oud en niettemin sterker dan ooit . De spanning werkte als
een roes . 'Pelletier,' dacht hij . 'Je zou mijn zoon kunnen zijn . Mijn lastig
kind over wie ik mij toch niet angstig maak. Ik zie je gaan tussen de mannen en vrouwen, de kinderen in groepen van honderd-en-vijftig . Waar zal
ik tweehonderd penningen vandaan halen, ik, arme jongen? Maar dan deel
je her brood en de vis, klein en beschaamd .'
Nicholson verliet de schuur en zocht een plaats tegen de regenton, twee
meter van de deur . Diep snoof hij de vries-koude avondlucht op . Binnen
was bet rokerig . Het was wellicht beret bier to staan, bier to wachten .
De hemel was wolkeloos en niet-bespat van sterren . Ofschoon het nieuwe
maan was kon men over verre afstand zien . Achter de vaag-waarneembare
horizont flitste light op als vonkten langs de bovenleiding van een spoorweg
sissende vuurballen omlaag. Hij moist her anders .
'Hier sta ik nu,' dacht hij, 'en ik wacht . Her is beret bier to wachten dan
binnen, waar de angst op de loer ligt achter de bedden, waar de woorden je
verschrikken als muizen, ritselend door her stro . Davis zou her moeilijk
hebben met Pelletier en met de anderen . Met hen die spraken en hen die
zwegen . Waarom gaan we niet alien naar buiten,' vroeg hij zich af . 'We
maken het onszelf moeilijker dan her is door de schijn to willen ophouden
van iets war we niet hebben, niet zijn . Het is beter klein en moedig to zijn
dan groot en bang .' Het gedempt gerucht van woorden drong nauwelijks tot
hem door . Het lag achter hem nu, en had zijn belang verloren . 'Ik ben bezig
afscheid to nemen,' bedacht hij . 'Hoelang al niet? Enige dagen, maanden al,
voor her huis onder de platanen, die hun grote gele bladeren klef op het
straatje plakten en in de trein die dagen aaneen reed, been, terug en zijwaarts, als een keffende hond die de indringer aan de andere zijde van de
heg zijn gang hoort gaan . De indringer aan de overzijde van her front . Nog
nooit heb ik zo afscheid genomen, ben ik zo voorwaarts gegaan, zo oud en
klein in de wereld en niettemin zo sterk en zeker .
Her eerste afscheid, onder de platanen was evenzeer definitief als tijdelijk .
Ik wist dat ik toen reeds sprong naar de eeuwigheid en het maakte rustig,
die wetenschap . Helen moet her gevoeld en begrepen hebben. Ik zei 'Adieu.'
'A Dieu,' zei ik, 'a Dieu, Helen, dit is niet zinloos . Wij zijn geen mierenlegers, die, het een her ander met hun kaken verslinden tot her laatste
exemplaar . Zie niet de dingen zoals ze waren, doch zoals ze bezig zijn to
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worden. Wij staan voor een nieuw begin .' Toen had ze niet meer gehuild
maar fluisterend teruggroet : 'A Dieu' en in de bocht van de weg haar arm
opgeheven, breed zwaaiend . Ze moest bet voorvoeld en begrepen hebben .
Het lichten aan de horizont werd sterker, feller, als kwam bet aanrollen als
een vloedgolf die op bet punt stond de kustlijn to overspoelen .
Aarzelend ging de schuurdeur open . Pelletier en Davis schoven naar buiten .
'Hoe is bet bier?'
Snel keek hij zijwaarts . Hun gezichten lagen in een schaduw. Ze schenen
onpersoonlijk geworden .
'Het nadert . Het komt snel nader . Misschien moet u Mac Donald nog waarschuwen . In elk geval de jongens . Laat hen buiten, bier buiten wachten. Het
is beter to zien wat gebeurt dan binnen vier wanden besloten verrast to
worden.'
'Ze weten her,' zei Davis . 'En ook jij weet bet immers . Ook Mac Donald
weet bet . Hij staat achter . Het eiland wordt kleiner en bet raakt spoedig
overspoeld .'
'Geen brokken,' zei Pelletier, als wilde hij de laatste angstresten opruimen .
'Ook een zuiveringsactie is volmaakt overbodig . Is her niet vreemd, dat bet
zo ook kan gaan? Dat her meest onmenselijke geweld doet denken aan geweldloosheid? Een mierenleger, overgoten met benzine schrompelt door een
zwakstroomvonk weg van de aarde . En wij? En wij?
'Zeg de jongens dat ze gaan zitten in groepen van vijftig en honderd' zei
Davis.
'Er is plaats,' zei Nicholson, 'er is volop plaats tegen de hellingen en in de
vlakte . Dwing ze to gaan . Het brood is gebroken en de vis gedeeld .'
Pelletier ging terug.
Langs de achterzijde van de schuur kwamen ze in groepjes aanschuifelen .
Mac Donald liep voorop, blootshoofds en zander wapens . Ook de anderen
hadden hun bepakking achtergelaten .
Nicholson deed enige stappen voorwaarts. Hij stak zijn handen uit naar de
hemel, waar de laatste sterren verbleekten .
Het vuur kwam aanrollen met de snelheid van bet geluid . Waar ze stonden
was de stilte nog volkomen.
'Bidt ieder uw eigen gebed,' zei Davis duidelijk . 'En de Heilige Geest bidt
voor ons alien .'
Nicholson zag Helen staan, onder de platanen . Hij stak zijn hand naar haar
op en zij lachte .
'Naast haar zal ik gaan zitten,' dacht hij . 'We zullen eten en genoeg hebben .
Voor het eerst en voor eeuwig zal het genoeg zijn. Hij brak bet brood en
deelde de vis en ze verzamelden her overschot : twaalf voile korven .'
'A Dieu' riep hij.
Dan keek hij om en zag hoe de platanen reeds weer uitbotten .
'Twaalf volle korven' zei hij verwonderd .
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C . R#nsdorp
1K VOLG JE TOT ISTANBOEL .

Baarn - Bosch & Keuning.
Voor het verhaal van de bankbediende Constantius Kilre, die bet
meisje Teresa waarop hij op het
eerste gezicht is verliefd geraakt nareist tot in Istanboel toe, heeft de
schrijver bet zoeken naar religieuze
waarden, de liefdesgeschiedenis hierboven aangeduid en spionage- en
chantage-verwikkelingen als motieven gekozen . Met uitzondering van
bet eerste zijn deze ingredienten al
heel wat keren gezamenlijk gebruikt
en wanneer men bedenkt wat voor
griezelige keukenromans daaruit
soms zijn gebrouwen is wat de schrijver bier ter tafel brengt temeer opmerkelijk.
Intussen is bet verhaal zelf, op de
keper beschouwd, wel avontuurlijk
maar nauwelijks spannend in de gebruikelijke zin van bet woord . Het
is beslist geen thriller geworden . Ik
geloof ook niet dat Rijnsdorp die
zou kunnen schrijven . Want bet klimaat van de thriller is bet heimelijke, bet onuitgesprokene, de achterde-einder toenemende spanning, bet
dreigende donker, het onaanwijsbare .
Dat verdraagt zich niet met bet klimaat van Rijnsdorp, dat er een is
van helderheid en verklaard-heid,
van eerlijkheid en bijna-kinderlijke
argeloosheid, een 'zich onbesmet van
de wereld bewaren' . In overeenstemming daarmee hangen de avonturen die zich afspelen dan ook niet
bijzonder sterk samen, ze vormen
geen geleidelijk opgebouwde ontladingsketen, waar aan bet eind de
bliksemflits doorheen slaat ; veel
meer vormen ze de wisselende situaties, waarbinnen zich bet sterker samenhangende innerlijk avontuurvoltrekt. Bij dat alles blijft ook duidelijk voelbaar : de avonturen zijn Kil-

avonturen, maar de stem die ze
vertelt is de stem van Rijnsdorp, die
speels en diepzinnig, scherp waarnemend en bezonnen met de dingen
bezig is .
Ik volg je tot Istanboel is dan ook
een boek dat niet zozeer boeit door
zijn gegeven, maar temeer door de
verwerking ervan, die zo duidelijk
bet signatuur van de schrijver
draagt. Het kwaad is bier concreet
aanwezig, maar begrensd, niet hopeloos de wereld doorziekend, maar
door rechtvaardigheid en liefde in
zijn werking beperkt. Het is ook een
boek dat zich - merkwaardigerwijs
en de zeer eigentijdse situering ten
spijt - in zijn helderheid en zijn
naief, dat is kinderlijk-gelovig in de
wereld staan bij mij associatief verbindt aan de vroeg-christelijke kunst .
J . W . V.
res

M . C . Escher
GRAFIEK EN TEKENINGEN

Zwolle - Erven J. J . Tijl .
In een bijzonder verzorgde uitgave
verscheen een boek over bet werk
van de graficus Escher, die zelf de
inleiding verzorgde en commentaar
geeft op de afgebeelde prenten . Wat
is toch altijd weer bet boeiende van
zijn kunst? Is bet de wonderlijke
vermenging van intellectuele en artistieke gaven van deze kunstenaar?
Is bet de speelse, ik zou haast zeggen puzzle-achtige fantasie, van de
graficus, die telkens weer de toeschouwer in zijn ban trekt? Hoe 't
ook zij, iedere prent legt getuigenis
of van een volmaakte vakbeheersing en alleen daarom al verdient
Escher onze bewondering . Maar er
is meer . Zoals de kunstenaar bet zelf
uitdrukt : 'De ideeen die er aan ten
grondslag liggen getuigen veelal van
mijn verwondering over - en mijn
bewondering voor wetmatigheden
die de ruimte om ons been bevat' .
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Een grote verwantschap met mathematici brengt een sterk wiskundig
element in zijn werk . Aan het boek
is daarom een beschouwing over de
wiskundige achtergrond van regelmatige vlakverdeling van de hand
van Prof. Dr. P . Terpstra toegevoegd . Dit boek behoort thuis in
elke schoolbibliotheek . Mijn ervaring is dat kinderen zeer open staan
voor de kunst van Escher . Het is
een ideate inleiding tot bet genieten
van kunst en dit boek moet als hulpmiddel bij de aesthetische vorming
zeer hoog worden aangeslagen .
J . C. S .

Petra Clarks
VAT IS ANTIEK ? I EN II

Bussum - C . A . J. Dishoeck .
Mej . Petra Clarijs, werkzaam aan de
Dienst voor 's Rijks verspreide
kunstvoorwerpen to 's-Gravenhage,
doctoranda in de kunstgeschiedenis,
heeft twee alleraardigste boekjes geschreven over Antiek . Het eerste
deeltje geeft een duidelijke omschrijving van de Incest voorkomende
stijlen, waarna allerlei meubelen in
woord en beeld worden beschreven .
Dan volgt een beschrijving van de
cadeaux, die als bruiloftsgeschenken
door de eeuwen heen hebben dienst
gedaan . Deel II besteed aandacht
aan de porseleinkast, de glaskunst,
aan klokken en spiegels, barometers
en theestoven om met enige hoofdstukken over volkskunst, rookgerei
en bet kopen van antiek to besluiten .
De schrijfster heeft in haar prettig
leesbare boekjes zeer veel wetenswaardigs bijeengebracht. Weet u wat
'petielen' (afroomschalen) zijn of
'lummels' (glazen met heel korte
hats) of welk meubel een 'stomme
knecht' wordt genoemd? Wist u dat
loddereindoosje een verbastering is
van eau de Rhin-doosje?
De foto's zijn fraai, terwijl de vele
tekeningen van Pieter Pouwels in de
tekst zeer verhelderend werken . Het
zijn boeken die men steeds bij de
hand wil hebben en telkens met profijt raadpleegt, vooral ook omdat
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mej. Clarijs geregeld literatuur vermeldt waarin men dieper op de onderwerpen kan ingaan .
De uitgever overweegt nog enige
deeltjes to laten verschijnen, een
over kant en een over sieraden . Met
verlangen kijken wij naar deze nieuwe uitgaven uit.
J . C . S.

Mimica Cranaki
GRIEKENLAND

Pictura-boeken nr. 5, 7, 11 en 13
Utrecht/Antwerpen - Spectrum .
De schrijfster is een Griekse journaliste, die in Parijs leeft . Zij is zeer
belezen in de franse literatuur en
telkens trekt zij vergelijkingen bij de
beschrijving van haar vaderland met
franse omstandigheden, noemt zij
franse schrijvers. Dit moge voor
Frankrijk waar dit boekje oorspronkelijk verscheen geen bezwaar opleveren, in de vertaling (overigens
zeer goed!) doet dit bier en daar
zelfs ongewild komisch aan . Zo
raadt de schrijfster iedere lezer aan
goed grieks to leren, omdat kavafis,
een groot schrijver eigenlijk niet to
vertalen is . Wel is waar - gaat zij
door - bestaan er vertalingen . 'Marguerite Yourcenat heeft alles wat
menselijkerwijze mogelijk is gedaan
om het origineel in het Frans weer
to geven' en dan volgt er een uitvoerig citaat . . . in het Nederlands (blz .
101) . Maar dit is dan ook eigenlijk
't enige bezwaar dat men tegen dit
boek kan aanvoeren . Het is met
grote kennis van zaken en met een
brandende liefde geschreven en
vormt - mede dank zij de voortreffelijke illustraties - een prachtige inleiding over dit land dat ons altijd
weer fascineert . Het is onmogelijk
om in zo'n klein bestek een indruk
van de rijke inhoud to geven . Daarom : lees bet zelf. De prijs kan geen
bezwaar zijn .

Micheline Sauvage
SOKRATES

Na een overzicht gegeven to hebben
over het Athene van zijn tijd geeft
de schrijver een levensbeschrijving

van Socrates, die ook voor niet klassiek gevormden een genot is om to
lezen. Daarna volgen een aantal
fragmenten van schrijvers, die gebeurtenissen uit zijn leven beschrijven . Aangrijpend vooral is Plato's
relaas over zijn dood . Een beschouwing over de mens Socrates geeft
ons inzicht hoe Socrates zich geroepen wist door een goddelijke daimoon . De schrijver boeit ook de
filister, d .w.z. de brave man, die
zoals Plato bet noemde, van de filosofische kliek was uitgesloten . Voor
diegene, die een inleiding zoekt op
'dit geweten van Athene', zoals een
hedendaags filosoof hem noemde is
dit boek een heerlijk bezit . Deze uitgave, zoals trouwens alle delen uit
deze reeks, die mij onder ogen kwamen, is uitzonderlijk rijk geillustreerd, waarbij her mij telkens weer
opvalt dat hierbij geen routinekeuze
is gedaan, maar vele nooit geziene
en verrassende foto's zijn gereproduceerd .
In deze zelfde serie verscheen een
nederlandse herdruk van Herbert
Kiihn's bekende boek over De kunst
van bet oude Europa, zij bet in een
verkorte vorm . Dit komt naar mijn
mening echter de leesbaarheid ten
goede . Vooral de inleiding is belangrijk voor een ieder, die zich in bet
wezen van de moderne kunst wil
verdiepen en de spraak van deze
eigentijdse kunst wil leren verstaan .
Hoe vreemd bet moge klinken, dit
zal hij eerst goed kunnen als hij zich
verdiept heeft in de eerste kunstuitingen op deze aarde. Kuhn beschrijft de kunstvoortbrengselen uit
ioden van 60 .000 jaren voor
hristus tot ongeveer 800 van onze
jaartellingen . Opvallend is de merkwaardige verwantschap van veel
van deze kunstuitingen met de moderne stijlen.
j

Als vierde deel in de Pictura-reeks
mag ik het voortreffelijke boekje
van Alain Hus, De Etrusken en hun
beschaving aankondigen . De kunst
van dit wonderlijke yolk, waarvan

Goethe de ontdekking nog heeft beleefd, is echter pas sedert tien jaren
algemeen bekend . Reeds in 1913 begon men bewust met opgravingen .
Zo brachten de bekwame handen
van opzichter Natale op 19 mei
1916 bet beeld van Apollo in Veji
to voorschijn. Een beeld dat Were
gymnasiast aan de Romeinen toeschrijft, maar nimmer in verband
brengt met het yolk der Etrusken of
als werk van de beeldhouwer Vulca
kent . Hus schrijft over de geschiedenis, de godsdienst, de kunst, de
beschaving en het leven van dit
yolk, dat met een beetje meer geluk
de wereldheerschappij zou hebben
verovert, wat later de Romeinen wel
gelukte. Ook hier weer - 't wordt
eentonig - uitzonderlijk rijk geillustreerd .
J . C . S.
Arnold van Oostrom
BLIJF MET HET GELUK

Voornout - Foreholte,
Brugge - D . de Brouwer .
Arnold van Oostrom kent Afrika .
Dat blijkt uit zijn vorige werk, Agatha Mwana Kajikoe, en uit dit boek .
De titel is ontleend aan de groet,
waarmee de negers elkaar een goede
dag wensen .
Het boek vertelt van twee bevriende gezinnen, verschillend in geloof,
teleurgesteld door bet kinderloos
blijven van hun huwelijk . Tot Catharina Magembe in verwachting geraakt en een mismaakt meisje ter
wereld brengt . Het huwelijk dreigt
to mislukken door de teleurgestelde
vader .
Bij her andere echtpaar is het Samson, de heilsoldaat, die door de
kracht van zijn geloof de beproeving kan dragen, in tegenstelling met
zijn vrouw . Om bet drama, dat zich
hier afspeelt, staat bet negerdorp
met zijn tovenarij en verdachtmaking .
Met grote liefde tekent de schrijver
ons de personen, die in dit boek de
hoofdrol spelen . Daar is de sterke
figuur van Johns moeder, mwana
Boeshishi, die maar moeilijk haar
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haat en wraakgevoelens kan overwinnen . En dan vooral die prachtige pastoor Bwana Kiko, die Christus' gebod van liefde in praktijk
brengt . Wat her boek bizonder aantrekkelijk maakt is de goede beeldspraak en de bloemrijke negertaal .
G . van H .
Beb Vuyk
GERUCHT EN GE WELD

Amsterdam 1959 - Querido U .M .
Voor her eerst na tien jaar heeft de
schrijfster Beb Vuyk, die na de souvereiniteitsoverdracht de Indonesische nationaliteit verkoos, weer in
Nederland gepubliceerd . Namelijk
een bundel novellen die naar vorm
en inhoud een aanwinst betekenen
voor de Nederlandse literatuur .
De literaire kunstvorm van de novelle beheerst Beb Vuyk volkomen ;
war stijl en compositie betreft kunnen haar verhalen als voorbeelden
gelden . Ook hun inhoud is belangrijk : episoden uit de stormachtige
ontwikkeling die zich tijdens en na
de oorlog in Indonesia heeft voltrokken. De schrijfster onthoudt zich
nagenoeg van politieke stellingkeuze ; haar sympathie gaat in de eerste
plaats naar de mensen uit, mensen
die held of schurk kunnen zijn, al
naar gelang de kant van de scheidslijn waaraan zij zijn komen to staan .
Haar bewogenheid met bet lot van
deze mensen vermag zij op de lezer
over to dragen .
War in deze verhalen nog bet
meest treft is de geestelijke armoede,
die door Beb Vuyk smartelijk wordt
aangevoeld . Ze beschrijft die niet,
maar maakt ze voelbaar. En onthoudt zich van commentaar . Bijna
altijd tenminste .
Daar is in her verhaal van een
toeschouwer, de vierde novelle, de
man die alles wat hij liefhad verloor. 'Waarom zou de aarde bloeien
en vruchten voortbrengen als bet
leven geen zin heeft?' vraagt hij zich
af . 'Er moet een doel zijn, maar ik
kan her niet zien, niet meer zien .'
'Ik liep vlak achter hem . Ineens
keerde hij zich half naar mij om en
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zei : 'In ieder geval heeft bet zin in
een wereld die honger lijdt voedsel
to planten' .
Deze ene keer heeft de schrijfster
cen antwoord . Het wordt niet gezegd, maar gedacht.
'We stonden naast elkaar op de
grote weg. God almachtig, dacht ik,
maar zonder bet accent van een
vloek .'
J . M . Vr.
Hakon Stangerup
1958 .
Published by Litteraturudvalget
Committee for Danish Cultural
Activities Abroad) .
In bet vierde jaar van zijn verschijning heeft bet Deense literatuuroverzicht voor bet buitenland een
systematische indeling gekregen .
Eigenlijk toch wel jammer dat
voor bet gemak van de lezers van
de essayvorm is afgestapt : Hakon
Stangerup hanteerde die knap en
boeiend genoeg om dat zijn lezers
de eventuele moeite to doen vergeten .
Het jaar 1958 heeft in Denemarken de televisie op haar voile kracht
gebracht, war merkbaar was aan een
lichte daling van her aantal bibliotheekuitleningen . Voor de zogenaamde cheap fiction bestond minder
vraag, maar bet goede boek handhaafde zich en werd uitstekend verkocht . Ook in Denemarken neemt de
belangstelling voor non-fiction toe .
De belangrijkste roman van her jaar
schijnt to zijn 'De korte dag is lang
genoeg' van Karl Bjarnhof, de belangrijkste novellenbundel Karen
Blixens 'Anecdotes of Destiny' .
J. M. Vr.
Marga Minco
DANISH LITERATURE IN

DE ANDERE KANT

Den Haag, 1959 - Bert BakkerDaamen N.V .
Her is misschien niet helemaal toevallig, dat Beb Vuyks bundel de
ondertitel Novellen voert, terwijl
her nieuwe boek van Marga Minco
zichzelf 'Verhalen' nocmt . Dat Beb
Vuyk kan componeren wordt in
ieder van haar novellen duidelijk ;
her werk van Marga Minco maakt

de indruk zomaar simpelweg verteld
to zijn . Ondertussen vergt simpelweg
vertellen op de manier van Marga
Minco een beheersing van taal, stijl
en stijlmiddelen, die slechts moeizaam verworven kan zijn .
Ook de verhalen in de bundel 'De
andere karat' hebben hun oorsprong
in bewogenheid met het lot van
mensen, die om de eenof andere reden slachtoffer zijn geworden en de
schrijfster draagt die als gekweldheid op de lezer over. De slachtoffers van Marga Minco's kleine
kroniek van oorlog en bezetting,
'Het bittere kruid' . kenden wij, zij
het niet zo goed als de schrijfster
zelf . In 'De andere kant' wijst zij
ons een aantal anderen aan . De
vrouw, die uit geestelijke armoede
een winkeldiefstal bedrijft . Het meisje, dat door de klasgenoten niet
wordt geduld . De jongen, die met
leugens en verraad vriendschap wil
winnen .
Ontstellend is ook bier de geestelijke armoede . De schrijfster heeft
er geen antwoord op.
J . M . Vr.

Ina Boudier-Bakker
DE EEUWIGE ANDERE

Amsterdam - P . N. van Kampen
en Zoon .
Nog nu zij de leeftijd der zeer sterken heeft bereikt beschikt mevrouw
Boudier-Bakker over de kracht haar
werk voort to zetten . Haar nieuwe
roman 'De eeuwige andere' herinnert aan 'De straat' in zoverre hij
als onderwerp heeft een toevallig
ontstane gemeenschap - mensen die
een zomer samenwonen in een kleine
zomerhuisjeskolonie op een landgoed. Een griep-epidemie brengt een
soort crisis to weeg, waarin ze elkander nader komen . Hij leert hun
de ander zien, die 66k zijn zware
last in het leven heeft to dragen .
Het klinkt als de boodschap van
een lang leven wanneer de schrijfster een van haar figuren de woorden laat uitspreken : 'Voor ons alien
is er de ander, aan wien wij gekoppeld zijn, overal en telkens weer,

yolk aan yolk, mens aan mens . De
andere die geeft of neemt, eist, bedriegt, verwijt of dankt, haat of zegent - vloekt of bemint - geluk
geeft of vernielt .' Een bladzijde verder is er sprake van de Eeuwige Andere, die het goed heeft gemaakt.
Onze tijd en bet oeuvre van mevrouw Boudier-Bakker zijn in verschillende opzichten aan elkander
ontgroeid . Toch wekt dit werk nog
steeds respect . Het is ook nog altijd
lezenswaard .
J . M . Vr.

Dylan Thomas
AVONTUREN AAN DEN LIJVE

Rotterdam 1959 - Ad Donker .
Over een posthuum uitgegeven onvoltooide roman kan Been beoordeling worden gegeven . Daar heeft de
schrijver niet om gevraagd . De recensent(e) mag zijn (haar) mening
doen horen over de vraag of er reden was zulk fragmentarisch werk
onder het publiek to brengen . In het
geval van 'Avonturen aan den lijve'
kan als zodanig beschouwd worden
de grote belangstelling, die Dylan
Thomas' spel voor stemmen 'Onder
het melkwoud' ook in ons land heeft
gewekt. Wie dit spel heeft gehoord
of gezien wil meet over Dylan Thomas weten . De uitgave van zijn onvoltooide 'Adventures in the skin
trade' verschaft daarvoor de mogelijkheid ; eventuele teleurstelling komt
niet voor rekening van de schrijver,
die wel zijn reden gehad zal hebben
deze roman (voorlopig?) onvoltooid
to laten en tot anderssoortig werk
over to gaan . Max Schuchart heeft
het moeilijke Engelse proza in uitstekend Nederlands vertaald . Bovendien schreef hij er een inleiding
voor, die voor de bewonderaars van
Dylan Thomas waardevol kan zijn .
J. M. Vr.

F. Sierksma
DE MENS EN ZIJN GODEN.

Amsterdam - De Brug-Djambatan N .V .
Dr . F(okke) Sierksma heeft, zoals
hij zelf in een voorwoord schrijft,
een kleine bloemlezing samengesteld
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van godenbeelden, vergezeld van een
inleiding, die een klein aantal van
de gezichtspunten bevat, van waaruit men de goden en hun beelden
kan bezien . Hij benadert de afbeeldingen niet in de eerste plaats van
een aesthetisch punt van uitgang,
maar voornamelijk cultureel anthropologisch, niet alleen om begrip to
wekken voor het wezen van de godheid, maar daarnaast om een indruk
to geven van het karakter der mensen die hem vereren .
Voor Sierksma is en blijft in dit
boek de godheid dus god, evenals dit
in de vroegste oud-testamentische
Bijbelboeken het geval is, zij het dan
dat in de Bijbel Jahveh de God der
goden is, waardoor tot op zekere
hoogte het monotheIstisch karakter
bewaard blijft.
De notities bij de afbeeldingen
geven blijk van bewondering afdwingende veelzijdigheid . Sierksma
is godsdienst-historicus, socioloog,
psycholoog, anthropoloog, maar
evenzeer cultuur-philosoof en theoloog. Een geboren essayist als hij is,
weet hij bovendien zijn kennis op
geheel eigen wijze door to geven, zo
boeiend dat men dit boek, dat toch
van onversneden wetenschappelijk
karakter is, slechts met moeite terzijde kan leggen . Het dwingt tot
verder lezen en kijken. Ook voor de
afbeeldingen heb ik veel waardering .
De typografische verzorging van het
boek is zeer goed .
Ik schreef al dat Sierksma de
vreemde goden als goden benadert,
dus niet als produkten van godsdienstige waanvoorstellingen. Hij
ziet ze niet van het christendom uit
maar objectiveert ze . Eigenlijk gaat
hij nu en dan verder en beziet hen
met de ogen van hun vereerders .
Deze wijze van beschouwen heeft
iets fascinerends, jets huiveringwekkends nu en dan . Een rechtzinnig
Calvinist zou tegen de methode kunnen aanvoeren dat ze relativistisch,
dus verwerpelijk is . Bij mij groeide
echter, ondanks de omstandigheid
dat Sierksma ook tegen de wijze
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waarop het christendom zich in de
loop der eeuwen ontwikkelde bezwaren heeft, een besef van grote
dankbaarheid, die God to mogen
kennen en vereren, die in Christus
tot de wereld gekomen is, een versterktc overtuiging, die met zelfgenoegzaamheid niets to maken heeft,
dat het christendom zoals het in
wezen is, ondanks menselijk vertekenen en verhaspelen, hoog uittorent
boven welke andere godsdienst dan
ook . Mee daarom zal ik denkelijk
'De mens en zijn goden' nog dikwijls
weer in handen nemen .
J. E. N.

Ds . M . L . W . Schoch
VERNIELrNG EN VERNIEUWING .

Amsterdam - W . ten Have.
Van deze nieuwe, in zakformaat uitgegeven bundel met toespraken voor
onge mensen kan hetzelfde gezegd
worden als van de vorige . Zonder
gewilde populariteit wordt hier de
middelbare schooljeugd aangesproken, zodat het teken op hun voorhoofd branden en blinken gaat in de
pijn en het licht van het Evangelie .
J.

j

REDACTIONEEL

Met ingang van april hebben weer vijf leden zitting in de redactie . Kees
Ouboter heeft de zetel, sinds het vertrek van Inge Lievaart in onze vergaderingen leeg, ingenomen . En we stellen hem met vreugde voor aan onze lezers
als redacteur.
Ouboters leven heeft reeds een groot aantal jaren vrijwel geheel in dienst
van de literatuur gestaan . Een positie waarom sommigen hem zouden kunnen
benijden . Als docent en essayist en niet in het minst als boekverkoper in de
beste zin van het woord, is hij voor velen in het westen des lands een nude
en goede bekende . Andere lezers hebben reeds met hem kennis kunnen maken
door middel van zijn bijdragen in onze laatste jaargang .
De nieuwe redacteur, die reeds de poezie-kroniek voor zijn rekening had
genomen, zal ons, naast Ad den Besten, essayistische bijdragen leveren .
Tevens neemt hij deel aan de poezie-beoordeling .
Hartelijk welkom .
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Frank Daen
IN MEMORIAM PATRIS

Van hem die bier ligt
weet ik niet dan een woord
de pennekras van een gebeente
dat uitgesproken is en zwijgt
dat zijn kracht gevoed heeft
aan hoog-enkelige populieren .
Ik wil gaan tot de man
die mijn vader is
en vind hem waar?
Dit is zijn kracht in mijn armen
zijn wil ken ik uit mijn worsteling
en zijn handen, die vast en geruisloos
grijpen dwars door de tijd .
Het is niet van horen zeggen
het is niet van weten tot mij gekomen
nee, we zijn
want de zoon weet alles van zijn vader
al weet hij niet van de man .
Hij geloofde in God .
Toen hij jong viel
in het bloedbad van de wereld
wentelde hij zich tot in de armen van Jezus :
een goede verliezer.
O zang van het bloed
dat de liefde mij naliet,
waarin voorvaderen ademen,
stroom waarvan de overzijde
in vermoedens verzekerd ruist .
Ik ken de dag niet
al weet ik van het uur zoals ik weet van hen alien
zoals ze ergens liggen
tot een afgeschreven gebeente
tot een stofmerk in het zand maar in God is mijn hoop
daar leg ik mijn hand neer .
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Ik zie mijn kinderen spelen
ze springen over de perken
en ik, ik zal mij neerleggen
ik zal mij uitstrekken
zes handbreedten onder hun voeten
op Zijn woord .
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Theo van Roon
INVALIDE

Hoog boven de avond zweeft
de grijze violist legato
gaan zijn voeten tastend
langs de lucht .
Snarendruppels vallen van de strijkstok
glijden omlaag
langs paden licht
glimlachende sonate .
Maar de mensen kunnen het niet horen
dofgeslagen zijn
hun trommelvliezen en
gelaten legt de nacht zich neer.
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Theo van Roon
LIED VOOR TWEE STEMMEN

Ik loop midden in de stad
gestreeld
door trage golven lucht
ik zing some of these days
- wat geeft bet
niemand kan het horen goedgeluimd neuriet het carillon
de tweede stem .
Vandaag ben ik to vol
om niet to zingen
I'll meet you, honey
Wanneer?
als de lampen in de kroegen
niet meer branden of
als het clavecimbel
op het beursplein speelt?
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Marianne van NoortwUk-Co1#n
SPIEGELBEELD

'Storm,' dacht ze, naar buiten kijkend in de grijze novemberdag, 'en regen .
Dit weer werkt op mijn zenuwen .'
Ze rilde, keerde zich om, stond even doelloos, liep toen naar de spiegel en
boog zich voorover naar haar spiegelbeeld .
'Ik moet nodig naar de kapper,' dacht ze, voorzichtig een haarlok optillend,
'nodig. Wat zie je dat gauw als je donker bent .'
Ze keek critisch en keurend naar bet gezicht in de spiegel, dat critisch en
keurend terugkeek .
'Niet jong, maar goed geconserveerd,' stelde ze voor de zoveelste keer tamelijk tevreden vast . 'Alleen dat haar . Eddy doet bet keurig, niemand ziet er
iets van . Maar bet is zo'n gedoe, telkens naar de kapper to sjouwen . 'Of
eigenlijk,' ze fronste even, plaats latend voor de werkelijke gedachte, 'bet is
zo'n klap voor mijn gevoel van eigenwaarde . Als de verf er in gaat, schrik
ik van mezelf . Zo oud, zo weerloos lelijk ineens, met al mijn haar in pieken
rechtop en die donkere rand er onder langs. En dan telkens een straaltje
verf bij mijn oor, of in mijn hals, dat Eddy zorgvuldig wegveegt met een
prop watten . Weerloos en uitgeleverd . Ik, of all people .'
Ze boog zich nog verder voorover, tot haar gezicht bijna bet spiegelbeeld
raakte, keek recht in haar eigen ogen .
'Wij hoeven elkaar niets wijs to maken,' dacht ze, 'wij kennen elkaar van
haver tot gort. Bang voor bet verlies van de stralenkrans . Voor bet teloor
gaan van de ongelovige verbazing in de omgeving . Ongelooflijk, zo jong als
die vrouw er uit blijft zien. Ze moet wel enorm vitaal zijn . Bang om de ouder
wordende vrouw to zijn, die men is .'
Ze keerde zich om en liep naar het raam, legde haar koude handen op de
verwarming en keek opnieuw uit in de stormachtige regendag .
'Weerloos en uitgeleverd,' dacht ze, 'bet ergste wat me dus overkomen kan .
Misschien ben ik daarom nooit getrouwd . In al mijn beroepsgesprekken met
anderen die zich uitleveren, op genade of ongenade weerloos zijn, ben ik vol
begrip . Zoek ik naar contactpunten die houvast kunnen bieden voor een
nieuwe koers, voorzichtig, zonder raad to geven, zonder suggesties to doen .
De voortreffelijke sociale werkster; de kunst van bet vak volkomen meester .
En altijd blij, dat ik niet ben als zij . Dat ik op deze wijze van niemand hulp
nodig heb.'
Ze glimlachte. 'Mijn clienten maken bet me ook gemakkelijk . Mensen in nood
zijn vol van zichzelf . Ze bekommeren zich niet om een ander. Bijvoorbeeld
om bet gezicht achter mijn gezicht, de mens achter mijn menszijn naar buiten
toe . Die kleine rest van mijzelf waar ik, misschien toch, weerloos ben, oud
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word, en huil . Waar ik geen mens toelaat . En dat is goed . Alles is zo gegroeid, in mij en om mij. Het is veilig, het is een steun . Wat ben ik zonder
deze beveiliging? Mijn hele bestaan zou ineen storten voor de ogen van al
zijn bewoners. Verbaasde ogen, ontredderde, onthutste, ongelovige ogen .
Boze ogen. Want een vaste zekerheid ging voor hen verloren .'
Ze liep terug naar de spiegel, boog zich opnieuw naar haar gezicht, glimlachte haar warme, geruststellende beroepsglimlach . 'Nonsens,' zei ze zacht,
Vat bezielt me ineens. Het is dat najaarsweer . Voor het grootste gedeelte
ben ik immers wat ik lijk . Ogenblikken van zwakte zullen er blijven. Waarom niet? Een mens is maar een mens . Aanvaarden, maar er niet aan toegeven .'
Met een gevoel van benieuwdheid peilde ze de blik in de spiegel, maar de
ogen bleven ondoorgrondelijk . Haar beroepsglimlach verdween .
'Soms wou ik dat ik biechten kon,' dacht ze, 'anoniem en vooral vrijblijvend,' liet met moeite de spiegellijst los, liep naar de telefoon en draaide het
nummer van de kapper.
Discreet beschut door de gordijnen staarde ze naar haar beeld in de spiegel .
Meneer Eddy kwastte met een beheerst routinegebaar langs de haarinplanting,
rustig en zwijgend . Ze hield niet van kappergepraat, wist hij . Daarna draaide
hij de wekker op en sprak de traditionele woorden : 'ziezo mevrouw, nu een
paar minuten intrekken, dan komt juffrouw jenny uitwassen .' Hij verdween
tussen de gordijnplooien . Voor de zoveelste maal keek ze met afgrijzen naar
haar gezicht, dat oud en hard leek onder de donkere verfrand . Potsierlijk
ook, onder de rechtopstaande haarpieken .
'Er valt hier niets to lachen, meisjes,' hoorde ze in gedachten plotseling de
afgemeten stem van haar meisjesschool directrice, 'wie dieper ziet, lacht niet
zo snel.'
Gevleugelde woorden uit haar schooljaren, met succes to berde gebracht op
alle schoolfeestjes en op de reunies lang daarna .
Ze probeerde to glimlachen, maar wat ze zag was een grimas .
In de salon, onzichtbaar voor haar door de cabinegordijnen, kwam een
nieuwe klant binnen. Ze hoorde meneer Eddy vriendelijk zeggen : 'dag dame,
wat mag ik voor u doen?
Een zware stem antwoordde resoluut : 'knippen en wassen graag .'
'Zeker dame, een ogenblikje . Juffrouw jenny, neem even de jas van deze
dame in ontvangst. Wilt u bier plaats nemen, dame, er komt direct een cabine
vril .
'Goed,' baste de stem kortaf, 'maar laat me niet to lang wachten, alstublieft,
want ik heb niet veel tijd .'
'Allemachtig,' dacht de vrouw in de andere cabine, 'wat een stem . Een baas
van een vrouw .'
Even later hoorde ze gerucht in de cabine naast de hare en de zware stem,
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die kort 'dank u' zei, in antwoord op meneer Eddy's uitnodiging tot plaats
nemen.
Ze betrapte er zich op, dat ze nieuwsgierig naar het gordijn keek dat de
beide ruimten van elkaar scheidde, in de hoop een glimp van de vrouw met
de ruige stem op to vangen .
'Ongetwijfeld een zeer zelfstandig beroep,' dacht ze, 'arts?, of hoofdverpleegster? Mogelijk ook sociaal werkster.' Ze trok een grimas tegen zichzelf
in de spiegel . 'Of eigenares van een kennel. Of, wie weet, bazin van een
groot garagebedrijf, jaarlijks deelnemend aan de Monte Carlo ralley of 't
niets is . Misschien ook een gewone huisvrouw met man en kinderen . Wee dan
de man en de kinderen .'
Geamuseerd luisterde ze naar de stemmen achter het gordijn . Die meneer
Eddy met de warme, inspinnende charme, waarmee hij vrouwen won en tot
zijn trouwe klanten maakte, en de andere, stoer en zwaar bassend .
'Alleen knippen en wassen?' vroeg meneer Eddy . 'Haast jammer om er de
schaar in to zetten, uw haar leent zich uitstekend voor een ander soort kapsel . Ziet u maar eens, hoe vol en tegelijk stevig het is .' Zijn stem klonk
respectvol . 'Voelt u zelf maar, hoe mooi,' zei hij bescheiden verrukt .
'Nou mooi!' De stem schoot uit in een luide lath . 'Melkboerenhondehaar
boor . Dat zeggen ze thuis tenminste . Niets mee to beginnen. Heus, netjes
bijknippen en schoonwassen is 't enige . Zet de schaar er maar in .'
Meneer Eddy lachte zacht. 'Het spijt me,' met de juiste dosering verlegenheid en beslistheid, 'ik kan het, als vakman, met uw thuis niet eens zijn . Uw
haar is goed . Het biedt veel mogelijkheden . Er is veel van to maken . Natuurlijk niet als u 't zo kort houdt als nu, hoewel u dat ongetwijfeld sportief
staat' - weer lachte de stem luid en wat geforceerd - 'maar ik geloof toch'
- 'nu knijpt hij zijn ogen half dicht,' dacht de vrouw in de andere cabine
vermaakt - 'ik geloof toch, dat uw persoonlijkheid beter zou uitkomen met
een iets voller kapsel, iets langer, wat gegolfd, als 't ware uw gezicht omlijstend, begrijpt u?'
De vrouw in de andere cabine lacht bijna hardop .
'Nu schiet hij zijn voltreffer af,' dacht ze, 'de persoonlijkheid .'
Er klonk een kuch, toen zei de zware stem onzeker, met een poging tot stoer
blijven : 'betekent dat dan dat ik . . . A . . . 'n permanent zou moeten hebben?'
'Een heel lichte,' zei meneer Eddy geruststellend . 'Met als resultaat een
soepele, natuurlijke golf, sportief en karakteristiek, weet u wel? Echt een
kapsel dat de persoonlijkheid goed doet uitkomen .'
'Maar een permanent houdt niet bij mij,' gromde de stem, steeds onzekerder
wordend, 'die is er altijd zo weer uit.'
'Ach dame,' zei de heer Eddy zacht en vertrouwelijk, 'weet u wat het is?
Een permanent moet altijd aangepast worden aan het haar van de dame in
kwestie . Een vakman ziet dat direct . In alle bescheidenheid gezegd' - 'nu
legt hij zijn hand op zijn borstzak en lacht ontwapenend,' dacht de vrouw in
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de andere cabine - 'bij mij is nog nooit een klant de zaak uitgegaan met een
permanent die niet naar genoegen was . Eerlijk waar, nog nooit. Maar zoals
ik zeg, een goede vakman ziet welke permanent hij gebruiken moet en houdt
altijd rekening met de persoonlijkheid van de klant :
'Nou,' de stem lachte hard en zenuwachtig, 'dan moet dat maar gebeuren.
Maar vandaag niet . Ik heb geen tijd . Volgende week bel ik wel op voor een
afspraak.'
'Heel graag dame .'
Op dat ogenblik ratelde de wekker en juffrouw jenny glipte tussen de gordijnen door naar binnen. Terwijl ze bezig was met de wasbak, haakte ze met
haar schort aan het gordijn dat de beide ruimten scheidde . Het schoof opzij
en toen zag de vrouw de andere .
Ze staarde niet begrijpend .
Tit is to gek,' dacht ze, 'dit kan niet . Dit past nergens. Waar komt in vredesnaam die stem vandaan .'
Ze vergat iedere vorm van bescheidenheid en staarde openlijk verbaasd naar
bet spichtige kind van nauwelijks twintig, met de onflatteuze jongenskop,
het pientere muizengezicht met de samengeknepen lippen en de ouwelijke
frons tussen de ogen .
Ze keek, geschokt en herkennend .
'Het oude lied,' dacht ze . 'Het intelligente kind nit de intelligente familie .
Het intellect dat daar, vooral ook bij de vrouwen, hoogtij viert, al bet andere
als belachelijk en onbelangrijk verdringend .'
Ze zag hoe meneer Eddy, kammend en schikkend, met zijn handen als bezwerend langs het muizengezichtje Bleed en bet in de spiegel toelachte, ze
zag de ogen van het kind, wijdopen kijkend in de zijne, de frons die verdween, de kleine samengeknepen mond die open sprong .
'Och arme,' dacht ze, 'och arme,' en glimlachte .
Op dat ogenblik ontmoetten de ogen van het kind de hare, zagen haar glimlach.
In een flits voelde het kind zich doorzien, en de vernedering daarvan.
Haar blik werd fel . Met een ruk trok ze bet gordijn dicht . Het kraakte even .
'Eer ik m'n haar liet verven als ik oud werd,' mompelde ze .
Het leek een opmerking voor meneer Eddy alleen, maar bet was juist duidelijk genoeg om door de andere verstaan to worden .
Meneer Eddy begon haastig over iets anders ; juffrouw jenny draaide de
kranen open.
De oudere vrouw schrok van de grofheid .
Terwijl haar haar gewassen werd en het warm water weldadig langs haar
hoofd spoelde zag ze achter haar gesloten oogleden het spitse gezicht, de
onbeheerste ruk aan het gordijn, hoorde ze opnieuw de kwetsende woorden .
'Betrapt,' dacht ze, 'midden in een onbegrijpelijke verwarring van gevoelens .
Een van de ergste vernederingen die je ondergaan kunt als je jong bent, en
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zo bent. Hunkering, en beschaamdheid hierover . Wankelende zekerheden en
maar een uitweg : agressief en grof worden .'
Ze slikte met een pijnlijke, droge keel .
'Het oude lied,' dacht ze, 'het kon her mijne zijn . De scheve schaatsen die
men reed, de dwaze dingen die men deed in de strijd om een beetje menselijk
contact . Her verdriet, eer men eindelijk volwassen was . En lukte dat ooit
helemaal? Was tenslotte bet levenspatroon - hoe succesvol lijkend ook - niet
toch een broddellap met duidelijk aanwijsbare camouflagestoppen over de
zwakke plekken been?'
'Ziezo mevrouw, her ergste is gebeurd,' zei juffrouw jenny, terwijl ze de
wasbak wegzette en een schone handdoek omlegde .
De vrouw staarde in de spiegel naar haar natte haar, waar juffrouw jenny
vaardig knippen, rollen en klemmen in aanbracht .
Toen ging haar blik naar her gordijn, in een plotseling gevoel van verbondenheid .
Even vertrok haar mond .
'Ze heeft gelijk,' dacht ze, 'het ergste is gebeurd .
Betrapt worden .'
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C. Ouboter
VERKOPEN

Een bekend gezegde luidt, dat Hollanders de Chinezen van Europa zijn . Dat
gezegde begrijpen wij zo goed, dat wij onszelf zonder enige discussie laten
vereenzelvigen met een bepaald soort niet al to best aangeschreven kooplui .
Niet onze diepzinnigheid is in geding, al hebben wij bier een Spinoza, een
Hemsterhuis, een Bolland gehad . Alleen onze manier van handeldrijven .
De verschillen tussen ons, Hollanders, en het grootste yolk ter wereld zijn
overigens zo menigvuldig, dat wij nieuwsgierig worden naar het punt van
overeenkomst. Handeldrijven, nou goed . Maar welk yolk drijft geen handel?
Waar zit nu precies de gelijkenis? Locaal, zou ik zeggen, in de kleinhandel .
Geen grote zaken, geen grootscheepse wijze van handeldrijven, heeft ons in
de buurt van de Chinezen gebracht . Het is veeleer die slinkse vermenging
van handigheid en hardnekkigheid - waarbij men in schuins weggetrokken
ogen kijkt - een combinatie van schrielheid en onberekenbaarheid bij het kopen en verkopen, die Hollanders en Chinezen zo'n gemeenschappelijke reputatie bezorgd heeft .
Of her gezegde billijk is in zijn typering, ach men kan dat beter niet onderzoeken . De grootste onbillijkheid is to meer onweerlegbaar naarmate men
haar feller bestrijdt . Waar her rookt mbet een vuur zijn . Dat vuur, de handel, is er ook. Maar het gezegde kent alleen de dikke walm en niet de pracht
van de vlammen.
Ik wou dat ik een middel had om ieder woord op zijn emotioneel soortelijk
gewicht to beoordelen, een weegschaal voor woorden - de weegschaal is typerend voor onze volksaard - die mij precies zou vertellen, hoe dicht een
woord, een uitdrukking, mij bracht bij de haard van de volksziel . Had ik
zo'n schaal, bij verkopen zou de naald ver uitslaan . Ja, niet eens bij kopen.
Die helft laat ik meteen vallen . Wel weet ik van de manie van ons Hollanders - achter de vrouwen komen quasi-argeloos de mannen - zodra het
woord uitverkoop op een krantenpagina verschijnt . Kopen, bezit vermeren,
oppotten, zijn toch wel nationale liefhebberijen, driftmatige bevliegingen
zelfs, waarin wij onszelf, als wij eerlijk zijn, bet best herkennen . Zij het met
schaamte en moeite .
Op gevaar of verdacht to worden van een to gunstige taxatie van 's mensen
natuur, wil ik hier poneren dat men bet karakteristieke eerder vindt in de
hoek van de deugd, dan in het groezelige gat van de ondeugd, meer in het
heldere zonlicht van kunstvaardigheid en bedrevenheid, dan in het halve
duister van het gedreven worden . Bijvoorbeeld naar de markt . Ik waag bier
de ongewone stelling : Als kopers en bezitters zijn wij slordig, op het Slavische af . Alleen onze puien en overhemden zijn verzorgd . Wij heten binnen21 1

vetters en dat zijn wij . Maar vet is ongeleed, een gevolg, een ongewenst gevolg, van een slordige levenswijze .
Daar zoek ik her niet . Ik blijf bij bet verkopen, waarin onze volksziel zich
bet gunstigst vertoont . Al heeft onze nationale economic meer nodig dan zij
kan afzetten, haar kracht ligt meer bij de verkoper dan bij de koper.
Daar hebt u bijvoorbeeld bet woord negotie . Lichtrood, dicht bij bet vuur .
Daarbij denkt u bet eerst aan de man achter de kraam, dan pas aan de vele
passanten die onevenredig lang blijven staan voor de kraam . Negotie is een
wegduwen, een afschuiven . Middelpuntvliedend, zeggen de liefhebbers van
filosofische termen .
Wij kopen om to verkopen, liever dan dat wij kopen om to bezitten . Bezitsvorming is to onzent een woord dat de eindstreep niet haalt . Her valt uit
door gebrek aan adem .
Zojuist lees ik in de krant dat werkgevers kunstmatige bezitsvorming ongewenst achten . Alsof er een natuurlijke bezitsvorming zou zijn . Ja, bij de
lelien des velds . Maar tot op heden is er geen menselijk bezit zonder kunst,
zonder vaardigheid, zonder extra maatregelen .
Nu wil ik een ding bedenken : dat bezitters in onze tijd zich wel moeten
gedragen - gedragen is nauwelijks bet woord - als strohalmen vlak voor de
waterval. Maar zou vroeger, ten tijde van de gouden standaard, de bezitter
meer karakteristiek zijn geweest voor de volksaard dan de koopman, dat
wil zeggen de verkoper?
Ik weiger bet to geloven . Ik won dat wij in bet rijk der woorden meer wegwijs konden worden . Wij zouden ten zeerste gebaat zijn bij proefschriften,
die zich bezig houden met de geschiedenis der woorden en woordconstellaties .
En dat niet alleen uit de literaire faculteit . De zevende faculteit vindt bier
een prachtig oefenterrein . Wij hebben een Sherlock Holmes nodig, die bet
woord op zijn afkomst onderkent aan bet daaraan klevende slik . Juist slik
is belangrijk . Wij hebben to veel in grammatica's gesnuffeld en to veel gegeven om schone handen, vanwege dat onbevlekte papier van de grammatica .
Slik leert ons meer . De huidige poezie geeft gratis opleiding .
Maar zolang wij nog niet beschikken over dergelijke nauwkeurige, wetenschappelijk geheten, gegevens, zullen wij ons met onze zesde zin-faculteit
moeten behelpen, eenvoudig kaarslicht .
De gewone taal helpt ons een goed eind op weg . Verkopen heeft in onze
moedertaal een treffend synoniem in bet werkwoord afzetten . Het daarvan
afgeleide afzet, zeer gangbaar geworden in de samenstelling afzetgebied, doet
de betekenis nog beter uitkomen . Er zit beweging in dat woord, zelfs een
krachtdadige beweging .
Als bet op lichaamsdelen aankomt, denk ik eerder aan de voeten dan aan de
handen. De verkoper trapt zichzelf of en distancieert zich zo van zijn waren .
Nu weet ik wel dat, zodra we deze kant van de handel bekijken, we in een
soort onderwereld terechtkomen, bij marktgoed, roest en ijzer, dat zo maar
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op de straatstenen ligt . Voetstoots wordt dergelijke waar verhandeld .
U ziet in deze laatste zin duidelijk de curve van een pejoristische ontwikkeling . Normale handel geschiedt met de handen . Zodra de voet er aan to
pas komt, is bet to min om aan to raken .
Toch is bet de vraag of onze voeten zo verfoeilijk zijn en of bet toepassen
van kracht via de voet zo verachtelijk is.
Een kerkorgel, een klavier, bespeelt men met de vingers en de voeten . Maar
goed, ik wil het niet to ver zoeken .
Ik meen, kort en goed, dat ook de edelste handel iets met de voet to maken
heeft. Zonder iets van de dierlijke kracht van dit even krachtige als hulpeloze lichaamsdeel is handel oneigenlijk.
Zelfs de ethiek, vrezend dat handel to veel zou gaan zweven, heeft de
wandel er aan toegevoegd . Weliswaar bet meest beschaafde voetenwerk,
maar - dat blijkt - de twee zijn onafscheidelijk .
Nog even naar de markt en de daarop verhandelde waar terug . Vooral handelaren in levensmiddelen kiezen graag duidelijke taal . Zodra de kraam leeg
is zeggen zij met een zucht van verlichting, dat zij los zijn . Als bet u niet
degouteert, daar hebt u handel in hemdsmouwen, open, rondborstig, zonder
bemantelende versiering. De verkoper is er elke dag op uit, los to komen, los
van zijn onmisbare en verderfelijke waar. Hij koopt ze wel elke dag weer
in, maar alleen om ze zo gauw mogelijk weer kwijt to raken . Hij voelt zich
als herboren zodra hij uitverkocht is . Zo met helemaal niets, de lichte duizeling van bet opwindende verkopen nog in bet hoofd, staat hij daar. Wel is
de vreugde kort, want - kijkt u maar goed rond op iedere aflopende markt
- de koopman laat reeds de handen langs de borst- of broekzakken glijden,
waar de opbrengst beland is ; bet spel, bet voortjagende spel, begint opnieuw :
kopen om to verkopen .
Op dit punt gekomen, in de ijlte van mijn overwegingen, verwacht ik een
critische opmerking, van logische aard . De handel in levensmiddelen moet
wel snel zijn . Die in diamanten, bijvoorbeeld, heeft een ander tempo .
Zeer juist, doch mijn opponent blijft to veel bij de onvruchtbare feiten staan
en verwaarloost zo de daarop verrassend volgende ontwikkeling ; die geen
logische lijnen pleegt to volgen .
Her tempo van de omzet is in de loop der ontwikkeling zelfstandig, tot
tweede natuur, geworden . Er hebben zich analoge tendenzen in alle branches
voorgedaan. In Amerika kunnen boeken, bestsellers, van de ene op de andere
dag, sterk in prijs zakken, tot „remainders" worden, omdat de opslagkosten
de winst gaan overtreffen . Vreemde wereld : de grond wordt beet onder de
koopwaar. Met bederfelijkheid van bet boek, papier of geest, heeft dat niets
uit to staan . Onze voortvarendheid is in de produkten van onze handen en
onze geest gevaren . Dergelijke waar is de tegenvoeter van bet oud roest .
Raakt men bet oud roest slechts met de voet aan, de mode-artikelen van de
wisselende smaak schuift men met een verkoopbriefje opzij . Te veel gewicht
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en to weinig gewicht zijn beide schadelijk . Schadelijk voor de verkoop . Die
leeft van kunstvaardigheid en sterft aan driftmatigheid .
Van de markt naar de geest is maar een korte afstand, nauwelijks een afstand . Wij waren, via geest en smaak, reeds in die contreien beland . Op ieder
marktplein kunt u filosofen, intellectuelen en kunstenaars ontmoeten . Zij
vervangen daar, povertjes, de profeten van vroeger. Of zij iets kopen is hier
niet de vraag . Natuurlijk doen zij dat . Zij klemmen hun slordige tassen tegen
het lijf . Maar al lijkt het alsof zij alleen hun ridicule bezit willen vergroten,
het einde bij de meesten, de besten en de slechtsten, is toch verkopen . Men
slingert zijn kennis, zijn ervaring, zijn kostbaarheden, pardoes de wereld in .
Zelfs de introvert, de binnenspiegelaar, doet zijn have van de hand, al was
het maar aan zichzelf.
Het Duits heeft een merkwaardig woord hiervoor : verauszern . De Nederlandse ambtelijke taal het plotseling zinvolle woord vervreemden . De we-,
loopt steeds van binnen naar buiten, van de gloeiende kern naar de koele
wereld.
Verkopen - en nu wenden wij ons van de kunstvaardigheid, het nobele spel,
of - is een driftmatige handeling, het is ook een stromen van hoog naar laag,
een zich bukken, een zich vernederen .
Wie kept niet het smartelijk ogenblik dat men iets verkoopt - of erger nog,
beleent - dat men liever behouden had? Driftmatige handeling, die men
gaarne lot noemt. Wij worden steeds armer als de simpele boer uit Anderse»s
sprookje, die de verkoop als ruil met een paard begon en eindigde mtt een
zakje rotte appelen . Toch was hij een tevreden man, die de wellust van de
geslaagde verkoper had gesmaakt ; en zijn vrouw bewonderde hem, wat het
verhaal bijna paradijselijk maakt .
Wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden . Maar 't is en blijft een vernedering . Zo argeloos, zo helemaal onberekend . Z6 kan het ook alleen een
verhoging worden . 'n Optillen, zoals vaders met kinderen doen .
Want, om op de geest terug to komen - tussen twee haakjes : een buitengewoon ongunstige gesteldheid voor argeloze nederigheid - de hoofdarbeider,
de advocaat, de arts, die zijn waar goed weet to verkopen, ach men ziet
eerder handigheid dan kundigheid of barmhartigheid in deze manipulaties .
't Effect is er niet minder om . Wat van een dergelijk mens uitstraalt, verwarmt en vertroost de velen, wier nood groter is dan hun kieskeurigheid .
Alleen van de top van de berg of ziet men het voile verval, wie beneden
staat, kijkt verrukt omhoog naar de bruisende bergbeek .
Maar er is nog een midden . De trots van de geest en de nederigheid van de
simpele zijn daar getemperd tot wijze bedachtzaamheid .
De boekverkoper is zo'n mens van het midden . Hij leeft op een behoorlijke
afstand van schrijver en uitgever en, al leest hij veel, hij is niet de laatste
lezer. Hij leest voor anderen, een plaatsvervangend lezen . Al heeft hij zijn
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eigen oordeel, hij stopt het weg, niet nit lafheid of gewinzucht, maar om er
mee to spelen als met de duvel uit het doosje.
Zijn kennis van typen mensen en typen schrifturen is groot . Hij goochelt er
goedmoedig mee. Waarmee men ook zijn verkooptalent mag vergelijken,
voor hem zelf is het 't treffendst getypeerd door her werk van een eenvoudig rangeerder . Virtuoos koppelt hij de ene wagon aan de andere - brengt
de klant bij het juiste boek - en blaast daarna Iuchtigjes op een kindertoeter .
Hij waant zich in het midden van het leven, waar alles voorbij komt, iets
zoekt en iets anders vindt, door zijn bemiddeling . 's Avonds schrijft hij aan
de autobiografie van een boekverkoper, een eindeloos werk . Het enige boek
dat hij nooit verkopen zal .
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Luitzen Visser
NACHT IN DE TUIN

De lucht is steen, fossielen zijn
de takken, bet gebladerte, een bloem
in de koolzwarte nacht .
ik ben bet enig levende,
of is dit schijn?
ben ik dan bezig niet meer to beweger
en, gaande, al doodstil to zijn?
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G . Burger
ER WAS EENS EEN MAN

Er was eens een man, die - gedreven door een grote nood - tot God sprak :
Heer God, Schepper van alles wat is,
die kunt gebieden en formeren,
die kunt herscheppen en ontbinden,
ik bid U : bevrijd mijn geest en mijn ziel
uit de kluisters van dit onwillige lichaam .
Lange jaren heb ik getracht bet to onderwerpen
en gehoorzaam to maken aan de rechtmatige
verlangens van mijn geest .
Het blijft echter weerspannig en rebelleert
zonder ophouden .
Daarom Heer God, beroep ik mij op U, mijn Schepper
en vraag U : herschep mij, opdat ik vrij mag zijn
van de lasten en listen van dit, mijn lichaam,
dat niet voldoende is toegerust
om to streven naar de volmaaktheid,
welk streven Gij me als opgave hebt gesteld .
Omdat God ook de dwazen liefheeft, verhoorde Hij dit gebed .
Toen de man zijn ogen opsloeg, stond daar een kostelijke vaas, lang en slank,
prachtig van tekening, kleur, vorm en bewerking, zojuist uit Gods scheppende handen voortgekomen .
De man sprak een innig dankgebed uit en zei tot zichzelf : 'hoe welgevallig
moet dit gebed voor God zijn geweest, dat Hij mijn wens onmiddellijk en op
zo grootse wijze verhoord heeft . Deze prachtige vaas is een waardig omhulsel
voor mijn geest' .
Hij stapte slordig uit zijn lichaam om to gaan wonen in de vaas, en de pracht
en luister van de vaas namen nog toe .
Toen de mensen kwamen, vonden ze het ontzielde lichaam van de man liggende naast een vaas van zulk een oogverblindende schoonheid, dat zij sprakeloos stonden en geen woorden konden vinden om hun verrukking weer to
geven.
Het lichaam van de man werd met grote haast en achteloosheid begraven,
daar ieder vervuld was van de vraag wat met deze kostelijke vaas zou
gebeuren en wiens eigendom ze zou worden . Want alien waren van mening,
dat de vaas aan de dode had toebehoord .
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Eindeloos waren de verwikkelingen en onderhandelingen, het gekrakeel en de
betogen, de beraadslagingen en conflicten rondom de vraag, wie zich de
eigenaar van dit uitzonderlijke, dit ongekend schone kunstwerk mocht noemen. Men liep er omheen, men keek erin, er tegenop en er onder . Men klopte
er tegen, krabde er aan, ademde er op en veegde er over .
Niemand van al deze mensen kon vermoeden, dat deze vaas een geest en een
ziel herbergde en dat ze onmiddellijk uit Gods handen was voortgekomen en
daarom onnavolgbaar, onvergelijkelijk, onuitspreekbaar schoon was . Voor de
man, aan wie ze een beschutting en omhulsel moest bieden waren al deze
bemoeienissen een kwelling, veel ernstiger en ondraaglijker dan zijn mensenleven ooit had ondervonden . Ondanks alle ongemakken was het immers
altijd zijn onvervreemdbaar eigendom waarover niemand dan hijzelf beschikkingsrecht had .
Toen hij het moe was voortdurend het voorwerp to zijn van tweedracht en
geschil beklaagde hij zich bij God . Hij vroeg om een passender en geschikter
omhulsel, een woning, die tevens instrument zou kunnen zijn van zijn geest
en zijn ziel, opdat hij ermee zou kunnen werken .
En God verhoorde opnieuw zijn gebed en schonk hem een harp om in to
wonen . De tonen, die hij aan deze harp ontlokte als hij haar bespeelde met
zijn ziel, deden de mensen bij duizenden toestromen. Dag en nacht verdrongen zij zich om deze wonderbaarlijke harp, die een bijna bovenaardse muziek
voortbracht, zonder dat ze door een zichtbaar wezen werd bespeeld . Men
merkte het nauwelijks op, dat de vaas, die zoveel beroering had teweeg
gebracht, plotseling verdwenen was . Al to zeer was men in beslag genomen
door het nag veel uitzonderlijker schouwspel van de zingende harp .
Misschien zou de man, die in deze harp woonde nu gelukkig zijn geworden,
als slechts de mensen er genoegen mee hadden kunnen nemen van een schepping to genieten zonder zich er zorgen over to maken wie erover to beschikken heeft.
Nu begon het intrigeren en conspireren, het opponeren en ageren opnieuw
om het bezit van de wonderharp en de man, wie ze tot woning diende, was
diep ongelukkig. Hij beklaagde zich wederom bij God . Toen toonde de goede
God zijn grote geduld en sprak tot de man : 'Tweemaal heb ik u nu een
woonplaats voor uw geest en uw ziel geschapen en beide keren was het niet
zoals ge het u gewenst had . Ik zal u nu een voorstel doen . Ge moogt me
precies zeggen, hoe ge uw woning wilt hebben. Beschrijf me al de eigenschappen en ik beloof u, dat ik naar dat beeld u een woning zal scheppen,
zodat ge tevreden kunt zijn' .
Hoe gelukkig was de man met deze opdracht en met grate toewijding kweet
hij zich van zijn taak. Hij dacht lang en diep na en toen sprak hij langzaam :
'Heer, de woning, die ik mij voor mijn geest
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en ziel gedacht heb, moet de volgende eigenschappen bezitten :
Ze moet mijn onvervreemdbaar eigendom zijn
en ik alleen moet er beschikkingsrecht over hebben .
Verder moet ze zijn : doelmatig, eenvoudig, handzaam
en alles eraan en erin moet noodwendig en nuttig zijn .
Ze moet een willig instrument zijn voor mijn geest
en bereid tot samenspel.
Ze moet van zulk een maaksel zijn, dat mijn ziel
haar kan doorstralen, zodat ze de gedachten en gevoelens
van geest en ziel kan vertolken .
Toen wekte God het dode lichaam van de man op en sprak : 'Ziehier uw
woning, die ik getrouw geschapen heb volgens uw aanwijzingen . Moge ze u
behagen' . De mens was blij toen hij zijn nieuwe woning van God ontving en
ging er dadelijk in wonen . Hij was echter nog even dwaas en zag niet, dat
hij zijn eigen mensenlichaam terugontvangen had . Integendeel, hij meende,
dat hij geheel enig was en verlangde ernaar zich onder de mensen to begeven
om hun jalouzie en bewondering to wekken .
Groot was daarom zijn teleurstelling, toen hij merkte, dat niemand op hem
lette. Eens sprak hij tot een groep mensen en zei : 'Ik ben geheel enig als
creatuur, volkomen verschillend van u alien' . Hij begreep niet waarom ze zo
lachten en liep boos weg . Een andere keer sprak hij enige jonge mannen
aan : 'Eerst woonde ik in een vaas van onzegbare schoonheid en toen in een
zingende harp. Nu ben ik geschapen naar eigen ontwerp' . De jongemannen
lachten hem uit en toen bet des avonds donker was geworden wachtten ze
hem op en mishandelden hem . Zo had die mens om zijn overtuiging, dat hij
als schepsel zijns gelijke niet had, veel van de mensen to lijden en dit onwankelbaar geloof maakte hem zeer eenzaam . Daarom riep de man tot God,
dat Hij hem toch weer zijn gewone mensenlichaam zou teruggeven, maar
God antwoordde hem, dat hij moest blijven die hij was, want zo had hij
zichzelf uitdrukkelijk verlangd en God was het met die verlangens geheel
eens geweest .
Toen de man oud geworden en gestorven was, opende God wijd zijn poorten
voor hem, want ook voor de allerdwaasten is er plaats in Zijn huis . Toen
viel alle dwaasheid van hem of en zag hij, dat hij geleefd had in de kluisters
van zijn lichaam en er alle lasten en listen van ondervonden en verdragen
had .
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Lode Bisschop
WEDERGEBOORTE

Sta niet op mijn lijk moeder ik sterf ik sterf niet
ik word geboren en Iijk dood met open ogen
met bewegende mond en lopende benen drukke armen
en toch leef ik moeder ik leef lief ik leef rijk
onder een andere zon onder een nieuw wit
op een overbodige planeet onder een
schakelende maan . . . o moeder nu ben
ik zo rijk nu ik voor uw ogen sterf en
wit glimlach nu ik sterf in de armen
van bet wit het wit lief rijke wit
o moeder laat mij vallen . . .
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Lode Bisschop
WIT

Ik zag uw wit rijk schemeren in de traan
van een meisje
wit schemeren een weerspiegeling van huizen
gebouwen aarde en regenboog alles wit tot de
uitgebreide kleuren der regenboog toe . . .
en toen ik zelf in haar witte dauw was ingegaan
wist dat ik weerspiegeld was
in uw rijk in uw rijk in uw wit wit rijk
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Lode Bisschop
HEIMWEE

Ik zie heel duidelijk achter sterren licht
niet omdat ik door een bril kijk die als twee
kokers boortoren spelen in 't heelal en de
sterren op hun huid toelaten maar omdat
ik met beide ogen open speur dat over
de sterren heen licht oplicht als een weerlicht
over zee als een donker over rotsen zo licht
bet licht hoog op op branding van sterren
her aangespoelde strand van de schepping
en dit licht zie ik en weet ook licht achter
sterren to zijn straal en licht . . .
o als ik sterf ben ik licht . . . over de
sterren - over de sterren . . .
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Lode Bisschop
NATUUR (EN MAATSCHAPPIJ)

Toen ik de bloemen kuste
en de bladeren aaide
en onder de bomen liggen ging
toen ik bet water zag
en de steen hoog boven het water zweefde eindeloos geduldig
was ik een natuurkind
een kind door de honden gebaard
met de welpen gevoed
aan een leeuwinnenborst
ik hoorde haar gapende muil
ik voelde haar zachte klauwen
fluwelen vlijmscherp gepijld
dodende nagels o arme
toen ik haar haar voelde
en haar jongen liefkoosde
en de melk zoog
tussen haar tepels
wist ik mij het roofdierenjong de broedende eendvogel in het
roofdierennest ik wist dat ik wist dat
en nu
ben ik de eenling op het strand geworpen van
maatschappij ingebed in een stelsel van 9-12 en 2-5
ik open mijn mond en schrijf op mijn handen en veeg de
papieren op de metalen banken en in het roofdierenvlees en in de
metalen papieren
maar de roofdieren mekkeren schuw naar mijn
menselijke gestalte en de bloemen garen zich aaneen en op de bladeren
vallen
kwetterende vogels en het water staat schuw naast de steen en de steen
loert op de dood der waterdruppels
ik ben de bloem verloren . . .
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Lode Bisschop
OVERGAVE

Het besef was zo licht
dat ik het niet gevoeld heb
als een duisternis zonder licht
een nacht met Iichtpuntjes
en lichtknippertjes
zo heerlijk ver weg net als nets
alsof ik alles was vol van sterren
vol van maan van zon ook en
toch niet to onbewust
en nu lach ik open op de
tijdelijke dag en zink vannacht
weer weg in mijn niets
o heerlijk niets dat mijn alles is
o duisternis en licht
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I KRITIEKEN
Colin Wilson
DE BUITENSTAANDER

(The Outsider)
Baarn - In den toren .
Het is al weer geruime tijd geleden
dat dit in meer dan e€n opzicht
merkwaardige boek verscheen . Niettemin is bet een enigszins breedvoerige bespreking nog meer dan
waard. De schrijver heeft bet als
ondertitel meegegeven : Een onderzoek naar de aard van de geestelijke
ziekte in bet midden van de 20e
eeuw. Die titel is wat misleidend.
Laten we bet maar liever noemen ook met de eigen woorden van de
schrijver : Een behandeling van de
problemen van de Buitenstaander.
De schrijver tekent de Buitenstaander-daarbij veelvuldig illustrerend met voorbeelden uit de literatuur, maar ook wel uit andere
kunstgebieden - als de man die anders is dan de anderen en die dat
anders-zijn ervaart als een barriere
tussen zichzelf en zijn medemensen .
Een barriere waar hij niet overheen
kan, maar waar hij ook niet overheen wil, omdat hij dan bet gevoel
zou hebben iets wezenlijks van zichzelf to verliezen.
De oorzaak van dit anders-zijn van
de Buitenstaander is, dat hij scherper
en dieper voelt dan de anderen,
vooral scherper voelt de onbevredigdheid in zijn leven . Alles wat er
om hem been is ervaart hij als onwezenlijk, niet terzake doende, de
kern niet rakend . Hij leeft in een
gevoel van onwerkelijkheid en onvrijheid . In ziin meest negatieve
vorm verveelt hij zich eenvoudig in
het leven . Niets schijnt hem de
moeite waard . Of hij walgt er van .
Hij is altijd op zoek hoe hij zijn
leven moet leven om meer to leven,
intenser. Hij denkt over zijn leven .
'Vergeleken met de Buitenstaander

J,

is de wijze waarop de meeste mensen
leven in bet geheel geen leven, bet is
op drift zijn' . Maar 'hij denkt to
veel', 'hij denkt inplaats dat hij bandelt', hij is ook in zichzelf verdeeld .
In zijn meer positieve vorm zou hij
zijn krachten en energie wel willen
richten, maar hij vindt er geen object voor dat hem de moeite waard
schijnt . 'Waarop ik mijn kracht moet
toepassen, dat is bet was ik nook
gezien heb en ook nu niet zie' .
Slechts in enkele en afzonderlijke
momenten van intens leven words
hij boven zichzelf uitgetild en sluit
alles in harmonic tot volledig leven .
Hoe words de Buitenstaander tot
was hij is? Is hij iemand die spoken
ziet, of is er werkelijk iets? De problemen van de Buitenstaander zijn
werkelijke problemen . Hij heeft een
scherp oog voor de werkelijke toestand van de mens . Want was is die
mens? Een man, die zich aan de
wand van een groeve vastklampt
aan een struik met een razend beest
boven zich en een draak beneden
zich . Twee muizen knagen aan de
wortels van zijn struik. Toch merkt
hij terwijl hij daar hangs, wachtend
op de dood, enkele druppels honing
aan de bladeren van de struik. Hij
buigt zich er naar toe en likt de
honing op . 'Zo is de mens : hangende
tussen de mogelijkheden van een
gewelddadige toevallige dood en de
onvermijdelijke natuurlijke dood ;
ziekten verhaasten ze, maar toch eet
hij, drinks hij en lacht hij in de bioscoop om Fernandel . Dit is de mens
die de Buitenstaander ziekelijk
noemt, omdat deze geen zin in de
honing heeft' .
Na de analyse van de kenmerken
van de Buitenstaander gaat de schrijver verder en zoekt naar de grond
van bet bier heersende levensgevoel .
Hij noemt die grond een religieuze :
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het is het besef van de gebrokenheid
en verdorvenheid van leven waar de
Buitenstaander vddr staat en niet
voor weg kan . 'Er is geen uitweg,
geen doorweg, geen omweg' . Hij
mag voor deze problemen niet
vluchten, zijn enige kans ligt in het
aanvaarden van de grond van zijn
anders zijn, dat voortvloeit uit zijn
anders zien . 'De weg naar huis is
niet de weg terug' . In de erkenning
van de gebrokenheid van het leven
ligt de eerste voorwaarde voor een
verder gaan . Dat is het religieuze
element in bet schema van de schrijver : de verlossing die pas mogelijk
wordt wanneer de veroordeling aanvaard wordt . Naar het woord en
naar de algemene begrippen nadert
de schrijver hier tot het christelijk
dogma, al zal het velen verbazen en
moeilijk vallen de Buitenstaander
met fundamentele trekken van het
christelijk geloof to verbinden : wij
achten de man die zich aan de druppels honing wijdt doorgaans een goed
Christen, die 66n voor 66n zijn zegeningen telt .
Tot een aanvaarding van een persoonlijk verlosser komt de schrijver
niet, de oplossingen die hij wel geeft
zijn nogal vaag en vrijblijvend en
vormen zeker niet het sterkste deel
van het boek na de boeiende en
overtuigende tekening van de habitus van de Buitenstaander. Voor het
overige moet ik de indringende
kracht van veel van de in deze analyse gegeven beschouwingen met nadruk noemen . In veel opzichten is
dit boek verbazingwekkend. Niet
het laatst is het dat, wanneer men
leest dat de schrijver een jongeman
is van 24 jaar, zonder veel schoolopleiding, die zich in enkele jaren
het belangrijkste van de wereldliteratuur wist eigen to maken . Met die
mededeling to beginnen zou wat
stemmingmakend aandoen, maar aan
het eind mag deze bijzonderheid niet
onvermeld blijven . Het boek draagt
er de sporen van : enthousiast en
overmoedig en uitgesproken talentvol . Het is een bock dat in de let226

terlijke zin de moeite van het lezen
waard is, dat met bij de literatuur
blijft staan, maar door de literatuur
been grijpt naar de meeste fundamentele problemen van het leven .
J . W. V.
Gwen Terasaki
MAAR DE REGENBOOG BLEEF

Den Haag - In d'eglantier.
Onder de titel 'Bridge to the Sun'
verscheen dit boek einde vorig jaar
in de U .S .A . De vertaling is van
Elink Schuurman .
De schrijfster, een Amerikaanse,
vertelt haar levensgeschiedenis van
het ogenblik, dat zij kennis maakt
met Terry, een jonge, Japanse diplomaat. tot de slag, waarop ze het
bericht van zijn dood ontvangt .
Zij trouwden in 1931, toen de
spanning tussen hun twee landen
steeg. Zij droomden van een regenboog over de Grote Oceaan, een
vredesbrug tussen Japan en de Verenigde Staten.
Het is een interessant boek, waarin Gwen Terasaki het leven van de
Japanners tijdens de oorlog en na
de capitulatie beschrijft . Ze doet het
op sobere, soms humoristische wijze,
zonder enige pretentie . Een bock,
dat door de eenvoudige, menselijke
wijze van beschrijving, een diepe
indruk moet achterlaten .
Dat het dit niet doet komt waarschijnlijk, omdat mevrouw Terasaki
er niet in geslaagd is, om haar eigen
moeilijkheden aannemelijk to maken .
Want ondanks bet feit, dat zij honger heeft geleden, ik-weet-niet-hoeveel-keer moest verhuizen, de ellende van de bombardementen heeft
gezien, dringt de gedachte zich op :
Wat is u er bijzonder best afgekomen . Haar meubilair wordt met
vrachtauto's vol aangevoerd, z# kan
nog kiezen tussen een Japans- of
een Westers ingericht huis, terwijl de
Japanners wegkruipen in huizen van
blik en ondergrondse krotten . Z
heeft zelfs niet 66nmaal een bombardement meegemaakt . Dat maakt, dat
bet sterven van haar man, dat niet

of maar heel in dc verte met de
oorlog heeft to maken, weinig indruk op de lezer zal maken .
G . van H .

Paul Christiaans
DE FLUWELEN KRAAG

Amsterdam - J . M . Meulenhoff.
Een debuut van een schrijver die
goed thuis is in de advocatenwereld .
Intelligent geschreven, doch compositorisch niet sterk .
Motief : de onoverbrugbare menselijke eenzaamheid. De plotselinge
dood van een jong lid van de balie
brengt een vriend en confrere er toe
aan de hand van een notitieboekje
het leven van de overledene na to
pluizen .
De eerste helft van de roman behelst bet relaas van bet onderzoek
(in de eerste persoon geschreven) .
Het tweede gedeelte, in de derde
persoon, bet verhaal ndg eens, maar
dan chronologisch .
Jammer genoeg heeft de auteur in
bet eerste stuk teveel gras voor de
voeten weggemaaid, waardoor een
anti-climax onvermijdelijk werd.
Niettemin een zuiver verteld verhaal . Pretentieloos, maar zeker niet
onbeduidend, doch met een duidelijke belofte voor rijper werk .
P . J. R .

Ton van Oudw~k
TWEE MAAL LUDOVICUS

Amsterdam - G . A . v . Oorschot .
Het verhaal van een gefrustreerd
kind, zoon van een wader met een
kleine fysieke afwijking, die niet in
staat bleek zijn gebrek to sublimeren .
De psychische structuur van de wader is uitgesproken pathologisch en
die van de zoon vertoont daarmee
grote overeenstemming. Deze twee
mensen kwellen zichzelf, elkander
en hun omgeving, zijn zeer veeleisend en voeten zich altijd misdeeld .
De moeder-figuur in bet boek is
bewonderenswaardig . De auteur
idealiseert niet - daar is ze, het blijkt
wel nit heel de roman - erg huiverig
voor - maar legt niettemin in deze
tegenspeelster cen grootheid van karakter die eerbied afdwingt . Toch

weet deze vrouw bet destructieve
proces dat zich in het verhaal voltrekt niet to stuiten . En ondanks
haar vroegtijdig sterven, ondanks
bet ontbreken van voorwaarden en
omstandigheden voor cen wending
ten goede voltrekt zich langzaam bij
de jonge Ludovicus toch een ommekeer . De egoist bij uitstek hecht zich
aan een vreemd kind en waagt voor
dit wezen zijn leven . Ook leert hij
een vrouw lief to hebben . Na zover
to zijn gekomen besluit de schrijfster
haar verhaal . De vader laat ze verbijsterd achter.
Een uitzonderlijk knap geschreven
roman waarin scherp, bijna onvrouwelijk scherp wordt geanalyseerd,
maar waarin ook duidelijk een grote
mate van meedogen om een paar ongelukkigen doorklinkt .
J. E. N

D. van der Stoep H. H . Felderhof
OPNIEUW IN DE HOUTEN BROEK

Baarn - Bosch & Keuning N.V .
Ouderen kennen wel de reportagebundel 'In de houten broek', die
zo'n twintig jaar geleden is verschenen . Het was niet eenvoudig een reprise to geven die even goed zou inslaan . Mijns inziens is bet echter niet
alleen gelukt, maar is de nieuwe uitgave zelfs beter dan de eerste . Het
is mogelijk, dat ik me op dit punt
vergis, dat ik vergeten ben hoe actueel de eerste bundel destijds was,
terwijl ik al lezend in dit nieuwe
boek wel heel duidelijk ervaar hoe
alles wat hier wordt gezegd en overhoop gehaald voor ons, kerkmensen,
van allergrootst belang is . Een andere mogelijkheid, en daar houd ik
het liever op is, dat de auteurs wat
ouder zijn geworden, dat hun oordeel en begrip, hoezeer dat twintig
jaar geleden evident was, zich nog
wat heeft verdiept .
Felderhof is een scherp opmerker,
een goed rapporteur, hij signaleert en
geeft een pakkende parafrase .
Bij Van der Stoep, die ook de inleiding schreef, een betoog waarop
je telkens wenkbrauwen fronsend
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toch wel ja moet knikken, zijn bet
sterkst de beschouwingen, mild en
vol humor . Zelfs voor broeder Jansen, ja hij is er nog, de rechtlijnige
amateur-theoloog, heeft hij alle begrip .
Een bijzonder aardig boek, waarmee ik de auteurs graag geluk wens .
J . E. N .
Andre' Maurois
ROZEN VAN SEPTEMBER

Vert . Herman Leenes
Tilburg - Nederlands Boekhuis .
Niet alleen de in deze roman beschreven gebeurtenissen, maar mee
en vooral de opmerkingen en beschouwingen die Maurois speels,
schijnbaar terloops soms, zijn personen in de mond geeft, maken de
waarde van dit boek uit. Het verhaal is belangwekkend : Een niet zo
jong auteur, naar vermeend wordt
gelukkig getrouwd, geraakt in vuur
en vlam voor een Spaanse actrice .
Maurois doorlicht zijn hoofdpersoon
bijna meedogenloos, beoordeelt hem
niettemin met toegeeflijkheid.
Reeds op een der eerste pagina's
laat hij hem echter zeggen : 'Publiceer weinig . Open je hand pas als
ze vol is . En let vooral op de vorm
. Het onderwerp doet niets terzake .'
Maurois' hand was inderdaad vol .
Dit bock leest men eenmaal geheel
en men grijpt er daarna meet dan
eens opnieuw naar, om zich rustig in
een fragment to verdiepen . Sommige
opmerkingen zijn aphoristisch scherp .
Het psychologisch inzicht van Maurois dwingt bewondering af .
Aan een bepaald gezichtspunt
schenkt de schrijver echter geen aandacht : Zodra een ideaal bereikt is
heeft het voor hem die er naar
streefde zijn waarde goeddeels verloren . Het is begeerlijk, iets to worden, het to zijn is spoedig onbeduidend, althans naar eigen inzicht . Zij
die door anderen worden bewonderd vinden zich, wanneer ze zelfkennis bezitten, veelal onbelangrijk .
Maurois maakt van zijn hoofdpersoon een gevierd auteur, maar laat
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hem zichzelf ontluisteren . Tot op
zekere hoogte eerlijk, anderzijds niet
helemaal billijk. Het zal nodig zijn
geweest om een kapstok to scheppen,
waaraan de denkbeelden konden
worden opgehangen .
Aan de waarde van deze roman
als geheel doet dit echter weinig af .
J. E. N.
Mr . Jan Derks
DE BIGAMIST

Den Haag - Ten Hagen N .V.
Achter deze ietwat onsmakelijke titel gaat een goede, vlot vertelde roman schuil . Het verhaal van een gelukkig getrouwd huisvader, die als
alle huisvaders die het ernstig nemen, met allerlei problemen wordt
geconfronteerd . Niet in het minst
met het vraagstuk dat hijzelf vormt .
Hij staat namelijk niet al to vast in
zijn schoenen en raakt meer dan eens
in verwikkelingen verzeild, zelfs in
vrij ernstige . Zelfkennis en zelfmisleiding wisselen elkander of in pakkende vaart . Het verhaal mondt uit
in de supra-rationele waarheid, dat
Gods genade al het menselijk gebeuren en overleggen doorkruist en
overtroeft . Een in gezond katholieke
trant geschreven roman, die ik met
genoegen las.
J . E. N .
D . Meresjkowsky
DE 14E DECEMBER

Vert. J . de Kruyff
Antwerpen/Amsterdam
Wereldbibliotheek.
In deze roman wordt het verhaal
van de Decabristen-opstand van
1825 in Rusland nog eens opgehaald .
De auteur vlocht een romance tussen worst Valerian Golitzyn en een
zekere Marinjka Paulovna op gelukkige wijze door zijn historisch relaas . Niet deze verhouding, maar de
psychologisch scherp weergegeven
karakters vormen echter de aantrekkelijke zijde van de roman, die zeer
verdienstelijk is geschreven . Meresjkowsky projecteerde in bet Decabristen-oproer een sterk idealistisch
getinte beweging, eigen denkbeelden
en opvattingen omtrent huidige Rus-

sische problemen . Behalve dat ze
historische waarde heeft is deze roman daarom ook nu actueel . Het is
inderdaad de moeite waard, van de
gedachten van deze schrijver, een in
ballingschap gestorven Rus, kennis
to nemen .
Ook compositorisch en dramatisch
staat bet boek op hoog niveau.
J . E . N.
Stefan heym
DE FAMILIE BENDA

Vert . I . E . Prins-Willekes MacDonald
Amsterdam - Pegasus.
Het relaas van bet Tsjechisch drama, verhaald door een auteur die
de huidige situatie in dat land een
bevredigende acht. Als propaganda
voor de communistische idee een
knap stuk werk . Niet Marx, Engels
of Stalin, doch de apostelen, Tolstoi
en Heine zijn de grondleggers van
de nieuwe wereldorde . De uitgeefster en zij die achter haar staan deden met deze keus, van hun standpunt gezien, een gelukkige greep . Al
was bet maar omdat bij de niet critisch ingestelde lezer zekere twijfel
zou kunnen worden gewekt aan de
waarde van de westerse democratie .
De auteur komt nl . de lezer die hij
wil winnen voor drie kwart of verder tegemoet . Deze roman vormt een
behoorlijke dosis langzaam werkend
vergif.
J. E. N.
Peter Marshall
DE GLORIE VAN PASEN

Vert . J. M . Vreugdenhil en
J. W. de Groot
Baarn - Bosch & Keuning N .V.
Eigenlijk is dit boekje een soort van
prekenbundeltje en wie leest er tegenwoordig nog preken? Maar al
lezend in dit boek van Marshall
vergeet men dat men met preken to
doen heeft . Eenmaal begonnen kan
men bet moeilijk weer terzijde leggen . Dit proza is zo treffend, indringend, sober en toch dichterlijk,
eerlijk en rijk, dat men geboeid voort
moet lezen en luisteren. Christus'
dood en opstanding, bet hoogtepunt

in de wereldgeschiedenis worden
verkondigd in een vorm, taal en
stijl, bet onderwerp waardig .
De typografische verzorging van
dit werkje en de illustraties zijn zeer
fraai.
J. E. N.
Jan H. Eekhout
DE MAN MET DE HARMONICA

Den Haag - J . N . Voorhoeve .
De auteur Eekhout is in de loop der
jaren zichzelf gebleven, wijzer wellicht, dieper doordringend in de
mysterien van her menselijk bestaan
en zijn correlaties met God, maar
nog steeds bij uitstek romanticus en
dichter, bovenal zoeker van bet geluk, schommelend tussen twee uitersten, de uitbundige vreugde en bet
kleine leed van het voile leven en
het esthetisch kluizenaarsbestaan .
De man met de harmonica is een
emotioneel geschreven roman, die
vooral aantrekkelijk is door de zuiverheid van de gevoelens die er in
worden weergegeven .
J. E . N .
Piet van Aken
DE NIKKERS .

Rotterdam - Ad Donker .
Het verhaal van deze vlaamse auteur
speelt in 1942 in Belgisch Kongo en
bet karakter ervan wordt sterk door
tijd en plaats bepaald . De tijd dus
die, waarin de westerse cultuur een
strijd op leven en dood voert ; de
plaats het raakpunt van bet westen
met de half gecultiveerde samenleving der kleurlingen . Twee gegevens die de mogelijkheid boden voor
een roman, evenzeer rauw als menselijk, afschuwwekkend als aangrijpend .
Piet van Aken bedient zich van bet
Zuid-Nederlandse taaleigen . Het
woord 'nikkers' heeft dus voor hem
niet lets denigrerends . Zijn boek
heeft, integendeel, hoezeer bet losstaat van de jongste politieke gebeurtenissen in Kongo, een fel antikolonialistisch karakter . Toch aarzel
ik, bet een uitgesproken ethische
waarde toe to kennen. Ik zou bet
liever, paradoxaal, als menselijk-on2 29

menselijk willen typeren . Haat en in
regressie verkerende liefde, machtswellust en angst zijn de motieven
die de boven- en de grondtoon uitmaken. Ook de grondtoon, hoezeer
de hoofdpersoon, een ik-figuur, niet
uitgesproken onsympathiek is . Er
valt bij hem inderdaad wel bewogenheid om de medemens to bespeuren,
maar hij blijft toch raadselachtig.
Niet doordat de auteur hem niet behoorlijk uit de verf zou hebben laten
komen, maar waarschijnlijk omdat
Van Aken een grondige afkeer van
idealiseren zal hebben . De hoofdrolspeler, Meerman, is zo dualistisch
dat hij, in tegenstelling tot zijn medespelers, die men aanvaardt of verwerpt, al naar gelang men hen waardeert of veroordeelt, tot alles in
staat schijnt .
Desondanks is 'De nikkers' een
document humain dat, behalve historische ook literaire waarde heeft,
want het is knap geschreven .
J. E. N.

Dino Buzzatti
ANGST IN DE SCALA .

Vert. Herman van den Bergh .
Zaandijk - J . Heynis Tsz .
Angst in de scala is het titelverhaal
uit een in 1949 verschenen novellenbundel van Buzzatti . Het is een
beetje wrange, een satirische maar
evenzeer humoristische en vooral
pakkende geschiedenis . Op onnaspeurlijke wijze duikt in de Milanese scala voor en tijdens een galapremiere het oncontroleerbare gerucht op van een politieke omwenteling in diezelfde nacht, die bet
proletariaat aan de macht zal brengen . De strategische punten in de
stad zouden al bezet zijn en na afloop der receptie durft niemand der
aanwezige aristocratische bezoekers
de scala verlaten . De angst doet
maskers vallen . Intelligentia, eruditie en adel schrompelen ineen tot
wat ze in wezen voornamelijk schijnen to zijn geweest : enig zielig vertoon .
Deze novelle was een vertaling
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alleszins waard . Ze behoort tot het
beste uit de West-Europese literatuur
van de laatste jaren.
J. E . N .

Joost

A . M . Meerloo

ALLE LEVEN DANST .

Vert . : H . M . van Randwijk.
Amsterdam - De Brug-Djambatan N .V .
Ook deze uitgave van De BrugDjambatan is typografisch zeer goed
verzorgd .
Het boek omvat een inleiding over
de dans van de oudstbekende tijd tot
heden, met illustraties in de tekst,
en ruim negentig bijzonder fraaie
foto's waarbij nog eens afzonderlijke
toelichtingen zijn geschreven . Ieder
zou dit werk eigenlijk moeten kennen, towel dansmaniakken en zij die
de dans als een onschuldig verzetje
beschouwen, als puriteinen, voor wie
de dans begin en einde van alle
kwaad is . Meerloo heeft namelijk
het wezen van deze uitingsvorm, in
zijn zo verschillende verschijningen,
scherp doorschouwd . Misschien gaat
hij nu en dan to ver, door al deducerend bepaalde uitingen tot dans to
herleiden, waarin het dansend element slechts zwak is, bij voorbeeld
wanneer hij opmerkt : 'Zelfs in een
gesprek 'dansen' mensen naar elkaar
toe en van elkaar af' . Maar anderzijds maakt hij opmerkingen, zo verrassend juist, dat hij mijns inziens
overtuigend aantoont dat de betekenis van een ritmisch bewegen op de
zielsgesteldheid van de mens van
zeer grote invloed is . 'lk ken schrijvers', vermeldt hij, 'die van tijd tot
tijd van hun schrijftafel opstaan en
door de kamer gaan lopen om zich
innerlijk vrij to maken' .
Van de onderwerpen die de schrijver bespreekt noem ik : Primitieve
dans en dodendans, Dansepidemieen
en genezende dans, natuurlijk ritme,
verstarde clans, rondedansen, ballet
en vrije dansstijl .
De opvatting van Meerloo laat
zich misschien het best samenvatten
in zijn uitlating : 'De dans kan een
extatisch heilige handeling zijn, of

kan ons neertrekken in een onderwereld van hysterie en chaotische
gevoelens' . Deze mening omtrent een
levensuiting die in protestants-christelijke kring zacht gezegd niet kan
bogen op een overmaat aan waardering, is meen ik onweerlegbaar juist .
'Alle leven danst' is niet alleen
een goed boek, bet zet ook aan tot
nadenken, tot bezinnen .
J . E. N .

Jac Kerouac
DE ONDERAARDSEN.

Amsterdam - De Bezige Bij .
Een novelle van de 'beat generation'
in Amerika, geschreven in een deliriumachtige stijl . Heel knap maar je
wordt er beroerd van. Dan lees ik
toch liever bet boek Prediker.
P . J. R .

Guiseppe Tomasi Di Lampedusa
DE TIJGERKAT .

Arnhem - Van Loghum Slaterus .
In de nalatenschap van de Siciliaan
Guiseppe Tomasi, hertog van Parma,
grins van Lampedusa, beyond zich
aldus de mededeling op de flap, bet
handschrift van deze roman - zijn
enige - kort voor zijn dood geschreven .
De roman speelt op het Sicilie
van de 19e eeuw . Een zeer uitzonderlijk boek, nu reeds in twaalf landen vertaald . Een roman, geschreven
door een aristocraat die met bet leven had afgerekend en in een magistrale greep een afrekening schreef
met zijn geslacht.
Men moet dit boek bladzijde voor
bladzijde proeven en zich vooral
niet laten ontmoedigen door historische uitweidingen die het verhaal
to vaak vertragen. Het is meer dan
een verhaal, bet is een levensbiecht
van een grand-seigneur die bet menselijk hart tot in de meest verborgen
schuilhoeken heeft gekend .
Het adjectief 'geestig' is hier misplaatst, veeleer is er sprake van een
vlijmscherpe ironie welke niettemin
getemperd wordt door een zeker
meedogen met de gebreken der mensen .

Het is bovenal de roman van Sicilie 'dat niet bet midden weet to

houden tussen zinnelijke weekheid
en helse hitte' ; bet Sicilie dat ook
vandaag nog de meest schrijnende
tegenstelling tussen arm en rijk vertoont .
De Nederlandse vertaling is van
Dr. J. C. Romein-Hiitschler en van
een voornaamheid die dit boek zeker eiste.
Aan de Prins van Lampedusa,
overleden in 1957, is bet voorrecht
geschonken kort voor zijn dood in
enkele maanden zijn lang gekoesterde wens to mogen verwezenlijken .
Opnieuw ervaart men hier de macht
van bet geschreven woord, waarbij
de nieuwe goden van de tijd helaas
de indruk wekken al to zeer roofbouw to plegen op het nog maar al
to vaak niet gerijpte talent . Eenmaal
to zeggen wat je to zeggen hebt en
dan bet hoofd neer to leggen - dat
was de aristocraat Guiseppe Tomasi
vergund .
Een boek om to herlezen . P. J . R .

C . S . Lewis
DE SLEUTEL TOT HET GEHEIM.

C . S . Lewis
BRIEVEN UIT DE HEL.

W . J. Kooiman
LUTHER, ZIJN WEG EN WERK .

Emil Brunner
ONS GELOOF .

Amsterdam - W . ten Have.
Onder deze titels verschenen nieuwe
deeltjes in de 'Carillon-reeks', die
onder de carillons van de Munttoren
en van bet Paleis op de Dam wordt
uitgegeven om een oecumenisch samenspel van klanken to laten horen
voor weinig geld . De eerstgenoemde
pockets werden destijds al besproken
en aanbevolen, toen zij nog geen
pockets waren. Men vraagt vaak
naar een korte uiteenzetting van bet
christelijk geloof in een voor belangstellenden verstaanbare taal ; bet
boekje van Brunner geeft een dergelijk overzicht en is dus bijzonder geschikt voor hen, tot wie de Bijbel
nog niet spreekt. Hij schrijft zo hel231

der en beknopt, dat men niet kan
merken, hoe al zijn theologische werken erin verwerkt zijn.
J.
Dr. H. Kraemer
HET VERGETEN AMBT IN DE KERK .

's-Gravenhage - Boekencentrum
N .V .
Dit bock bevat, in uitgebreidere
vorm, de lezingen die Dr . Kraemer
in 1958 in het kader van de Hulsean
Lectures in Cambridge aan het onderwerp 'A Theology of the Laity'
heeft gewijd . In dit boek is duidelijk de invloed to merken van de
grondgedachten van 'Gemeente-opbouw' en de ervaringen, die de
auteur als directeur van 'Bossey' in
oecumenisch verband heeft opgedaan . Hij doet gelukkig niet mee
aan het hedendaags gezeur over de
'noodzaak', dat de 'leken' toch ook
iets moeten 'doen' in de eredienst, alsof wij al toegekomen zouden zijn
aan wat wij als 'leken' nu al in elke
kerkdienst to doen hebben . Maar hij
geeft een in alle beknoptheid toch
bijzonder grondige theologische beschouwing over de noodzaak van
een nieuwe ecclesiologie, die de dynamische aard van de Kerk beter tot
haar recht doet komen . Het is de
vraag, of 'de bijzondere klem waarmee Woord- en sacramentsbediening
naar voren worden gebracht als verreweg de belangrijkste kentekenen
van de kerk', zoals Dr. Kraemer opmerkt, 'al to zeer de nadruk legt op
de kerk als cultusgemeenschap' ; er
zijn in elk geval vele theologen, die
de Woordbediening wel centraal
stellen, maar deze dan oak toepassen op wat er tijdens bet huisbezoek,
op de Bijbelkring en in het apostolaat gebeurt.
Kraemers studie is voor de gehele
oecumene van grote betekenis.
J.
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Nora Petat
LIED OP DE PAASMORGEN

het licht is in mijn handpalm
een duif geworden
ik zend een vredegroet
naar de kersenbloesem
wij spreken tot elkaar
in een nieuwe gebarentaal
al het oude is voorbijgegaan
ga zeg ik tegen mijn schaduw
ik kan je niet meet volgen
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Nora Petit

het geluk is maar zo klein
een handvol woorden
wie weet ervan dan de dichter
en wie neemt ervan dan de dichter
hij hoort het woord liefhebben
en hij heeft lief
hij hoort het woord begraven
en hij begraaft zijn liefde
hij hoort het woord leven
en hij staat op
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Nora Petit

als ik ik weet niet wanneer
weten zal
wat leven is
ik zeg niet begrijpen
ik zeg niet aanvaarden
ik bedoel geen laat ziekbed
als ik het dus zal weten
over tien, over twintig, over dertig jaar
als misschien morgen al
de schaduw wordt weggedaan
en ik onzichtbaar zijn zal in de wereld
de zee is niet veranderd
en de wolken zijn niet veranderd
en de zon en de maan zijn niet veranderd
maar het Bras wordt groen
want het is lente
en de regen is een zachte regen
de bomen staan bijna in blad
en iemand anders zegt het
weer anders
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Bergman
ENTR'ACTE

de avond zaait
de dood in onze schoenen
ik luister naar
elk ongewoon geluid
de oren bonzen
en het hart pat schuil
het lijf onthult
de zelfgegraven kuil
de adem stokt
onder de klamme huid
en elke dag
moet ik in mij verzoenen

236

Bergman
VOOR INWENDIG GEBRUIK

ik ben niet
in woorden to vangen
ik ben in het bloed
blijven hangen
ik blijf
in bet duister voorhanden
een stem
in een mond vol met tanden
een vacuum
door wormen verlaten
een gat
om de tijd door to praten
waar het hart
zich tot vuisten mag ballen
waar de geest
door de mand is gevallen
een vreemdeling
blijft mij betalen
en dwingt mij
mijn adem to halen
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Bergman
SANS ATOUT

ik sta tot mijn beschikking
dat wil zeggen
ik ben bereid
nog wat leven to verspillen
op bet altaar van de tijd
nog wat to praten met bet lichaam
en to doen zoals men denkt
en bouwen aan bet huis
waarin ik nooit zal woven
en wroeten in de grond
die mij heeft uitgebraakt
en woorden brengen
die al schrijvende
vergelen
en zeggen bier en daar
en nog wat en zo meer
en sterven
in de kou
en liggen moedernaakt
en vaderlief
waar ben je
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Bergman
IMMANENT

ik ben onherstelbaar dichter
en verder meestal van huis
in het praatzieke kreupelhout
dan mij mijn woorden lief zijn
en altijd vind ik de weg
terug in de eigen zin
maar de regen hangt binnen de muren
en de schimmel staat op het behang
dan open ik piepende deuren
en vraag aan de krakende trap
om genegenheid
een enkel woord
van herkenning of zo
nooit meer
want wat kan ik verwachten
ik
slaaf van mijn eigen lijf
en van mijn eigen gedachten
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Bergman
CRYPTOGRAM

ik ben ten overvloede
ik ben een levend gemis
dat niemand het hoofd zal breken
ik ben waar de ander niet is
en wat hij nooit zal weten
omdat ik niet was die ik ben
en nooit zal kunnen blijven
zolang ik mezelf niet beken
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Bergman

OBLIGAAT

het heeft geen zin
zegt men
het hoofd tussen de handen
de kiezen op elkaar
het heeft geen zin
dag in dag uit
tussen de naakte wanden
het ouder worden
lijflijk binnengaan
deur open dicht
trap op en of
totdat men stil blijft staan
en luistert
ja her heeft geen zin
men wordt met huid en haar
her afsterven gewaar
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Bergman

TERRA INCOGNITA

en weer een dag
en niets omhanden
mijn droge mond
is vol met tanden
't is zinloos woord
aan woord to rijgen
ik houd mij stil
en hoor mij zwijgen
ik weet geen weg
en loop maar verder
bij elke stap
mijn eigen herder
ik leef omdat
ik ben geboren
't vruchtwater gonst
nog in mijn oren
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C. Ouboter
IETS OVER GENREVORMING IN EN OM
DE LITERATUUR
Interessant en intrigerend zijn pas de grensgebieden . Dat geldt ook voor de
literatuur.
De grootmeesters, de auteurs wier werk in bloemlezingen is opgenomen,
hebben hun loon reeds . Zodra de lof van het vaststaand oordeel is uitgezongen, valt een bedremmelde stilte . Na die stilte begint de vrolijkheid van
bet gezellig onder ons, zonder pretenties of literaire bedoelingen. Wij zijn in
het overgangsgebied terechtgekomen dat breed om de kern literatuur heen
ligt, een gebied waar het menselijk warm is . Naarmate men zich verder van
de kern verwijdert, gaan kenners spreken van 'lectuur' en dat is een veld dat
eindeloos ver reikt. Actuele stof, vergankelijk als Bras, komt daar hoe langer
hoe meer voor, totdat het overgaat in de ongedifferentieerde leesstof die
nauwelijks meer karakter heeft, droog ritselend prairiegras, de grauwe stof
voor kleine leesbibliotheken . Dat heeft geen betekenis meet voor ons onderzoek . Het gaat om het grensgebied tussen de grote namen en het nameloze .
In dit grensgebied, dat wijder is dan bet kerngebied der grote, onsterfelijk
geheten, meesters, gelden andere wetten dan die men in literatuurgeschiedenissen vindt . Wel probeert men van de binnenste verte uit, beslag to leggen
op alles en ieder die talent vertoont, maar er heerst bij de grenzen toch een
andere orde die de esthetische doorbreekt . Moet ik die orde typeren dan
staan mij in eerste instantie geen andere woorden ter beschikking dan de wel
erg wage : smaak, belangstelling, nieuwsgierigheid .
Smaak herinnert nog het meest aan literatuur ; het is een bastaardzoon van
stijl . Belangstelling is een aftreksel van algemene ontwikkeling, nieuwsgierigheid is een drift die misschien nog wel eens uitloopt op geest, maar
dikwijls niet . Daarachter schuilen weer een aantal menselijke verlangens,
onbewust, die uit zijn op compensatie van wat bier onbevredigd laat .
Misschien klinkt de omschrijving van deze drie begrippen wat laatdunkend .
Dat is zonder erg en verklaar ik achteraf zo, dat in bepaalde brede kringen
waartoe ik ook ben gaan behoren, eeuwenlang de literaire taal en gewoonten
het becijferingsmateriaal voor alle menselijke geschriften hebben geleverd .
Niet alleen de grootvorsten van de literaire critiek hanteren die taal, dat
doen ook scribenten in kleine en pastorale blaadjes . Uit die invloed leid ik
ook bet veelvuldig gebruik van bet woord pretentieloos af . Alsof niet iedere
schrijver pretenties heeft, al zijn dat niet altijd literaire .
De goede gevolgen van een literaire scholing zijn ongetwijfeld talrijk . Alleen
bet water van de zee zal hen afwissen . Maar juist omdat zij zo talrijk zijn
en zo onweersproken, in eigen kring, vallen de kwade gevolgen zelden of
nooit op . Dat zijn vooral snobisme en blindheid . Een literair persoon onder243

scheidt alleen goed op eigen terrein . Men zal mij tegenvoeren, dat zo iemand
daar ook nooit of komt, maar dat is niet waar . Zeven achtste van zijn leven,
misschien nog wel meer, is met niet-literatuur, met z .g . pretentieloze lettertekens, gevuld . Dan is blindheid wel bedenkelijk .
Er is nog een tweede tegenwerping mogelijk . Literaire taal zou slechts goed
en schoon gehanteerde taal zijn . Ook dat is niet waar, een kwaadwillig
simplicisme . Ik waag hier de stelling dat literatuur, vooral in ons goede
vaderland, een gelsoleerd gebied is, voorzien van een bord verboden toegang
- Wacht u voor de Hond . Wie de bond is weet niemand, maar dat maakt de
bedreiging alleen maar klemmender .
Zover gekomen, voel ik de vraag opkomen : wat is nu bet verschil tussen een
bewoner van bet kerngebied en een bewoner van bet randgebied?
Hier durf ik wel simplistisch to zijn, omdat bet de helderheid en ik geloof
ook de waarheid ten goede komt. De mensen van de kern geven om bet hoe,
om stijl en dergelijke, de mensen van bet grensgebied om het wat, om de
inhoud . Stijl laat hen koud . Daar zijn zij blind .
U zoudt ook kunnen zeggen : de kerners - laat ik hen zo voortaan noemen,
in tegenstelling tot de randers - geven om kwaliteit, de randers om kwantiteit . In ons vaderland vinden dikke, zware boeken gerede aftrek . Men heeft
daar altijd om gelachen en de randers lachen er zelf om, maar zij lezen dikke
boeken uit de simpele overweging dat bet dan langer duurt .
Met dat verlangen naar kwantiteit hangt een veel meer gecompliceerde drift
samen, die met behulp van literaire taal, de enige die ons direkt ter beschikking staat, nauwelijks to definieren valt. Ik zou zeggen, het is een verlangen naar inhoud .
Inhoud heeft in bet grensgebied een goede klank, als van ouderwetse rijksdaalders . Zegt iemand dat een jongen inhoud heeft, dan belooft dat veel
goeds voor die jongen . Een kerner zou ironisch vragen : wat voor inhoud,
maar hij staat er ook buiten .
De vraag naar inhoud is typerend voor bijna alle mensen die, waar dan ook,
naar boeken zoeken . Waar gaat bet over, daar kom het op neer . Wie in een
boekhandel of leesbibliotheek helpt of adviseert, behoort to weten wat er in
de boeken staat. Hoe hij bet weet is een tweede, dat hij het weet een eerste .
Maar daarmee houdt bet niet op .
Langzamerhand begint hij to begrijpen dat de grote vraag zich niet willekeurig richt, dat zij beantwoordt aan bepaalde wetmatigheden, waarvan
zoals ik al poneerde, literatuurgeschiedenissen Been weet hebben . Met een
gebrekkig, voorlopig, woord heb ik dat genres genoemd . Het vreemde woord
heb ik gebruikt om bet begrip en zijn praktische toepassing status to verzekeren, naam . Wilt u een Hollands woord, zegt u dan soorten . Er zijn
soorten verhalen en romans . Die soorten of genres heb ik niet uitgezocht .
Ze zijn er. Sommige, maar dat zijn enkelingen, duren eeuwenlang, andere
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slechts decennia, sommige jaren . Dat zijn eendagsvliegen . Tot die eendagsvliegen hebben boeken over vliegende schotels behoord . Maar ook bier weer
is het grensgebied tussen de eendagsvlieg en het eeuwenoude genre boek, het
meest interessant en tegelijk het meest dubieus . Wij gaan voorzichtig verder .
Er is een genre verhalen, dat in bijna anderhalve eeuw klassiek is geworden,
en dus zijn erkenning gevonden heeft, het detective-verhaal . Dat bet een
soort boek is en de erkenning van de soort voorafgaat aan de erkenning van
bet individuele exemplaar blijkt duidelijk uit de verkorting detective .
Ik neem de detective gaarne als voorbeeld, omdat het genre hier volgroeid
is en de kenmerken vertoont die bij jongere soortgenoten vaak slechts in
kiem to vinden zijn.
Allereerst beantwoordt de detective aan een voortdurende vraag bij bet
grote publiek. Die vraag verbindt verschillende lagen van het menselijk
bestaan en daaraan dankt de detective ook zijn klassiek karakter. Een behoefte aan puzzelen, een afreageren van een verdrongen agressieve drift, de
behoefte er even maar dan ook helemaal uit to zijn, met een boek, een soort
boek, de illusie beide kanten van het leven tegelijk to beleven : vervolger en
vervolgde, moordzucht en wrekende gerechtigheid . Het detective-verhaal is
ook hierin klassiek dat het met bet hoofd in de literaire wolken steekt Conan Doyle, Dorothy Sayers en George Simenon en velen meer - en met de
voeten in het drassig terrein van bet pasklaar gemaakte, fabriekmatig vervaardigde consumptiegoed . Maar de afstand van bet hoofd tot de voeten is
niet zo groot, wat van een gezonde constitutie getuigt . Toch blijft de literaire detective in het kerngebied een bewoner, nooit helemaal voor vol genomen . Dostojewski's Raskolnikow is geen detective-verhaal, al zou het een
omgekeerde kunnen heten . De naam alleen al betekent een degradatie .
Het is overigens misplaatst, to veel op de literaire detective to letten . Het
groot publiek leest geen Sayers of Simenon . Te veel denken en to veel psychologie worden als storende bijmengsels ervaren . De gewone man is bet to
doen om actie, een vernuftig volgehouden intrigue en een portie variatie,
voldoende om in het verhaal to blijven geloven.
Maar dat de soort in stand blijft is niet aan bet fabriekmatige produkt to
danken, maar aan de literaire top, die nieuwe wegen blijft zoeken . Aan de
andere kant kan ook de literaire detective zich alleen handhaven wanneer
zij gehoorzaamt aan de kwantitatieve wetten van de soort . Simenons 13
hoofdstukken, zijn voor ieder verhaal vastgestelde werktijd, zijn kenmerken
van de soort . Dat ze tot ritueel geworden zijn, is hun als verdienste aan to
merken. Maar het zijn en blijven soort-kenmerken, waaraan de grote literatuur vreemd is of die ze angstvallig verbergt .
Wat de detective verder en interessant en klassiek maakt is bet plezier dat
veel intellectuelen aan hem beleven . Maar ook bier valt men licht van het
hoogste naar bet laagste . Detective-verhalen zijn als consumptiegoed on24 5

middellijk to vergelijken met sigaretten en drank . Zoals de sigaret uitloopt
op het peukje, de drank op de laatste slok, zo de detective op de laatste
regel, de oplossing . Meestal blijft er een verschaalde geur van hangen .
Er zijn meer genres, die echter omdat zij ons helemaal in de banlieu van de
literatuur, zelfs ver daarachter brengen, in de officiele literatuurgeschiedenis
verwaarloosd zijn . Zoals men vroeger dromen minachtte en het handschrift
niet ontdekt had als bron voor karakterkennis .
Behalve deze minachting van officiele zijde, is er een andere faktor die de
bestudering van dit interessante veld moeilijk maakt . Dat is de grillige invloed van de mode, die maakt dat bepaalde genres snel grocien en even snel
stoppen, waardoor ze voor de ochtend van hun bloei vergaan .
Het is de vraag of de literaturforschung - ik gebruik hier opzettclijk het
duitse woord - bij een bestudering van modeverschijnselen gebaat is . Jonge,
aangrenzende, wetenschappen zijn het wel . Ik denk vooral aan de sociologie
en de sociale psychologie.
Ik geloof niet dat de kerners kenmerkend zijn voor een bepaalde tijd . Dat
zijn veel meer de randers . De kerners leven in een tijd die er nog niet is of
die er al lang geweest is of die ze zelf verzonnen hebben . De randers zijn
niet voor en niet achter, ze lopen gelijk . Een dwaas, wie het hun zou verwijten . Nietzsche was zo'n dwaas, maar eerlijk . Hij schreef Unzeitgemasse
Betrachtungen . Het verhaal als genre hoort bij zijn tijd . Uit zijn bloei en
verval zou veel to leren zijn . Wel onpraktische kennis, die de steun behoeft
van een stichting voor zuiver wetenschappelijk onderzoek . Maar de vreugde
die die kennis brengt leidt weer terug naar de literatuur, die even onpraktisch is, maar vaak minder vreugde geeft.
De doktersroman. De opmerkingen die ik maak zijn summier en voorlopig .
Het genre is per se niet literair . Wel zijn er literaire pendanten geweest,
maar, afgezien van de verrukkelijke autobiografie van Dr Axel Munthe,
literair overigens dubieus, speelt de arts in deze romans een bescheiden
nevenrol . De neoromantiek in Duitsland heeft dergelijke verhalen gebracht,
van Jacob Wassermann en Ricarda Huch . De arts speelt een rol in Thomas
Manns Zauberberg. Hofrat Behreus heeft reeds meer dan 30 jaar geleden
de verontwaardiging van de medische stand gewekt. Heel wat Duitse tomans. De Duitser heeft altijd veel aandacht voor 's mensen physiek gehad .
En in Engeland is er Conan Doyle's schaduwfiguur van Sherlock Holmes,
Dr Watson .
Het is onze tijd en de doktersroman voorbehouden geweest, de arts, zeer
tegen zijn zin, tot held to maken . Behalve dat hij feilloos zijn chirurgenmes
voert, heeft deze arts een berg van prive-ellende to doorworstelen, alvorens
hij als overwinnaar to voorschijn treedt en de lezer(es) bet boek met een
zucht sluit .
Gegadigden : vooral jonge meisjes van allerlei leeftijd .
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Wat aan deze soort boeken ontbreekt om ze als volgroeid genre acceptabel
to maken is de spreiding door heel het grensgebied been tot in de kern toe .
Cronin, Slaughter, Van Arkel Zegwaard, halen nergens de literatuur. Er is
niemand om Vestdijks De dokter en het lichte meisje de hand to reiken . Het
genre is niet helemaal rond . Maar het is ook nog niet dood . En wat niet is
kan nog komen . De compensatie is overduidelijk . Arts en patient worden
met nivellering bedreigd . Hier steken beiden de kop op als in een moderne
poppenkast . Men blijft onwillekeurig kijken . Maar ja, het publiek is wat
eenzijdig .
Als volgende kandidaat voor ons genre-onderzoek zou ik de familieroman
willen beschouwen . De familie is zo'n duidelijk en natuurlijk gegeven dat de
verhalen aan haar gewijd een oneindig aantal variaties vertonen en bij het
grote publiek zeer geliefd zijn . Elementaire voorwaarden voor bet ontstaan
van het genre. Maar een zo natuurlijk gegeven is ook zeer breed en algemeen
en dat komt genrevorming niet ten goede . Het detective-verhaal en de
schelmenroman - die mij zo juist to binnen schiet maar die ik niet bespreken
zal - zijn in hun thema's zo toegespitst, dat zij daardoor tot genre konden
worden . De familieroman is daartoe in zijn thema's to weinig opvallend .
Ter versterking van dit argument zou ik nog op de literaire familieroman
kunnen wijzen . Thomas Mann's Buddenbrooks en Galsworthy's Forsyte Saga
hebben hun roem niet to danken aan hun thema's maar aan de talenten van
hun auteurs. Beide werken zijn daardoor moeilijk onder to brengen in een
reeks waarin zij de voorsten zijn en waarin middenin auteurs als Ina Boudier-Bakker en Top Naeff en achteraan Courts Mahler en Mazo de la
Roche to vinden zijn . Bij de detective gaat dat wel . Conan Doyle en Agatha
Christie hebben iets gemeen . Maar zodra de groten uit bet genre weglopen,
is de positie uiterst zwak geworden .
Er blijft evenwel een omstandigheid, die hier toch genrevorming begunstigt .
Die onverwachte begunstiging komt uit de irrationele hock van bet grote
publiek .
Sinds de literatuur nagenoeg geen familieromans meer voortbrengt en ook de
middelste rijen sterk gedund zijn, gaat men vragen naar een familieverhaal .
Ongetwijfeld ter kompensatie . Gezin en familie zijn al decennia lang in een
krisis . De verwachting en de vraag van het groot publiek bewerkt genrevorming . Zo verklaren zich de successen van Rose Franken en Mazo de la
Roche, wier verkoopcijfers de zo veel betere familieverhalen van Rebecca
West (The Fountain overflows, vertaald als De Fontein stroomt over) en
Ida Simons (De dwaze maagd) met stukken slaan .
Als ik dan ook het familieverhaal als genre zou willen toelaten, dan toch
met de aantekening dat tot mijn spijt de groten ontbreken .
De historische roman komt sterk overeen met de familieroman . Ook daar
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ligt de zwakte in de top, waarin b .v . Tolstoy's Oorlog en Vrede nauwelijks
to plaatsen is.
De streekroman, die ik liever regionale roman zou noemen en waartoe ik
dan ook de in Europa en andere delen van de wereld spelende verhalen zou
willen rekenen, is curieuzer . De zwakke plaatsen liggen hier in het midden,
in de plaatsen die zouden worden ingenomen door Den Doolaard, Helman
en Slauerhoff, wat onze eigen literatuur aangaat .
Er is nagenoeg geen verwantschap tussen Den Doolaard en Slauerhoff. Maar
mag men bet genre dan laten aantasten door tegenstrijdige individualiteiten?
Waarschijnlijk niet .
Als het toch gebeurt is dat een bewijs, dat de genre-geaardheid van de werken dezer auteurs to zwak is .
Dat Coolen zich er tegen verzet heeft dat zijn werk zou ingedeeld worden
bij de streekromans, is begrijpelijk. De naam had zich reeds gehecht aan een
aantal verhalen die ver beneden het peil van Coolens werk bleven . De z .g .
reeksen die in het midden der jaren dertig bet hoofd opstaken hebben de
naam streekroman erin gebracht .
Een tweede centrum, omstreeks diezelfde tijd, was de Scandinavische boerenroman, nog aantrekkelijker vanwege de rauwe natuur en de stoere tegenstellingen . Deze boeken werden gebracht in een, zoals het heette, kloek formaat, met titels van hele en halve volzinnen . De spot van de cabaretliedjes
van Annie Schmidt heeft flo g geen einde gemaakt aan deze tot cultuur
vervormde natuurboeken . Daar hebt u het genre dat bijna uitsluitend bepaald wordt door de smaak en de belangstelling van het zoveel eeuwen na
Rousseau naar de natuur terugverlangende burgerdom .
Dit genre is wel curieus, inzoverre het leert dat men vrijwel niets aanvangt
met logische indelingen . Het consumptiegoed springt als het moet, door alles
been . Zijn achtergrond is to simpel om er lang naar to turen .
Dan zijn de kleinere genres gelukkiger studiemateriaal . Twee kunnen door
hun kompensatorisch karakter als paar beschouwd worden, de carriere- en
de schandalenroman . Het is wel typerend voor het nederlands publiek dat
bij dit paar twee van zijn meest geliefde auteurs to vinden zijn, nl . Hans
Martin (carriere) en Roothaert (schandaal) .
Is bet meer dan een woordspeling als ik aan Vestdijks Schandalen herinner?
Beide, schandaal en carriere, hebben vertegenwoordigers in bet kerngebied .
Reeds verscheidene malen heeft deze meest besproken auteur kandidaat gestaan op diverse genrelijsten . Maar het schandaal is stamgast in onze moderne literatuur. Dar is tegelijk een alibi . Voor de carriere verwijs ik naar John
Braine's Room at the Top . De boze jonge mannen willen toch ook omhoog.
Maar Braine en Martin zijn volstrekt onvergelijkbaar. Zo ook Roothaert met
welke andere auteur ook.
Schandaal en carriere mogen een zekere affiniteit hebben tot onze volks248

geest, zij zijn to slap om een gezin to stichten . En dat is voor genrevorming
toch wel nodig .
Voorlopig ziet het er dus naar uit, dat de literaire geschiedschrijving, d .w .z .
de literaire critiek gelijk krijgt . Het is ondoenlijk, zelfs onbehoorlijk, in de
stroom van jaarlijks verschijnende romans, in de zee van romans in grote
bibliotheken enige geleding naar de inhoud to maken . Wie dat doet, werkt
alleen volgens praktische en willekeurige richtlijnen . Boekhandels en bibliotheken, de opleiding aan deze instellingen verbonden, kennen een dergelijke
geleding dan ook niet . Ons voorlopig onderzoek moet wel vaststellen : op
goede gronden .
Aan deze schijnbaar onvermijdelijke konklusie zou ik iets toe willen voegen .
Ten eerste, dat een geleding die niet zo diep gaat, toch voor deze instellingen
wel dienstig kan zijn. Vooral wanneer degene die de indeling maakt, zich
van haar beperkte toepasselijkheid bewust is en, waar dat zo to pas komt,
ook daarop wijst . Een dergelijke voorlichting zou ook nog de hoge waarde
van de literatuur iets kunnen relativeren . Dichter bij de grond zijn kerners
heus wel aanspreekbaar. Zodra een gesprek begint zullen randers blijken
meer van literatuur to begrijpen dan menig kerner voor mogelijk gehouden
had. Wie weet, zou de genrevorming er wel bij varen . Die is immers gebaat
bij een onttroning van de literaire grootheid en een zekere verstandhouding
tussen kern en rand .
Waarom ik toch zo strijd voor een onmogelijke zaak, deze genrevorming?
Omdat ik het anders zie. Genrevorming is wel mogelijk . Ze is er reeds, zij
het in heel kleine vorm. In een volgend artikel hoop ik een dergelijk grassprietje onder de loupe to nemen.
Verder meen ik dat bij genrevorming andere invloeden dan uitsluitend literaire aan het werk zijn. Het is wonderlijk dat men deze stelling vaak nog
moet verdedigen ook . Voor menig beginnend auteur is de vraag waar hij zijn
thema vandaan zal halen, nijpend belangrijk . Maar laat hij dit nooit toegeven, hij zou zijn naam kunnen bederven. Men verbergt zijn verlegenheid
omdat zij niet-literair is . Wie weet hoe het moet, hoeft niet to zoeken, is
een ongeschreven wet. Wie zoekt weet niet hoe her moet, is de idiote konsekwentie uit deze absurde wet . Men mag wel zoeken maar dan naar vorm,
de inhoud is onbelangrijk. Dat ik weer over vorm en inhoud schrijf kan men
uitleggen als een teken dat ik ouwe koeien uit de sloot haal . Schreef ik over
vorm, men zou er geen koe in zien . Dat ik meen dat die twee bij elkaar
behoren, maar dat wij in staat zijn ze onherroepelijk uit elkaar to halen,
moge hier nog eens duidelijk gezegd zijn . Dat in ons vaderland juist de vorm,
b .v. de kompositie van een roman, vaak zo slecht is, past wel degelijk in
mijn betoog. Waar de algemene tendens is, inhoud en thema's, to verwaarlozen, vervalt ook de vorm .
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Genrevorming kan daar ontstaan, waar literatuur, ook als theoretische studie, in relatie komt met andere gebieden van de geest, nieuwe ervaringsvelden . Daar zijn ook de grensgebieden to vinden, waar onverwachte mutaties tot stand komen . De science-fiction is zo begonnen. Studies over deze
jonge spruit komen meestal van randers, niet van kerners . Dat zou anders
moeten zijn .
Nog een laatste opmerking over het woord inhoud . Een van de reeds ouderwets geworden genre romans is de z.g . psychologische roman . Psychologie is
bij dit type een inhoud, een thema, geworden . Een dergelijk procede leidt tot
een hybridisch produkt, dat in de literatuur snel veroudert en in de vakwetenschap al bij zijn geboorte, terecht, een slecht onthaal vindt .
Het genre wordt niet gemaakt, het wordt geboren. En als het eenmaal geboren is, dan vindt het levenskansen of niet . Aan die laatste ontbreekt het
veelal . Ik merk dat ik mij in mijn stof, de inhoud, heb vastgebeten en dat
mijn tanden moeilijk meet loslaten .
Een metafoor, die mij er toe verleidt toch iets over de inhoud van het volgend artikel los to laten . Er zijn in de laatste jaren een aantal boeken geschreven over wilde dieren, die met goed gevolg getemd zijn, zodat sommige
zelfs bij u op schoot willen komen zitten. De televisie heeft die boeken veel
goeds gedaan.
Ook bier blijkt de literatuur aan deze soort boeken niet de hand to willen
reiken . Maar wel levert de kombinatie van literatuur, die ook aandacht heeft
voor het wilde dier, maar dan ongetemd, en niet-literatuur een komisch
effekt . In dit stadium kom ik in de verleiding er diepte-psychologie bij to
halen . Maar op aanraden van een vakman laat ik dat aan de beroepslieden
en de naieve leken over .
Ik begrijp niet, zegt mijn vakman, dat jij nog van kerners durft to schrijven.
Iedere literator is sowieso een rander, Vestdijk incluis . Wat mij toch weer
hoop geeft .
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tarry Duclay
ELEMENTAIR

27
hoewel ik geen armslag
heb aan de zijden draad
van de hartslag
leef
als een kleine spin
in een kamer
omhoog
stil en
rrrrrt
omlaag
omdat ik een spin
in mijn hand neem
hem ergens aan de kant zet
om to zien
hoe hij opnieuw begint
onvermoeibaar
kan ik het vertrouwen
dat alles heel goed is
maar niet van me afzetten
en geloof me
ik ben er blij mee
nu ik hier ben
misschien moet ik wel meer
accepteren herkennen
in ieder geval aan de
vruchten de boom kennen
het veelvoud verwart mij
al vertrouw ik
wat gaat het me eigenlijk aan
het daagt me uit
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28
de dag
reusachtige heks
schuifelt tussen de kruinen
kuchend verzamelt ze
dor zwart hout
werpt het op de zon
het verbrandt niet
lalt ze
het verbrandt niet
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29
een mond vol tanden
aandachtig het blauw vermalend
vertalend het ijs van een ster
van vluchtig verankerde vogels
handenvol opwinding
om de springveer het hart
een lichaam met duizend kelen
diep inhalend met duizend hoog
uithalende stemmen
staat hij in de woedend gekleurde
hemel van de morgen de wind
zet hem het mes op de keel
hij moet de dag wel prijzen
aan zijn voeten
de zon to hooi en to gras
de maan een veeg teken
aan een oosterse hemel
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30
door de drijfriemen van een god
ben ik gegrepen zijn vliegwielen
hebben mij gebroken
zo ben ik uitgespuugd
nu moet ik genezen
leren leven
met het aanwezige
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31
soms vermoeid op het scherp van de snede
vermoed ik een god speelt met mij
vaak ook alleen maar
van een roos een blad tegen een heg
houdt de wind het nog van de grond
het verkleumt weer en wind maakten zijn gang uit
door een stilte zal het vallen
tussen de slaafse gebaren van het gras
de grote herfst de harde vorst afwachten
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32
de regen staat als een menigte
om het huis de wind dringt naar voren
en bonst op de ruiten
diep in zijn kraag wendt de winter zich of
als een dichter van omstreeks 1900
nog wisselen wij binnen blikken
van verstandhouding wie zal
hen toespreken
de stenen vliegen al door de ruiten
zij eisen ons leven
en anders
eisen zij onze dood
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33
komt hij komt hij
een oogwenk
waar vandaan
waar vandaan
waar is hij gebleven
komt hij komt hij
een oogwenk
kleine nachtjager
zwiept langs de lijven
een schaduw
wie is hij
komt hij komt hij
een oogwenk
waar vandaan
waar vandaan
waar woont hij
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34
om
de helpende hand
van de zon
de maan
de diamant op de dekmantel
van de vorst der duisternis
het geven en nemen
van de aarde
kracht gaat uit van de eter
het verzonken bewogen zijn
van de zee
om
een vergeten kans
uit de kringloop to worden getild
de berusting
achter het nagaan
om
de angst
door de tekens to zijn bedrogen
terwille van wat ik niet kennen kan
het gegeven to hebben verwaarloosd
om
de lamp
van de keuze
de mogelijkheid
van een relatie
om
de onmogelijkheid
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D . van der Stoep
FRAN(;OIS EN FRANC,OISE

Toen ik de advertentie in de krant las maakte mijn hart een huppeltje . Met
bet blad op mijn schoot raakte ik een poosje aan bet piekeren. Daarna
schreef ik een briefje aan Francois .
Ik kende hem toen al een poosje . Ik had met hem kennis gemaakt bij Arie
Kragt, die oom tegen hem moet zeggen en bij wie hij toevallig aan kwam
lopen toen we met een aantal lui van school Arie's verjaardag aan het
vieren waren . Arie drong er op aan dat hij bleef en oom liet zich bepraten .
Ik danste een paar keer met hem . Hij beet Francois Gelach en ik beet
Frangoise Deur . Wij vonden het grappig, dat wij samen Francois en Frangoise heetten en dat wij allebei zo'n bespottelijke achternaam hebben. Mijnheer Gelach klinkt immers al even gek als juffrouw Deur . Hij is getrouwd
geweest en heeft een zoontje . Zijn vrouw is bij de geboorte van dat kind
overleden . Ze waren toen in Indonesia . Ze zaten in de rimboe en de vrouw
van Francois kon niet tijdig genoeg naar een ziekenhuis worden gebracht .
Ik hoorde dat van Arie toen ik Frangois voor de tweede keer had ontmoet
en graag eens lets meet over hem wilde weten . Ik was hem tegen bet lijf
gelopen in de foyer van de schouwburg tijdens de pauze. Wij waren allebei
alleen en daarom dronken we samen koffie . Na de pauze moesten we ieder
weer naar zijn eigen plaats - hij zat balcon en ik beneden - maar we spraken
of dat we ook eens samen naar de schouwburg zouden gaan en hij vond dat
we elkaar best eens wat vaker konden ontmoeten. Na de voorstelling wachtte hij me op om me naar huis to brengen en voor mijn deur maakten we meteen maar een afspraak voor een avond in de volgende week . Dan zouden
we bij Dankbaar op de Markt een kopje koffie gaan drinken . Misschien had
ik dit een beetje griezelig moeten vinden . Over getrouwde mannen of mannen die getrouwd geweest zijn en die bet aanleggen met jonge en argeloze
meisjes lopen, ook op school heel wat pikante verhalen, maar ik geloofde
niet, dat hij zo'n man was. Hij was helemaal geen charmeur . Hij was ook
niet knap . Hij had een grof en onregelmatig gezicht met een dikke neus. Zijn
ogen waren grijs en troebel . Ze stonden bijna altijd ernstig . Alleen zijn
tanden waren gaaf en wit . Daardoor werd zijn glimlach zo aardig, daardoor
en door de vele rimpeltjes die over zijn gezicht liepen als er een glimlach
bij hem op komst was . Ik voelde mij rustig bij hem . Bovendien was ik niet
argeloos. Stel je voor, als je 66n-en-twintig bent. Hij deed ook helemaal niet
vervelend, ook niet toen we bij Dankbaar dat kopje koffie dronken . Hij vertelde met de gebruikelijke vadertrots maar toch een beetje zorgelijk iets over
Plok, over zijn zoontje, een stil kind, een beetje eenzelvig, maar intelligent
en gehoorzaam. In september moest de jongen al naar school . Maar voor die
25 9

tijd wilde Franrc ois een ander-onderdak zien to vinden, want bij tante Annemie was de huisvesting to bekrompen en tante kon zo weinig van de jongen
hebben. Als hij daar bleef zou Plok misschien wel mensenschuw worden .
Het was gezellig en vertrouwelijk . Wij raadden naar elkaars leeftijd . Francois bleek al veertig to zijn . Hij zou dus haast mijn vader kunnen wezen .
Mijn moeder is maar twee jaar ouder dan hij. Hij vroeg me maar geen mijnheer meer to zeggen . Maar hij hield zijn handen voor zich op tafel en ook zijn
knieen, die mannen en jongens zo graag uit wandelen sturen, hield hij thuis .
En van zoenen was helemaal geen sprake, ook niet toen hij me weer thuis
bracht, ditmaal in zijn auto, en de stille straten alle gelegenheden gaven, die
een man maar wensen kan . Als een meisje het wil . Ik weet niet of ik het
gewild zou hebben.
In de advertentie zocht een Heer (weduwnaar) zijn bezigheden buitenshuis
hebbende, en vaak buitenslands vertoevende, voor zichzelf en voor zijn
vijfjarig zoontje, enkele gemeubileerde kamers met pension en de dagelijkse
verzorging, die een mens en vooral een kind nodig hebben . Zo stond het er,
een beetje ongeliruikelijk, en het adres was Engelsmanstraat 81 .
Francois deed dus een poging aan tante Annemie to ontkomen . Bij het gesprek in het cafe had ik er niet aan gedacht, maar nu wist ik wat mij to
doen stond . En dat deed ik waarachtig niet alleen voor Francois en ook niet
voor mezelf, al zat er iets pikants in de gedachte dat hij en ik onder een dak
zouden komen to wonen .
Ik schreef hem dat in ons grote huis voor hem en zijn zoontje ruimte genoeg
was en dat moeder en ik tijd genoeg hadden voor hem en Plok to zorgen,
maar dat ik er helemaal niet zeker van was, dat moeder voor deze inwoning
zou zijn to porren. Dat dit porren van hem moest uitgaan, maar dat ik
bereid was hem daarbij naar mijn vermogen to helpen . En dat, als hij een
poging wilde wagen, hij het best op een van de eerstvolgende dagen kon
komen, na half acht 's avonds . Dan zou ik thuis zijn . Moeder was altijd
thuis . Zij mocht natuurlijk niet weten, dat ik hem geschreven had.
Moeder was altijd thuis . Ik had een moeder, die urenlang verdiept kon zitten
in de van grauwe kaften en rode etiketten voorziene boeken van Schoofs
leesbibliotheek, Comeniusstraat 33, telef . 34182 . Lees boeken van Schoof en
de wereld gaat voor u open . Ik had de laatste tijd de neiging to gaan gillen
als ik de kamer binnenkwam en haar hoofd zag trillen boven haar boek . Dat
deed ze namelijk . Ze liet telkens haar hoofd trillen . En de bloedkoralen oorbellen, die ze eeuwig droeg, sidderden met iedere trilling gehoorzaam mee .
Ze las boeken van Schoof, de hevige liefdesboeken, en de wereld ging hoe
langer hoe meer voor haar dicht . En ze was toch zo lief. En ze zag er zo
verstandig, zo jong en zo aardig uit . Ze was echt een knappe vrouw, met een
gezicht dat aan een lichte make-up al voldoende had om bekoorlijk to zijn .
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Het viel mij altijd weer op, hoe mijn schoolvriendjes, de weinige keren, dat
ze haar ontmoetten, haar altijd eerbiedig en verlegen benaderden . Zij kon
ook zo aardig afwezig tegen hen glimlachen . Maar als zij er waren of als er
iemand anders was met wie zij moest praten, dwaalde haar blik toch telkens
weer of naar bet boek, dat in haar eigen hoekje, op haar eigen tafeltje, bij
haar eigen stoeltje opengeslagen lag .
Het maakte mij doodzenuwachtig . Ik kon bet niet aanzien . Eenmaal zou ik,
zo dacht ik, de brand gaan steken in Schoofs leesbibliotheek, en eenmaal
zou ik de bloedkoralen oorbellen vernielen, die zo gehoorzaam meesidderden
als ze haar hoofd liet trillen boven haar boek . Ik kon er wel op schieten .
Een klein pistooltje en dan pang pang .
Mijn vader heette Gerrit Dent en hij was makelaar in onroerende goederen .
Hij is in de gevangenis gestorven toen hij er nog maar een half jaar inzat .
Wegens oplichterij op grote schaal . Hij deed alles op grote schaal . Hij rookte
en dronk op grote schaal en hij beminde Moeder op grote schaal . Hij heeft
zijn Francoise (ik ben naar haar genoemd) vertroeteld en verwend, met haar
gefeest en met haar gepronkt. Zelden zal iemands leven z6 plotseling z6 stil
geworden zijn als dat van moeder . De gevangenis vermoordde hem in een
half jaar tijds. Hij was al uitgeput door bet voorarrest . Daarna was bet
spoedig met hem gedaan. Hij liet ons onbezorgd achter, zoals dat beet, op
grote schaal voorzien van onroerende goederen, die hij, even listig als goedhartig, voor moeder uit de brand had gered . Een poosje na zijn dood is
moeder de oorbellen gaan dragen . Dat had waarschijnlijk nog iets to maken
met bet romantische gedoe van een vorige generatie. Zij heeft deze oorbellen
van vader gekregen in haar verlovingstijd en zij was over dood en gevangenis heen teruggekeerd naar die vroegere tijd, die voor haar blijkbaar in die
oorbellen werd gesymboliseerd . En die ook in de boeken van Schoof weer tot
haar kwam . Vreemde mensen zijn tegenwoordig die moeders en die ouders
van ons .
Zij moest de sprong weer maken naar het heden . Misschien, als dat complot
met Francois succes had, als haar huis weer onrustig werd, als zij moest
zorgen voor een man en een kind, dat zij dan op een goeien dag haar ogen
weer zou opslaan in het heden en een aantal dingen ontdekken, die zij vergeten was . Mij bijvoorbeeld.

II
Francois en Plok zijn bij ons in huis gekomen . Toen zij veertien dagen bij
ons woonden vertrok Francois voor twee maanden naar bet buitenland . In
die veertien dagen heeft hij eenmaal mijn hand gezoend toen ik hem zijn
thee kwam brengen. Zijn haar had zo'n wonderlijke kleur in bet licht van
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zijn bureaulamp . Ik streek er over. Ik deed bet onwillekeurig . Toen pakte
hij mijn hand en kuste die . Ik zoende hem op zijn achterhoofd en liep in
verwarring de kamer nit . Dwaas kind. Daar was ik nu meerderjarig voor
geworden .
Plok was helaas uitzonderlijk stil en gehoorzaam . In de twee maanden, dat
Frangois in bet buitenland zat speelde bet kind dagelijks urenlang bij moeder
in de kamer, terwijl zij urenlang in haar boeken las, haar hoofd deed trillen
en haar oorbellen sidderen . Maar zij was wel lief voor hem . Zij antwoordde
prompt op de weinige vragen, die hij stelde en soms hoorde ik hen een
poosje tegen elkaar praten . Daarna werd bet dan weer stil . Ik heb een paar
maal met de jongen gewandeld, maar omdat ik alle zeilen bij moest zetten
om mijn eind-diploma to halen, had ik verder weinig tijd voor hem . Hij
noemde mij tante en ik had hem - misschien een beetje boosaardig - geleerd,
dat hij tegen moeder Oma moest zeggen . Dat deed hij trouwhartig en zij
liet bet zich argeloos aanleunen .
Toen Francois terug kwam van zijn reis was ik inmiddels geslaagd voor mijn
examen en ging ik voor zes weken met vakantie naar Frankrijk met Arie en
nog een paar jongens en meisjes . Frangois bracht me naar de trein, zorgde
voor mijn bagage en kuste me ten afscheid op mijn wang . Een kwartier later
zat ik nog to beven en eigenlijk had ik wel graag weer naar huis terug gewild .

III
En nu ligt Francois in bet ziekenhuis met een hersenschudding en straks bij
de trouwerij zal hij waarschijnlijk een behoorlijk litteken op zijn voorhoofd
dragen. Ik gooide de kandelaar precies raak . Plok zei bet op zijn schedel .
Plok, net als zijn zoontje heet. En toch stond ik een heel eind bij hem
vandaan .
Och onzin, dat is alleen maar een wensdroom, die ik op bet ogenblik op
mijn kamer zit to koesteren, zo echt in de trant van : ik had dat en ik had
dat. Ik heb niets gedaan . Ik ben de kamer uitgelopen . Frangois ligt helemaal
niet in bet ziekenhuis. Hij zit bij moeder in de kamer . Ik hoor vaag bet
gemompel van hun stemmen . Ze zeggen tegen elkaar : laat haar maar, bet
kwam ook zo onverwacht . Ze zeggen ook : laten we maar lief voor haar zijn
want eigenlijk hebben we bet aan haar to danken . Verder zeggen ze tegen
Plok, dat hij nooit meer oma, maar voortaan altijd moeder moet zeggen .
En hij, die man, zegt Francoise tegen haar . Het is Francois en Francoise
geworden . Ik ben een gek kind . Mijn wens is volledig vervuld . Moeder is
blijkbaar uit bet verleden over dood en gevangenis been weer naar bet heden
gesprongen . Ik zie bet donker in voor Schoof . Hij kon wel eens een goede
klant kwijtraken .
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Ik heb mijn jas nog aan . Zo ben ik de huiskamer binnengestoven voor het
blijde weerzien met mijn dierbaren. Moeder en Francois stonden vis-a-vis
voor bet raam, als gelieven . Mijn vrolijk hallo bleef half in mijn keel steken en ik bleef bij de kamerdeur staan . Ze draaiden zich naar mij toe en
moeder greep met haar rechterhand de linker van mijnheer Gelach . En toen
was natuurlijk onmiddellijk de lucht vervuld van bet blijde nieuws . Als in
een toneelstuk deed de held een stap naar voren, schraapte zijn keel en zei :
Fransje . . . Fransje nota bene . Hij had me altijd Francoise genoemd . Ik heb
het niet verder afgewacht . Ik heb gezegd, dat ze konden barsten . En toen
was ik ook meteen de kamer uit.
Ik weet nu ineens waarom ik vond, dat moeder er zo vreemd uitzag . Dat
kwam niet alleen van de liefde . Ik gooi mijn jas op een stoel en ga naar
moeders slaapkamer. Daar vind ik, in haar sieradenlaatje, de bloedkoralen
oorbellen. Ik hoef er niet meer op to schieten . Ik neem ze mee . Tenslotte
moet er in dit huis iemand zijn die zich nog een beetje met bet verleden
bezig houdt.
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Ad den Besten
POtTOLOGISCH KOMMENTAAR
I
Het is mijn bedoeling, van tijd tot tijd een hedendaags gedicht, dat ik om
een of andere reden essentieel acht, aan interpretatie to onderwerpen . - U
zult die mededeling zeker met uiteenlopende, misschien met gemengde gevoelens lezen. Velen beklagen zich erover, dat 'tegenwoordig haast ieder
gedicht een aparte verklaring nodig heeft', - wie weet kom ik hun tegemoet .
Anderen daarentegen zal ik zeker ergeren ; met name hen die stellen, dat het
moderne gedicht direkt op de lezer moet inwerken . Het wil hem in heel
andere lagen van zijn menszijn treffen dan die welke zich door verklaring
laten overtuigen, zeggen zij ; bovendien is iedere verklaring een bij voorbaat
mislukte poging om in logische kategorieen to vangen wat zich niet logisch
vangen last. Daarom geen interpretaties! Als het publiek ze waardeert, is
alleen daarmee al gezegd, dat ze misverstand hebben gewekt t .a.v. het
fenomeen poezie.
Wat hiervan to zeggen? - Allereerst, dat, affektief, dit standpunt mij sympathiek is en dat ik er mij tamelijk wel in zou vinden, wanneer het maar niet
suggereerde dat er een absolute breuk bestaat tussen existentieel ervaren - want
dat is natuurlijk bedoeld - en intellektueel kennen. Ik erken die breuk niet ;
integendeel, ik meen dat ons z .g . existentieel ervaren ons intellekt niet onberoerd laat en dat ons intellektueel kennen onmiddellijk onze existentie regardeert. Verder is met bet hier weergegeven standpunt min of meer gegeven
de suggestie, dat bet gedicht zonder logika zou zijn . Ook dat is m.i . een
vergissing, en een voor de poezie zelf op den duur noodlottig misverstand .
Ik heb hier al eens verdedigd, dat ook met de poezie een bepaalde logika,
exaktheid zelfs, gemoeid is, zij het dan een logika sui generis, - 'poetologika' . Wanneer ik gelijk had - en daar ben ik nog altijd van overtuigd dan zal deze logika zeker ook met de interpretatie van gedichten het een en
ander to maken hebben, zelfs al kan de interpreet niet anders dan rationeel
(dat is iets anders dan rationalistisch!) spreken . Hij zal er op uit zijn, de
poetologische verbanden van bet gedicht niet alleen intakt to laten, maar
vooral ze als poetologisch aan het licht to brengen . Dat hij zodoende ieder
ogenblik gevaar loopt, op ongeoorloofde wijze grenzen to overschrijden, is
evident . Zijn grootste gevaar is misschien de illusie, dat er een interpretatie
mogelijk zou zijn die bet gedicht in kwestie volledig dekt, zo al niet voor bet
gedicht zelf zou kunnen staan . Daarom is poezie-interpretatie wellicht nog
het veiligst in handen van diegenen die - zelf dichter - in staat zijn, zich in
concreto to realiseren, dat de eigen dimensie van het gedicht een andere is
dan die van welk begeleidend proza ook.
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De titel van deze 'rubriek' moet dan ook meer in die zin worden verstaan,
dat mijn kommentaren bedoelen de poetologische samenhangen van het gedicht to verhelderen, dan dat zij zouden pretenderen zelf en op eigen kracht
poetologisch to zijn . Ik kan alleen hopen, dat de logika van de poezie er
zichzelf in zal blijven . Overigens moet ik bekennen, dat ik deze interpretaties
niet in de eerste plaats ga schrijven om anderen moderne gedichten to leren
lezen en verstaan, of zelfs waarderen. Ze moeten veeleer worden gezien als
de neerslag van mijn eigen verhouding-als-lezer tot de poezie . Maar natuurlijk, uit het feit dat ik ze publiceer, valt of to leiden dat ik ze van meer dan
priv€-belang acht ; ik zal me dan ook al schrijvende moeite geven, niet
'binnensmonds' to spreken. Van belang acht ik mijn interpretaties intussen
minder om de konkrete resultaten dan om de manier van poeziebenadering
en om de verwachting die daarachter ligt . Als het goed is, heeft poezielezen
nl. iets to zijn van een bewustwordingsproces : aan het gedicht moet men
zich bewust worden van dingen die men tevoren niet wilt . Het gedicht
ontsluit onbekende dimensies . Wanneer dat niet gebeurt, schiet of het
gedicht of de lezer tekort . Ik kan het ook zo zeggen : van een gedicht moet
ik 'wijzer kunnen worden' . En als het is, zoals velen van moderne poezie
beweren : 'je wordt er niets wijzer van', - dan betekent dat een veroordeling
van die poezie .
Ik meen, dat het niet zo is . Dat waar to maken, is mijn eigenlijke bedoeling
met deze kommentaren .

II

Paul Rodenko / HE T B E E L D
1 Uit het hout van de morgen
uit morgenrozenhout
sneed ik een beeld
heel licht en smaller dan een lijsterstem
5
een beeld van morgenrozenhout .
Het was zo schuw zo ongeschoold
dat ik het zelf niet kende
met elke windvlaag was het weg
maar 'n kind
10 een bloesemtak
een onbekende
bracht het mij zeer voorzichtig weer terug .
Er waren er die het herkenden
26 5

en luide namen gaven :
15 Confecta Sexgiraffe Tafel met Citroenen
Clown Tederheidsbeginsel Bloedgewricht
Naakt met Napoleon Een huis My Country
My Ka My Lah My Lullalongsome Baby
O schweler Ahnenstern Wir haben 's
nicht gewusst
20
nimmet gruwuhle
nit gramah.
Een heel smal haast doorzichtig beeld
van morgenrozenhout .
25 Langs zenuwrasterwerk
door tuinen
hoogbeplant met diplomatenkoppen
droeg ik het broze beeld
van morgenrozenhout
30 en ieder wilt nauwkeurig war het was
slechts ik die 't eigenhandig had gesneden
ik orensnijder schoudertulpensnijder ik

35

orensn#der tulpensn#der
wie gaat er mee de vijverkoe bevr#den
de v#ver is gesloten
de sleutel is gebroken
er is geen ene

tweee
driee
40 -

Dites, Madame, va-t-il pleuvoir ce soir?
Mais non, Monsieur, vous ne savez done pas?
Quoi?
Qu'on a invente le plus-jamais-pleuvoir?

Een gedicht over een beeldsnijder . - Maar dat is natuurlijk oneigen, overdrachtelijk, bedoeld . Eigenlijk spreekt her gedicht over de beeldsnijder die in
iedere kunstenaar steekt . En vooral : over de beeld-spreker bij uitstek, die de
dichter is, en over de beeld-spraak van het gedicht . Nee, veel direkter : het
gedicht spreekt daar niet over, - het is zelf deze beeld-spraak, van begin
tot eind .
Daarmee bedoel ik bepaald niet, dat het van begin tot eind 'uit beelden
bestaat' . Dat immers is een van de meeste gehoorde verwijten aan het adres
van de hedendaagse dichter : zijn beeldspraak zou chaotisch en ondoorzichtig
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zijn, zijn gedicht ontoegankelijk als een jungle, een woekering van beeldlianen, die zich wild en willekeurig vervlechten . Niets dan oerwoud ; geen
open plek die ergens van binnen uit lokt, geheimzinnig en veelbelovend, geen 'Lichtung' . En is de dichter niet juist geroepen, de 'Lichtung' to ontsluiten, de 'openheid van het Zijn' to beamen en to realiseren?
Welnu, als de beeldspraak van de moderne poezie inderdaad vrijblijvendassociatief is, dan betekent ook dat haar veroordeling als poezie . Het is
werkelijk geen kunst, onder het mom van 'imaginatie' een woekering van
beelden nit de bodem van het dichterlijk onderbewuste to voorschijn to
roepen ; het is geen kunst, allerlei beeld-ranken, die elk hun eigen vertwijgsels
hebben, hun eigen associaties meebrengen, zich, al naar het uitkomt, met
elkaar to laten verstrengelen : het ene beeld knelt het andere dood . 'Geen
kunst', omdat het au fond anti-cultureel, en kunst nu eenmaal een worm van
cultuur is. Cultuur betekent : kritisch op het gegevene, het zich-aandienende
ingaan . Cultuur heeft altijd iets met het kapmes en met het ploegijzer to
maken . Het kapmes in bet oerwoud, - pas zo komt de 'Lichtung' vrij . Het
kapmes in de gratuite fantasieen die zich aandienen, - pas zo komt het tot
poezie . 'Dichten is afleren' heeft J . C . Bloem gezegd, en dat is nog steeds
een van de wijste woorden over poezie, die ik ken .
In het gedicht van Paul Rodenko heeft het beeld naar mijn mening niets
gemeen met een woekerplant . Het beeld is er niet iets vegetatiefs, maar iets
gesnedens (3) . Of anders gezegd : het beeld is er niet jets natuurlijks, maar
iets cultuurlijks . En zo is het niet alleen in dit min of meer programmatische
gedicht, maar vrijwel overal in Rodenko's vaak verbijsterend-beeldende
poezie . Rodenko laat zich zelden overmeesteren door de latente groeikracht,
die sluimert in de bodem van zijn onderbewuste . Misschien dat hij zelf deze
geremdheid als een nadeel beschouwt, en objektief bezien is ze dat ook wel :
twee kleine bundels als vrucht van 15 jaar dichterschap zijn tenslotte geen
ruime oogst ; en als men Rodenko's poezie juist op het stuk van de beeldspraak toetst, dan blijkt deze maar al to vaak een weinig spontane, uiterst
'bekeken', zoal niet gewilde indruk to maken . Rodenko laat zich niet gaan ;
hij schijnt ieder ogenblik to weten wat hij doet, al betekent dat nog niet dat
hij het rationeel aanvaardbaar zou kunnen maken . Hoe het ook zij, hij weet
in elk geval, dat het in de poezie gaat om de 'openheid van het Zijn' . Hetgeen hem, ongewild vermoedelijk, tegenover een hele schare van andere
dichters stelt, - experimentelen, maar vooral 'post-experimentelen', om van
de talloze verlate impressionisten en anekdotici, religieuze gevoels-melkers
en aesthetische slagroom-kloppers maar to zwijgen . Toch heeft dit weten niet
tot het resultaat geleid, dat zijn gedichten onmiddellijk doorzichtig zouden
zijn . Hoe zou het ook : wat essentieel is, ontsluit zich nooit op het eerste
gezicht ; het verbergt zich veeleer voor profane blikken . Niet onmiddellijk,
misschien wel nooit helemaal doorzichtig, - zeker niet voor mensen die alleen
nog maar met hun brein schijnen to kunnen kijken ; zeker niet doorzichtig op
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de wijze waarop voor de meesten de dingen doorzichtig moeten zijn : nauwkeurig na to rekenen volgens een systeem van strikt logisch-verstandelijk
kombineren en deduceren, en dan vooral 'verfugbar', - je moet er tenslotte
iets mee kunnen beginnen! Of komen velen er langzamerhand weer achter,
dat onze geest nog andere mogelijkheden heeft om tot inzicht en doorzicht,
ja tot konklusies to komen dan die van ons rationaliserend verstand?
Nog een andere overweging verbind ik - min of meer als opmerking vooraf
- aan bet woord 'sneed' uit regel 3 . Het beeld is gesneden, - gesneden uit
(1) . . . Zonder dat de dichter bet expliciet bedoelt - maar wat 'bedoelt' een
dichter? - wordt daarin m .i . iets essentieels uitgesproken t.a.v . bet dichterlijk
beelden, bet artistiek beelden in bet algemeen . Her is een oud misverstand,
dat de kunstenaar de dingen moet laten war zij zijn, en met name dat hij de
natuur natuur moet laten, - hij mag er niets aan vervormen, daarin zou hij
slechts zijn destruktivistische, zoal niet nihilistische neigingen botvieren .
Want de natuur, nietwaar, de natuur is heilig ; zij moet daarom intakt
blijven . Degenen die nog altijd dergelijke bezwaren tegen de hedendaagse
kunst in bet geding brengen, zouden iets kritischer moeten zijn, want we
kennen die immers nog van vroeger . Niet toevallig zijn bet vooral de nazi's
geweest, die hysterisch hun verontwaardiging over zoveel 'ontaarde kunst'
hebben uitgeschreeuwd, - degenen die de menselijke waarheid en waardigheid
rechtstreeks uit deze heilige, goddelijke natuur wilden afleiden . En waar dat
in de praktijk op neerkwam, buiten de kunst, weten we hopelijk nog .
Men begrijpe mij goed : er is niets tegen, dat een schilderij, een beeld, een
gedicht, iets, of zelfs alles, met de natuur uitstaande heeft . Maar bet zal dan
toch anders, meer moeten zijn dan een nabootsing van de natuur ; in zulke
nabootsingen komt de 'kunstenaar' naakt en armelijk aan de dag als alleen
maar een producent van namaak . Anders en meer, - namelijk mensel#lee zingeving van de natuur. De kunstenaar schept uit de mogelijkheden der natuur :
hij sn#dt uit. 'Scheppen is scheiden' heeft de theoloog Noordmans gezegd ; al
'scheidende' manifesteert de kunstenaar zijn 'vormgevend vermogen' . Hij
scheidt zijn werk uit bet gegevene ; hij snijdt her los uit bet hout der natuur.
Dan is bet Been natuur meer, maar cultuur, - beeld, gedicht. Niet iets dat
vijandig tegenover de natuur staat, maar veeleer iets waarop de natuur
a .h .w. is aangelegd, waarin ze 'tot zichzelf komt' : ze w~nst niet vergoddelijkt to worden en derhalve onaangetast to blijven, integendeel, ze wil niets
liever dan de mens als haar beer, de 'beer der schepping' erkennen . Het beet
dat 'de schepping met reikhalzend verlangen uitziet naar de openbaarwording van de zonen Gods', d.i . naar de dag dat de mens eindelijk mens zal
zijn en planten en dieren, hemel en aarde niet meer zal usurperen, zoals hij
ook zijn medemensen usurpeert. Want natuurlijk, dat is de andere kwade
kans : dat, ook in de kunst, de schepping niet wordt vergoddelijkt, maar
geknecht.
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III
Na deze prealabele opmerkingen nu meer in concreto over het gedicht van
Rodenko en over het beeld, waarvan het spreekt, nee dat het is .
Uit wat voor hout is het beeld gesneden? Uit goed, licht, levenskrachtig
hout : het 'hout van de morgen' (1) . De associatie die dat oproept behoort
ma . tot de grote momenten van onze nieuwe poezie : 'morgenrozenhout' (2) .
Die 'rozen' zullen wel visuele wortels hebben . Sprak niet al Homerus van de
'rozenvingerige dageraad'? Maar het overrompelende is hier, dat met de
aanvankelijk visuele notie ineens ook de geur van dat hout wordt gemengd :
morgenrozenhout . Een woord om lang en aandachtig to proeven .
Overigens z6u men het als een tekort kunnen aanmerken, dat die geur, die
smaak, vrijwel spoorloos vervluchtigt . Maar is dat niet eigen aan sublieme
momenten? Hoe moeilijk is het trouwens, in woorden geur vast to houden, veel moeilijker dan klank of kleur . Ik reken het de dichter dan ook niet aan,
dat zijn gedicht zich verder alleen in de dimensies van horen en zien ontwikkelt, zoveel to minder omdat juist in die beide opzichten deze eerste
strofe voortreffelijk is . Men lette b .v . op de irrationele en toch onmiddellijk
overtuigende wijze, waarop de lijster (4) a .h .w . komt binnenvliegen om zich
to nestelen in het morgenrozenhout, diep erin weg, alleen nog maar als stem
herkenbaar . Een lijsterstem, - daarmee wordt 'het beeld' vergeleken : bet
krijgt, ook al heet het 'smaller dan een lijsterstem', klank ; het krijgt, behalve
visuele, akoestische dimensie ; her wordt stemhebbend, - het heeft iets to
zeggen, 'heel licht' maar nadrukkelijk .
'Een beeld van morgenrozenhout' - een ding zeer pril en ongecompliceerd .
Maar zie het wonderlijke : zelfs de dichter blijkt er nog moeite mee to hebben! Blijkens de tweede strofe staat hij er uiterst onwennig tegenover . Deze
strofe immers spreekt van de verhouding van de beeldsnijder tot zijn eigen
beeld, van de dichter tot zijn eigen gedicht, - let wel van de dichter-dieafstand-heeft-genomen, die nu tot een bijna even toevallig persoon t .o.v . zijn
gedicht is geworden als ieder ander : een buitenstaander . Het gedicht, - de
dichter kent het zelf niet! Het vlucht voor zijn spiedende ogen en grove
handen voortdurend weg, als de Iijster in het morgenrozenhout . Het is zo
weinig bij de intellektuele kennis van zijn auteur in de leer geweest, dat het
hem vreemd en oneigen schijnt . Het ont-gaat hem : 'met elke windvlaag was
het weg' (8) ; er is maar een klein windstootje nodig om het hem to ontvreemden . En de lichtelijk verwijtend-klinkende toon - 'zo schuw zo ongeschoold' (6) - doet vermoeden dat het 'zelf niet kennen' de nuance heeft van :
het niet of nauwelijks als eigen kunnen erkennen . Maar een kind weet beter .
Een kind, zelf nog pril en ongecompliceerd - met het 'oorspronkelijke', d .i.
met de kunstenaar in de kunstenaar, vertrouwd (denk ook aan Nijhoffs
gedicht Het kind en ik) - een kind brengt het hem 'zeer voorzichtig weer
terug' (12) ; een kind verzoent hem er weer mee .
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1Iet woord 'bloesemtak' (10) behoort associatief tot dezelfde wereld van
prilte en ongecompliceerdheid, waarin bet kind thuis is en waarin her morgenrozenhout groeit . Anders evenwel is het met 'een onbekende' (11), die
geldt als de derde bemiddelaar tussen de dichter en het hem vreemd geworden gedicht . Men is geneigd zo to redeneren : Het kind en de bloesemtak zijn
allebei 'bekenden' - her kind allereerst de bekende van de dichter, de bloesemtak allereerst de bekende van het beeld-van-morgenrozenhout -, war
moet die 'onbekende' bier nu opeens? Laten we vooral letten op de klankverhoudingen, waarin bet woord staat . Het roept de sensatie van rijm op,
ofschoon het bij nader inzien alleen maar op 'kende' rijmt, en dat is rijkelijk
'rime riche'. De rijm-notie wordt echter tevens door iets anders bepaald . Het
komt mij namelijk voor, dat er ndg een rijm, een andersoortig rijm, in her
geding is, - 'kind' (9) . We zouden dat 'etymologisch rijm' kunnen noemen :
'kennen' en 'kind' gaan immers op dezelfde wortel terug .'Ee-kennen' voor de
geslachtsdaad komen we nog in de Statenvertaling tegen . Welnu, is die 'onbekende' niet funktioneel dezelfde als het kind, vraag ik mij af, dezelfde als
die bloesemtak, - jonkvrouwelijke suggestie?
Natuurlijk kan ik niemand dwingen, mij op deze associatieve weg to volgen .
Ik zou me b.v . kunnen voorstellen, dat sommigen de zin van 'onbekende'
liever louter en alleen in welluidendheidsoverwegingen zoeken : bet lag de
dichter goed in bet oor . Toch zou ik de twijfelaars en ongelovigen willen
verzoeken, serieus in de door mij aangeduide richting to kijken . Die wordt
immers door het gedicht zelf gewezen . Waarover anders gaat bet dan over
her prille, oorspronkelijke van de artistieke imaginatie - 'morgenrozenhout' dat ongerept zichzelf blijft in de wereld, - 'kind' blijft, enfant terrible wellicht?
Zo, naief en ongerept, wordt her beeld in de derde strofe blootgesteld aan de
bevuiling door 'onwelvoeglijke' namen . Her wordt gekonfronteerd met
degenen die het 'herkennen' en er 'luide name' voor hebben (13) . Wat wil
her anders zeggen, dan dat ze zichzelf erin herkennen? Onbewust noemen ze
het met de symbolen van hun eigen psyche, en dat is vaak niet zo'n frisse
aangelegenheid . Het gaat min of meet op de manier van het mopje : 'Waar
denkt u aan, als u dit ziet?', vraagt de psychiater, en haalt een zakdoek to
voorschijn? - 'Vrouwtje', antwoordt de patient . - 'Hoe dat zo?' - 'Nou, daar
denk ik toch altijd aan!' Rodenko heeft zich kennelijk verlustigd in het
attaqueren van de naamgevingswoede van zijn tijdgenoten . En misschien
neemt hij daarmee nu juist psychologen en psychiaters op de korrel ; want
zijn tegenwoordig niet vooral zij her, die pretenderen de beelden van de moderne kunstenaar to herkennen en to kunnen benoemen, d .i . hun wezen to
kunnen bepalen Hoe her zij, Rodenko zet de beeld-herkenners, de luidenamen-gevers vrolijk in hun hemd . Stellig, hij speelt war met woorden en
klanken in deze strofe, maar her is geen onbekommerd kinderlijk spel, - er is
opzet in, boos opzet .
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Het lijkt me niet noodzakelijk de namen die klinken stuk voor stuk op hun
symboolwaarde to onderzoeken, - een ieder kan er zijn konklusies uit trekken t .a .v . de 'psychische realiteiten' der naamgevers . Op gevaar of natuurlijk,
daarmee zijn eigen trauma's, neurosen en komplexen bloot to geven, althans
wanneer hij het in het openbaar doet, zoals ik . Want met het oog op de
voortgang van mijn kommentaar kan ik de konklusies helaas niet geheel aan
mijzelf voorbehouden . Soit, - ik zeg dus : Er is een zekere willekeurigheid in
de volgorde der namen ; die welke op het erotische duiden, staan b .v . niet
keurig op een rijtje . Maar toch is er iets dwingends in de afloop van de
reeks, niet alleen iets ritmisch-dwingends . In de eerste regel namen (15) zit
het dwingende vooral in de klank, in assonantie en 'konsonantrijm' : 'Confecta - Sexgiraffe', 'giraffe - Tafel met Citroenen', 'Sexgiraffe - Citroenen'
Ook in de volgende regel is dat principe nog to onderkennen : 'Clown Tederheidsbeginsel', 'Tederheidsbeginsel - Bloedgewricht', zoals het eerste
woord 'Clown' ook met het laatste woord van de vorige regel, 'Citroenen",
consoneerde . De daarop volgende regels (17/18) echter zijn zeer bepaald op
een ander bindingsprincipe gebouwd, al vormen de eerste woorden van regel
17 uiteraard een alliteratie : 'Naakt met Napoleon' . Maar meer : ze roepen
een bepaalde situatie op, - een 'huiselijke situatie om zo to zeggen . Vandaar :
Ten Huis My Country', waarin enerzijds iets van 'right or wrong my
country' doorklinkt en waarin anderzijds het huis tot 'my country' schijnt
geproklameerd, - dit huis, deze huiselijke situatie, waarin Napoleon zich
heer en meester droomt, maar . . . het niet is. Er zijn meer wereldse machtsdromen uit sexuele onmacht geboren .
Dat 'My Country / My Ka My Lah My Lullalong . . .' (18) louter een spel
van alliteratie en assonantie is, is duidelijk ; dat de 'namen', die het beeld van
morgenrozenhout interpreteren, tot brabbeltaal worden gemonteerd ook . Alleen, wat is het voor brabbeltaal? Die van het kind - alweer het kind! - dat
nog niet verder is dan het klankexperiment : ku, ka, la, loe, la, 10? Het
woord 'Baby' aan het eind doet het een ogenblik vermoeden . Er staan evenwel meer dan alleen maar allitererende of assonerende klanken, - de rij
words immers telkens onderbroken door 'my', en dat ontneemt het kinderlijke aan het gebrabbel, maakt het hijgerig en gedreven. Wat bier is geevoceerd lijkt meer het brabbelen van de minnaar . Trouwens, 'My Baby' is tdch
al niet in de eerste plaats aanspraakvorm voor een onmondig kind, zelfs niet
al blijkt het woordje 'lullaby' in 'My Lullalongsome Baby' verborgen . Evenals het werkwoord 'to long' trouwens, - en dat is beslissend : verlangen,
'longeren'. Net zo veel of net zo weinig als 'lullalongsome' engels is, mag
'schweler Ahnenstern' duits heten, al zou 'schweler' i .v .m . 'Stern' bepaald
een mooi nieuw adjektief zijn en de samenstelling 'Ahnenstern' een dito
substantief! Geen duits in strikte zin, - maar eenmaal een duits-klinkende
formule gevonden, dringen zich als vanzelf woorden op, die als de duitse
woorden bij uitnemendheid zouden kunnen gelden en die zeker nog als zo271

danig golden in de tijd dat Rodenko zijn gedicht voor her eerst publiceerde
(jaargang 1947 van bet tijdschrift Podium) . Het beeld van morgenrozenhout
dwingt de luidenamen-gevers zelf de erkentenis af : 'Wir haben's nicht
gewusst'. Het lijdt geen twijfel, dat 'nimmet gruwuhle/nit gramah' (21/22)
in een germaans soort newspeak ongeveer hetzelfde uitdrukt . In 'gruwuhle'
klinken voor mij noties door, die samenhangen met de verba 'grubeln' en
'wuhlen', - het eerste het frequentativum van 'graben', bet tweede semantisch
daaraan verwant . En wat 'gramah' betreft, bet lijkt mij onmogelijk niet onmiddellijk aan 'grammItika' to denken . Ik zeg niet dat bet dat 'betekent',
maar onze associerende intuitie wordt in deze richting verwezen. De luide
namen zijn aan het weerloos beeld van morgenrozenhout gebroken . Het
beeld heeft gediend als katalysator van menselijke zelfherkenning, zelf is het
onveranderd gebleven . Het overbewust denkschuim en bet onderbewust
voelvuil, die het opriep, zijn erlangs afgegleden ; het bleef ongerept : 'een
heel smal haast doorzichtig beeld / van morgenrozenhout' (23/24) . 'Haast
doorzichtig' - zijn doorzichtigheid (als het al doorzichtig is) blijkt van een
andere orde dan de dingen die men met 'grubeln' en 'wuhlen' to weten kan
komen.
De beeldsnijder draagt zijn beeld door de wereld : 'Langs zenuwrasterwerk
/ door tuinen / hoogbeplant met diplomatenkoppen /' (25-27). In die twee
suggesties is voor Rodenko klaarblijkelijk onze wereld begrepen. Zenuwen
en diplomatenkoppen zijn elkander tegengesteld, - een diplomaat met zenuwen deugt niet (als diplomaat, voeg ik er haastig aan toe) . Maar toch, wat
men aan de buitenkant van onze hedendaagse wereld ziet en voelt, dat is
trillende nervositeit, tegelijk antenne-achtig gevoelig voor alle indrukken
van buiten en afwerend - schrikdraad - terwijl van binnen die wereld door
koele, ijskoude berekening wordt beheerst. Er zijn wel tuinen door het 'zenuwrasterwerk' omgeven, maar het zijn verloren paradijzen : er loeren
'diplomatenkoppen' uit de hoogste bomen, - er kwetteren en zingen geen
vogels ; het enige wat to horen is, is een koel-berekend, onbewogen praten
over en weer.
Ga ik niet wat ver in bet interpreteren van die diplomatenkoppen, wanneer
ik daarbij kom op 'praten-over-en-weer', dat immers totaal niet wordt geevoceerd? Misschien wel . Maar ik moet mij immers afvragen, hoe Rodenko
nu juist op 'diplomatenkoppen' is gekomen als symbool van onze moderne
wereld? Welnu, ik geloof, dat ook dit een van de onthullingen, subs . ontmaskeringen is, die bet beeld, eenvoudig door zijn zo-zijn, voltrekt, - dat
beeld, waarvan bet laatst is gezegd, dat het 'haast doorzichtig' (23) is. Haast
doorzichtig, - goed, maar dat betekent dan toch nog altijd : ondoorzichtig .
Is het niet een van de grote verwijten aan bet adres van de hedendaagse
dichter, dat hij zijn poezie opzettel#k ondoorzichtig zou houden, dat hij
m.a .w. zou mystificeren? Daarop schijnt mij de passage van die diplomatenkoppen to slaan . Er zit een stuk polemiek in : Nee, niet de dichters spreken
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opzettelijk ondoorzichtig, - dat doen de diplomaten, wier taak het is, woorden to kiezen, die niet, tot geen enkele prijs, mogen worden doorzien! Zij
zijn de mystificateurs, en met hun diplomatiek-geperverteerde gladde taal
beheersen deze slangen 'op hoog niveau' onze landen, die tuinen zouden
kunnen zijn, echte paradijzen .
Het beeld is in de wereld binnengedragen, - zoal niet doorzichtig, dan toch
'haast doorzichtig', en dat volstaat . Wat is 'haast doorzichtig'? - Een spiegel!
Het beeld hoeft alleen maar to worden langsgedragen, - dat is konfrontatie
genoeg om al het andere erin gespiegeld to zien als wat het werkelijk is ; het
beeld weet, om zo to zeggen, nauwkeurig 'wat het is' . Maar nee, het schijnt
toch omgekeerd to zijn ; 'en ieder wist nauwkeurig wat het was' (30) . Het
luidenamen-geven heeft geen einde . Zou het geen kwestie van angst zijn?
Angst tegenover een vreemd en daardoor als dreigend ervaren fenomeen?
Is niet heel dikwijls dat de reden, waarom wij namen geven, onder een
noemer brengen, - onder een noemer zo mogelijk?
Alleen de maker van het beeld zelf, de dichter, kan blijkbaar maar niet tot
een zo grote mate van 'nauwkeurig weten', van rationele helderheid komen .
Of dat dan nodig is? Daar valt over to twisten : hij kent het beeld immers
'met zijn handen'! Of heeft hij het alleen maar met zijn handen gekend? In
elk geval klinkt hier aan het slot van de vierde, net als in de tweede strofe,
iets van hulpeloosheid door :
en ieder wist nauwkeurig wat het was
slechts ik die 't eigenhandig had gesneden . . .
De typisch kritisch-analytische gerichtheid van de mens Rodenko (men
denke aan zijn essays en kritieken) schijnt hier in de poezie zelf tot 'probleem' geworden .
Overigens dienen we wel to signaleren, dat op deze plaats niet zonder meer
wordt uitgesproken, dat de beeldsnijder, in tegenstelling tot de anderen, het
beeld 'zelf niet kende'. Ik zou bijna zeggen : integendeel . Want de volgende
repel (32) getuigt, tegen alle onzekerheid in, vooral van artistiek zelfbewustzijn : 'ik orensnijder schoudertulpensnijder ik' . Hoe wonderlijk zijn deze beide
suggesties opgehangen tussen tweemaal het woordje 'ik', - ingeklemd als een
hoofd tussen oren, in evenwicht als een romp tussen schoudertoppen . Alles
wat hij maakt hangt aan het zelfbewustzijn van de kunstenaar : ik . . . ik . De
logische konklusie, die op de regels 30/31 leek to moeten volgen, zou dan
ook niet op haar plaats zijn . De vierde strofe eindigt als een anakoloet, en in
de ruimte die de dichter ons schijnt to laten om tot een logische konklusie
to komen, begint iets totaal anders to klinken dan dat, - een tegelijk vreemd
en vertrouwd kinderliedje . Het 'luidenamen-geven' en 'nauwkeurig weten'
van iedereen dringt de kunstenaar a .h .w . terug in het 'kinderlijk' stadium, dat
bet enige is, waarin hij kan ademen en zichzelf zijn ; het is of datgene, waar27 3

mee hij bezig was, toen hij zijn beeldje sneed, nog als een liedje in hem nazingt . Het zingt, en zingen is ver van redelijk formuleren en definieren, ver
van 'nauwkeurig weten' .
Volgt daar niet uit, dat ik nu toch werkelijk to ver zou gaan, wanneer ik
zelfs dit kinderliedje nog aan interpretatie onderwierp? Dat is de vraag .
Want natuurlijk, het zingt maar wat, dat versje, maar het zingt zeker niet
zonder oorzaak zoals het zingt . Vandaar dan ook, dat het liedje mij veel
meer interesseert dan de zin of ontstaansgeschiedenis-in-de-dichter van de
woorden, waarop het loskomt : 'orensnijder schoudertulpensnijder' (32), zelfs
al krijgen deze door de (gedeeltelijke) herhaling (33) een zekere nadruk . Het
is mij voldoende dat ze werken ; en hoe ze werken trachtte ik in de vorige
alinea to definieren . Verder heb ik er Been behoefte aan, aan to tonen, dat
het nu juist dit moest zijn, en niet 'neuzensnijder rozeknoppensnijder'
o .i.d ., hoewel dat toch ook heel hebbelijke suggesties voor broosheid zouden
zijn geweest . En daarom, dat liedje, - het dwaze liedje van een kind. Of
andersom : het kindse liedje van een dwaas? Om het even : kinderen en dwazen zeggen de waarheid . . . Zo ook hier.
Het gaat over gesloten-zijn, opgesloten-zijn . Wat ik associatief dadelijk herken, is een zeker verband tussen 'de vijver is gesloten' en het 'haast doorzichtig' van zoeven . De regel 'de vijver is gesloten' (35) staat in 't midden
van het versje en werpt zowel naar voren als naar achteren enig licht . In
die gesloten vijver moet een of andere 'vijverkoe' (34) zijn opgesloten, maar
de sleutel die toegang geeft is gebroken (36) . De vijver is gesloten, - de vijver
is ontoegankelijk . Waarvoor anders zou het als teken staan dan voor de
wezenlijke ontoegankelijkheid van het gedicht? De spiegel, die het gedicht is,
keert zich a.h .w . binnenstebuiten voor het oog van degenen die 'de vijverkoe
bevrijden' (34) willen : die de koe-symbool voor het substantiele, het'Handgreifliche' - uit het gedicht willen losmaken, die materialistisch de inhoud
willen vrijmaken of rationalistisch de betekenis uit de tekens willen afzonderen, in de mening dat het daar toch maar op aankomt .'De vijver is gesloten /
de sleutel is gebroken / er is geen ene' . . . timmerman / die die sleutel maken
kan. Maar nee, dat laatste wordt door deze lieden niet aanvaard . Het 'ene'
(37) geldt voor hen alleen maar als een soort wachtwoord, het sein om aan
to pakken . Ene . . . tweee . . . driee (37-39), - daar komt de koe boven water!
De koe sec, de waarheid-als-een-koe van het gedicht . Maar wat een platte
zaak, - daar stapt het eerste van de magere jaren zelf aan land!
Wanneer het dichterwoord is gerationaliseerd, van zijn geheim ontdaan, dan
is langzamerhand alle spreken tot praten over koetjes en kalfjes gebanaliseerd . Het moge daar niet voor uit willen komen, het moge zich b .v. in het
frans kleden - dat staat altijd goed - het moge een echte society-dialoog zijn,
het doet er niet toe : anders dan praten over koetjes en kalfjes is het niet,
leuteren over het weer! Maar toch . . . de koe is als het erop aankomt minder
plat dan ze eerst leek ; de waarheid-als-een-koe dient zich weliswaar als een
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vanzelfsprekendheid aan : 'vous ne savez donc pas?' (41), - maar wat een
wonderlijke waarheid is het eigenlijk! Het is de waarheid van de magere
jaren zelf, de jaren van materialisme en rationalisme : bet 'nooit-meer-regenen' is uitgevonden . Er zal geen boom meer groeien, waaruit enig kunstenaar
ooit meer enig beeld zal kunnen snijden . Onze cultuurbodem verdort onder
de dodelijke zon der 'Verlichting' . Of op een andere wijze gezegd, met de
woorden die het gedicht zelf ons aanreikt : Het is avond geworden - 'ce soir'
(40) - in onze cultuur . Wij zijn ver van de morgen, van het oorspronkelijke,
authentieke weggeraakt, daar weten alleen de dichters nog van . De dichters
die maar al to vaak t .a.v. zichzelf en hun weten in verlegenheid zijn en
onder de dwang der omstandigheden voortdurend in de verleiding verkeren,
hun gedichten op dezelfde wijze 'verfugbar' to maken als alles waar de moderne mens iets aan meent to hebben en mee to kunnen beginnen .
Maar goddank, hier is dat niet gebeurd . Tot het laatste toe is het beeld
gebleven wat het was, - geheim . Uit alles, wat het zich moest laten welgevallen is het ongeschonden to voorschijn gekomen . Als een katalysator, heb
ik straks gezegd : het heeft processen op gang gebracht, niet opzettelijk maar
eenvoudig door er to zijn, en zelf is het onaantastbaar gebleken . En wat de
aard-van-kennis betreft, die de katalysator heeft losgemaakt, - het is dichterhke wereldkennis ; onnut, naar de maat van degenen die de wereld alleen
onder het aspekt van de'Verfugbarkeit' kunnen zien, - onnut maarwezenhk .
Wie heeft nog behoefte to vragen, wat het dan toch eigenlijk is, het beeld? Alsof het daarom ging! Waar het op aankomt is, wat het doet, hoe het
werkt : Het onthult de waarheid .
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luc seller

NA TASCHA

ik wil niet huilen
om natascha
die weg is gegaan
nee ik wil niet huilen
om natascha nee niet meer
zij had een bloem in het haar
en haar huid was
van de zwaan zo zacht
en blank
en zij ging weg natascha
nee zij droeg een mand
met vruchten toen ik
huilde zo kleurig
en rond als haar mond
haar lichaam natascha
lieve natascha in mijn
hand
nee ik wil niet huilen
om natascha
die weg is gegaan
want zij zal zeker komen
om bet haar zacht
en zwart
op mijn ogen to leggen
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Bill Kroekow
'GITAN JALI'

In een jubel tot U o God,
laten al mijn zinnen in een enkele jubel tot U
uitstromen en
de aarde hier vinden aan Uw voeten
Als een laaghangende regenwolk
vol onuitgestroomde regen
laat heel mijn wezen als een
neerhangende wolk
onderkomen bij Uw deur
in een enkele jubel tot U
Laat al wat in mij zingt zich
- in z'n uiteenlopende tonen en spanning verenen
tot een stroom
en vloeien naar een zee van stilte
in een enkele jubel tot U
Als een kraanvogelzwerm
dag en nacht vliegend in haar vlucht vol
heimwee - terug tot het nest in de bergen
laat zo heel mijn leven
op weg zijn naar het eeuwig huis
in een enkele jubel tot U .
herdichting van 'Gitanjali'
no . 103 .
Tagore
(naar zijn eigen prozavertaling
uit 't Bengaals in 't Engels)
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Lode Bisschop
VERSCHIJNING

Zwaar van dromen
verwacht ik de nacht
die flarden zal scheuren in het lichtgordijn
dat het donker wegklatert als een kabbelende beek
en ik door de spleten van gordijn
het licht zie schemeren in
sprankelende figuren
moeder de Gans sprookjes gigakkend over
de goede jager jagers man . . . het bruine
beertje aan het goede touw . . . drie
kleine kleutertjes vallen van het hek de duivel in een bos van paleis en onze
lieve Heer spokend op zolder . . .
tegen de morgen donkert het gordijn zich dicht
misschien verlichten sterren even het
opsprankelend donker doch overigens
zal het donker donkerder zijn
tot een lichtflits van wekker mij wekt

278

Lode Bisschop

Na het vers verwoest to hebben zwijgt de piano
ik beeldde een beeld uit en op de nerveuze toon van
een kwaad lied speelde de piano door her beeld heen
zo dat het rimpelig in het water beeldde en ik
niet goed zag . . . enkel door de kringelingen van de
muziek heen die als stenen in het water plonsden
als kikkers die het beeld stuk kwaakten en enkel
de rimpelingen van de sprong achterlieten . . . o
duivel die met uw bokspoten op de piano tatert
ik zal u onverhoeds aanvallen en op uw perceel
lopen en u achterover doden en de piano doden en
dan naar mijn kamer staren op het beeld . . .
maar het beeld is enkel wit en in het water
staat niets . . .
o water . . . geheimzinnig water . . .
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Lode Bisschop
WAT . . . ZIEN . . .

Toen ik droomde
gleed de wereld van mij of
gleed ik in een andere wereld
een hangend want van gordijn
geweven van bomen geweven van bladeren
en op het want klom ik
en zag uit de hoge
de wereld van nu ver ver weg
huizen op huizen en mensen op mensen
en schouder tegen schouder
en ik viel terug
in de wereld toen ik ontwaakte
en dacht wat is de wereld

Toen ik droomde
zakte ik naar onderen
in het luchtledige het zoutloze lichtloos
en ik viel steen in de donkere plomp
en zag slechts water
donker groezelend over mij
slechts een enkele vis gleed als
een schub mij voorbij
en ik dacht aan het vroegere
doch wist die wereld niet
en ik ontwaakte
en zag de kamer de stoel
de meubelen het
behang
en dacht wat is de wereld

Wat is de wereld
is het licht op luchtledig
of water rollend over wateren
is het huizen op aarde
of stof in een woestijn
is het nu of nergens of niet
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of somber of donker wit
of zwart
wat is de wereld wat is de wereld
en een hand sloeg het licht van mijn ogen weg
en ik zag . . .
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Lode Bisschop

Vader ik noem u bij uw bloemennaam
ik ben eenzaam amechtig een zwarte grond
enkel kiezelstenen onvruchtbaar speurend
naar bet eerste speurtje groen vader ik
noem u bij uw bloemennaam schiet hoog op een groene stengel en
daarover een knop die openbloeit een geranium een roos zonder doornen
een anjelier wit rood geel vader schiet
als een bloem op in uw bloemennaam
en toen brak de grond en de stengel schoot
en hoog bolde een knop en de knop open
en daarover een bloem een bloem zonder
naam zo naam
vader ik zag uw bloemennaam
vader ik noem u . . .
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(KRITIEKEN

Ds . P . Lugtigheid
DE DUIF UIT NOACHS ARK .

Amsterdam - W . ten Have N.V .
De Heilige Geest bedient Zich van
de prediking en weet raad met elke
stijl : met de gotische kruisbloemstijl
van pater Brugman, de boerenklompenstijl van Luther, de renaissancestijl van Calvijn, de post-romantische van Kuyper, en ook met de
jangens-onder-elkaar-stijl van Ds . P .
Lugtigheid. Hij preekt op zijn eigen
manier ; niemand kan en niemand
mag hem nadoen . Sommigen stoten
zich aan zijn 'platte' taal, maar zijn
wijze van spreken past bij hem zelf ;
hij zou zichzelf niet meer zijn, als
hij aan de wensen van deze critici
tegemoet kwam, - en juist zijn spontaan en onbevangen zichzelf-zijn is
een van de geheimen van zijn welsprekendheid en zijn invloed op een
groot aantal mensen binnen en buiten de kerk . Hij heeft de gave ontvangen om zich in bet leven van
anderen in to leven ; hij staat naast
de tobbers en piekeraars, zodat zij
zichzelf herkennen ; maar hij laat een
kerkdienst niet ontaarden in een
stichtelijk uurtje van vromelijk onder-de-pannen zijn ; hij ergert de gemeente met de concreetheid van bet
Evangelie . In bovengenoemd boek
zijn enkele preken uit zijn 'Open
Deur-diensten' verzameld, preken
met een werkkiel aan, die niet als
schrijfwerk, maar als praat-werk beoordeeld moeten worden .
J.

Dr. G . Beyer e.a.
DE VLUCHTENDE MENS .

Wageningen - H . Veenman .
Deze uitgave kwam tot stand op
initiatief van de Studentenvereniging
Unitas Studiosorum Vadae ter gelegenheid van haar vijfde lustrum . Terecht heeft de voorzitter van bet Nederlands Comite Vluchtelingenjaar
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dit initiatief geprezen . Economen,
psychologen en politici geven - gedeeltelijk in bet Engels - in dit boek
hun visie op de problematiek van de
vluchtelingen, de oorzaken van hun
teleurstelling in bet Westen, hun
remmingen en de verdeeldheid in
hun eigen kamp . Al waren herhalingen niet to vermijden, de verschillende artikelen sluiten goed bij elkaar aan . Na de algemene beschouwingen worden enkele problemen in
verband met de opneming en de aanpassing van de vluchteling deskundig besproken ; daarna passeren de
verschillende landen, waaruit of
waarheen de vluchtelingen gegaan
zijn, de revue ; en tenslotte wordt
uiteengezet, waar en hoe door allerlei organisaties hulp geboden wordt .

Jacques Antoine

J

DE KOE EN DE KRIJGSGEVANGENE .

Rotterdam - Ad . Donker .
Drie korte verhalen uit de laatste
oorlog, die stuk voor stuk met genoegen worden gelezen .
Er steekt in dit boek een tragiek,
die ons tot denken stemt en er ligt
een milde humor over deze verhalen, die ons oordeel doet verzachten .
In bet titelverhaal is bet een
krijgsgevangene, die met behulp van
een koe, probeert zijn vaderland,
Frankrijk to bereiken . Het gelukt
hem bijna. Dan, op bet laatste
ogenblik, is bet de koe, die hem in
de handen van de Duitsers voert .
In bet tweede wordt verteld, hoe
een taxichauffeur de dreigende oorlog, de mobilisatie vergeet in zijn
hartstocht voor de paardenrennen .
De laatste vertelling gaat over
de liefde van een Amerikaans soldaat, die bet Italiaanse meisje, dat
hij in de oorlog heeft verkracht, na
tien jaar zoeken eindelijk vindt .
Het verwondert ons niet, dat naar
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aanleiding van dit boek de film
'De koe en de krijgsgevangene' is
gemaakt .
Met de vertaling van Roger Binnemans weten we geen weg. Nederlands is bet niet, ook staat bet ver
van bet sappige Vlaams, dat we
met zoveel plezier lezen .
Een paar voorbeelden :
Schoen draait zich niet om en
hoewel hij zich eraan verwacht
wordt niet teruggeroepen .
Het zeer zware terrein is er ongetwijfeld voor lets tussen dat alle
pronostieken falen .
Enz.
G . van H .
Ferdinand Oyono
DE OUDE NEGER EN DE MEDAILLE.

Lochem - De Tijdstroom.
Meka, de oude neger, wordt door
de blanken gedecoreerd.
In dit pogen van de niet-naturellen om tegenover de inheemsen een
vriendelijk gebaar to produceren tonen zij zich alleen maar kleine, misselijk-kleine mensen .
Het verhaal wordt wrang en
bitter en Meka is aan het eind van
het boek een geslagen man .
Maar juist dan komt hij tot volledige berusting en is hij zich zijn
waardigheid helder bewust .
Prachtig tekent Oyono ons bet
emotionele leven van de negers, de
opklinkende lach en de jammerklacht, 'zoals de zengende zon
plotseling door de woedende tornado wordt verslonden .'
Zo laat dit verhaal geen gevoel
van haat achter tegenover de blanken, eerder een gevoel van bewondering voor de neger, die in de he]
jets van de hemelse humor ziet oplichten .
G . van H.
C . Baardman
DE ZWERVER.

Kampen - J . H. Kok N .V.
De geschiedenis van de goede zwerver, die zich door God geroepen
weet, de wereld to hervormen .
Hij zegt 'Ik wil de mensen red284

den, en bet zal m# lukken, want
God geeft elk mens de kans .' Ik
ben zo vrij, achter deze zekerheid
van de zwerver een vraagteken to
zetten .
Ik kan mij indenken, dat de man
verdrietig is, als hij ontdekt, dat de
mensen niet altijd blij en goed zijn,
ik vind de zwerver een prachtfiguur,
als hij bet opneemt voor allen, die
in geestclijke of materiele nood verkeren . Maar ik kan maar moeilijk
accepteren, dat alles hem zo vlotweg gelukt .
Koos, de dronkaard wordt bekeerd, maar 'nooit zou de zwervcr iets loslaten over bet gesprek,
dat hij met Koos gevoerd had .'
Juist naar dat gesprek was ik
erg nieuwsgierig .
Er zijn meer vraagtekens .
Koos meet voor zijn heer een
belangrijk bedrag wegbrengen, wordt
overvallen en van bet geld beroofd .
Een politiezaak? Nee, de zwerver
gaat praten met de dieven, dreigt en
krijgt bet geld met de woorden
'We zijn onschuldig . Maar bier is
het geld, dan hebben we rust .'
Zo is er meer, dat wij op gezag
van de schrijver voor waar aan moeten nemen en dat wij dan ook maar
doen, omdat alles zo prettig afloopt .
Toch blijft ergens bet onbevredigend gevoel, dat dit verhaal niet
echt is .
G . van H.

Jan Verhoef

LES DIEUX OUT SOIF
Pour Djamila Boupacha

Men heeft de zon in een vrouw
aan stukken geslagen, brand gesticht in een mens
zij werd een rooksignaal aan de blauwe hemel
van onze welvaartsdromen . Aan alle zijden
is de lucht verduisterd, en hier staat deze :
een rooksignaal aan de horizon van het hart .
Men heeft haar onder stroom gezet
en zij telefoneerde ons : de goden zijn opgestaan
zij hebben mijn bloed gedronken
ik ben een woestijn van pijn
ik die een oase was ben verbrand
ik die de binnenzee der mensen was
ik ben verdronken
ik die een toekomst was
ben het litteken van een verleden
schokkend lag ze onder de stroom
en baarde zichzelf : een mens van pijn en angst
nauwelijks een mens
de laatste stem
een schreeuw van ontzetting .
Dit deed men . Dit deed men een mens aan .
Men : anoniem . Niet waard de naam
mens to dragen . Maar wij, mensen?
Her rooksignaal brandt in de ogen,
in onze oren wortelt de stem
bloed en zweet staan in onze handen .
Op zovele deuren de naam Pilatus
zal de stem eenzaam gaan door de straten der mensen?
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Guillaume van der Graft
AAN DE GEWELDIGE GEDREVEN WIND

Ondergeschikte,
overste,
wind van de stormram,
wind van de stormramp,
o dwaasheid welke
ik niet bega,
dichter bij wimpers
en bladeren, dichter
bij wortel en tak
dan ik, onderdak, onder woorden!
Overste
over de stenen,
over de zenuwen,
meningsverschillen
vult Gij met tijd, schepping verstaat Gij
met water en huid .
Ik weet schelpzeker,
ondergeschikte!,
overste!,
wat mij ontbreekt : wind,
wortel en strijd .
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Nora Petit
ELEGIE VOOR EEN STEM
1
alleen met het woord dat ontglipt
ben ik arm als een mens kan zijn
bet ogenblik valt door de vingers
en ik weet niet waar het blijft
de ster in de vangboom
de nacht in de huizen opzoekend
de slaapwandelaar in zijn droom
wie is in mij de vreemdeling
die opziet naar zijn engel
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2
eindelijk komen we uit onze woorden tevoorschijn
nog mager
wie zal het zeggen of dat het geluk is
langzaam veranderen onze dromen
wij zijn wakker uit het verleden
o het heden van de merel drie variaties lang
hoe kan ik duidelijk maken wat het is
geboren to worden in mei
met zachte kreten van het lichaam
met handgeroep

288

3
nooit de smartstem smartstem verraden
die van de rivieren komt
wat weet het leven van dood zijn
van de lange weg naar het licht
nit smalle huizen de kamers
het smallere graf
en de bloeiwijze van de kornoelje
heeft ernst gemaakt met de ernst
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4
ook zij die ons kenden de doden
wat hebben zij ons to zeggen
hoe kunnen wij hen bereiken
zonder lichaam slapend
hoe zouden wij hen herkennen
terwijl zij warm in de aarde
ons oor bewaart hun stamelen
zij hebben tijd van leven

290

5
waardevol is bet uit stenen brood to maken
leven met bet kwaad van de adem
nieuwe betekenis krijgen
dood en taal voor de gewonde
een mens zonder meet
een leefwaardig bestaan verlangt hij
en niet minder
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6
bet is voldoende geleefd to hebben
een jongere god een prins
smorgens de boom in en savonds
savonds bet nest blijft open
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Ds . S. J . Popma
ZONDER GISTEREN EN MORGEN

We weten zo langzamerhand, dat de Beatniks, die we uit de Amerikaanse
litteratuur vooral door het werk van Kerouac kennen, iets to maken hebben met het Zen-Buddhisme.
Deze beat-generation wordt min of meet gelijk gesteld aan de Engelse
Teddy Boys, de Halbstarken in Duitsland en de goed vaderlandse nozems .
Heel waarschijnlijk is dat alles niet . Alle gelijk is nog Been eigen . De verschillen zijn in de regel boeiender en belangrijker dan de overeenkomsten .
Heel in het algemeen kunnen we zeggen, dat er een aantal jongeren is, dat
een sterke drift tot zelfbepaling heeft en tegelijk een diep-grijpend onvermogen tot toewijding in de zin van zich wijden aan, zich geven aan : een
taak, een ander, een gemeenschap, God .
Dat brengt de behoefte met zich alle autoriteit en alle traditie los to laten
en van het ene levensexperiment naar bet andere to zwerven .
Negatief gericht is er de begrijpelijke neiging de autoriteiten uit to dagen,
to proberen hoe ver ze kunnen gaan in de zekerheid, dat alle fatsoenlijke
lieden nu eenmaal gebonden zijn aan hun eigen normen, wijsheden, frasen .
Zo doende kunnen ze inderdaad buitensporig ver gaan in het provoceren
van het gezag : ouders, opvoeders, politie-mannen. Hun overwinning is de
woede van de ordelievende burgers, die getergd tot het uiterste in schelden
en slaan hun eigen normen en fatsoenlijkheden verloochenen. lets fraaiers
is mogilijk to beleven en een tik met een gummistok kan alleen maar als
ereteken worden gewaardeerd . Deze onmacht tot toewijding brengt mee, dat
woorden als vriendschap en liedde weinig inhoud hebben ; er is het zwerven
van de ene 'verhouding' naar de andere, de verbondenheid door het gezamenlijk doorleefde avontuur of gevaar of de kameraadschap, die een
zwerftocht mogelijk maakt, maar daar blijft het wel bij .
In deze levenshouding hebben psychopathische trekken alle kans tot ontwikkeling to komen, al betekent dat zeker niet, dat we met psychiatrische
stempels mogen gaan werken .
Deze negatieve kant van de bedoelde jeugdgroepen is bekend genoeg.
In de litteratuur van de Beatniks ontmoeten we echter positief gerichte
trekken . Een daarvan is de verbinding van de Beat-generation met het
Zen-Buddhisme.
Wie zegt : het is me dan ook het Zen-Buddhisme wel, heeft gelijk. Maar
daarmee zijn we er niet mee klaar.
Prof. Dr . Th . P . v. Baaren maakt ergens de aardige en onthullende opmerking : 'Wat wij geestelijk scheppen noemen, bestaat voor minstens driekwart
in bet vervalsen van andermans geestelijk eigendom, om het nu eens
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onvriendelijk nit to drukken, maar daarom behoeft onze eerbied voor geestelijke vernieuwers geen haar geringer to zijn . Het zijn niet de omvormingen die door deze houding worden aangevallen, slechts de pretentie dat de
oorspronkelijke en de uiteindelijke vorm identiek zouden zijn, iets dat men
meestal slechts met grote mate van 'mauvaise foi' vermag to handhaven .'
Met de geestelijke vernieuwers, die we in de Beat-generation ontmoeten
staat het niet anders .
Nu is onze vraag : waarin ligt de bekoring van het Zen-Buddhisme voor
deze Beatniks?
Het is niet zo eenvoudig to omschrijven wat 'beat' eigenlijk zeggen wil .
Jack Kerouac, die in ons land bekend geworden is door zijn romans :
On the road ; The Subterraneans ; The Dharma Bums en Maggy Cassidy,
heeft deze naam gemunt .
Lawrence Lipton schreef een studie over een groep 'Beatniks' onder de
titel : 'Holy Barbarians' .
Kerouac omschrijft 'beat' als poor, down and out, deadbeat, on the bum,
sad, sleeping in subways, en dat is uitgebreid tot 'the slogan and label for
a revolution in manners in America' .
Maar Lipton zegt : 'the beat is the beat of jazz, the heartbeat, the beat in
the beatific vision' .
Wat is het nu? In elk geval niet de houding, waarover de square (= de
burger) met meewarige droefenis het hoofd schudt en waar de sociale werkster door bewogen wordt .
De echte beat is 'in the know' wat ongeveer betekent : hij heeft er weet van,
hij heeft het ervaren en doorleefd .
Natuurlijk blijft de vraag, waar hij dan weet van heeft .
'Hip' is iemand, die 'in the know' is . De 'cat' is de 'swinging, sex-free,
footloose, nocturnal, uninhibited, non-conformist genus of the human
race' .
Er wordt nog onderscheid gemaakt tussen 'cool' en 'hot' .
'It was a hot hipster like myself who finally cooled it in Buddhist
meditation .'
'Cool' is alles 'that sends you' .
Verder ontmoeten we bet woord 'dig'. Dat betekent : begrijpen, maar zonder accent op het intellectuele ; het is aanvoelen, zich er in geven, beamen :
'if you don't dig me, you'll never be anything but a square' .
De voorliefde voor dergelijke woorden wijst in een richting, waar het
antwoord op onze vraag zou kunnen liggen : het gaat om het doorleven
van een werkelijkheid, die langs rationele weg niet to grijpen is .
Hier zijn we in de buurt van een mystiek beleven .
Dat is nog uiterst vaag geformuleerd .
Om er wat meer inhoud aan to kunnen geven moeten we aandacht hebben
voor het feit, dat we to doen hebben met een generatie, die twee wereld29 4

oorlogen en een wereld-werkloosheid achter zich heeft . Dat betekent weinig
aandacht voor, binding aan bet verleden . En de toekomst is een dreigende
donkere zaak . We leven nu eenmaal na Hiroshima, om met Guardini to
spreken. Dat wil niet zeggen, dat de atoom-dreiging bewust in bet hart
leeft. Maar bet feit van een ongekende verwoesting is altijd als een bezinksel in de onbewuste lagen van de ziel aanwezig .
In de 'Introduction' van de verzamel-bundel 'Protest' wordt hierop de
aandacht gevestigd :
'Man, having found the means to release the natural force imprisoned in
matter and thereby to obliterate himself, his heirs and the sum total of
his racial inheritance, has created the most pervasive fact in his history :
one must learn to breathe, eat, make love in its presence ; it is a part of
every living consciousness . . . Man, behind the masks with which he plays
his daily roles, cannot be totally blind to the continuing collapse ; the
consequence is an increasing self-division . . . He senses that time is shrinking
into itself, the past losing its relevance and the future receding further and
further from his control . Only the present seems to hold the possibility of
his meaningfull participation, for he can still possess the moment .'
Hier wordt ook voor Amerika bet merkwaardige feit genoemd, dat zo velen
willen leven in het 'moment' . Gisteren en morgen hebben weinig of geen
inhoud . Dan blijft 'vandaag' over en de behoefte om in dit heden dit moment de werkelijkheid to grijpen .
'In the United States of America, those new barbarians' who have chosen
the present as the compass of their lives are the Beat Generation . . .'
. . . The Beat Man accepts but one responsibility : to sharpen his own senses
so that he can continue and improve his dialogue with existence .'
We hebben hier dus to doen met een groep mensen - jongeren, maar zo heel
jong zijn ze vaak niet - die in bet ogenblik willen leven .
Dat kan op veel manieren . Camus zegt van 'De Vreemdeling', dat hij leeft
zonder herinnering aan een verloren paradijs en zonder verwachting van
een komend Koninkrijk . Zo ontstaat de beleving van het absurde .
Bij de beatniks ligt bet anders . Wanneer alleen bet 'ogenblik' voorhanden
is kan bet verlangen opvlammen dit moment to vullen met hevigheid van
beleven . Her instinct-leven maakt dan de beste kansen . Vandaar de accenten
op sex, alcohol, wilde feesten, woest autorijden . De uitgever kondigt - niet
zonder speculerende reclame overigens - On the Road aan op deze wijze :
'wild drives across America, buying cars, wrecking cars, stealing cars,
picking up girls, making love, all-night drinking bouts, jazz joints, wild
parties, hot spots . . . This is the odyssey of the Beat Generation, the frenetic
young men and their women, restlessly racing from New York to San
Francisco, from Mexico to New Orleans in a frantic search for Ricks
and Truth.'
En van Dean, een van de hoofdfiguren uit 'On the Road', zegt Kerouac :
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'for him was sex the one and only holy and important thing of life .'
Toch is het niet sex zonder meer waar Kerouac op doelt .
'The night was getting more and more frantic . I wished Dean and Carlo
were there - than I realised they'd be out of place and unhappy . They
were like the man with the dungeon stone and the gloom, rising from the
underground, the sordid hipsters of America, a new beat generation, that
I was slowly joining.'
Ten slotte gaat het om bet verhevigen van de zinnen met het doel de intensiteit van bet moment om de werkelijkheid to grijpen . Vandaar de uitspraak :
Boys and girls in America have such a sad time together ; sophistication
demands that they submit to sex immediately without proper preliminary
talk, not courting talk - real straight talk about souls, for life is holy
and every moment is precious .'
Norman Mailer schrijft in 'The white negro', een scherpzinnig essay over
de filosofie van de Hip, waarin hij de beatniks dicht bij de psychopaat
brengt : 'At bottom, the drama of the psychopath is that he seeks love . Not
love as the search for a mate, but love as the search for an orgasm more
apocalyptic than the one which preceded it .'
Dit is zeker een wanhopig zoeken, een hopeloos grijpen en tasten .
Het is daarom to verstaan, dat hier en daar dit tasten overgaat in een
zoeken naar een laatste grond .
In de genoemde 'Introduction' van 'Protest' lezen we : 'But the hope is
that it will crack the undersurface of appearance and finally arrive at
the meaning, which are beyond experience . In this sence, as Kerouac has
said, the basic impulse of the Beat Generation is a religious one : to find
oneself is to find God . And if it must finally be acknowledged that God is
too weak to show His face and that the Beat Generation is a generation
of orphans, cut off from the past and its earthly fathers, severed from
the future and the Kingdom of God, than the predatory heart of man
himself. Satan, will be enshrined the Father. In the wilderness which is
life without God, without meaning, God becomes manifest even in his
antithesis, who also provides a center, a source, a sliver of certitude .'
Dit zoeken van God nu komt in bet Zen-Buddhisme terecht . En, wanneer we de behoefte van bet leven in bet moment centraal stellen, is
dit to verstaan . Van huis uit kent het Buddhisme bet verstaan van de
wereld als een donker geheel van lijden en moeite, dat als schijn doorzien
moet worden .
Langs de weg van meditatie en concentratie leert de mens uit de wereld
van schijn en vergankelijkheid door to dringen tot de verlichting, waarin hij
bet wezen van alles schouwt .
Dat geeft aansluiting bij de generatie, die in de wereld zoals die historisch
geworden is en zoals ze nu reilt en zeilt bijzonder weinig fraais weet to
ontdekken.
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Het Zen-Buddhisme gaat een eigen weg, die op de Beat Generation aantrekking moet oefenen.
In het vaak humor-voile vraag- en antwoordspel van de Ko-ans, waarbij
her antwoord vraag en vrager terugslaat naar het irrationele, wordt het
normale denkvermogen uitgeschakeld en een weg opengebroken naar Satori,
de verlichting .
En in deze Satori wordt de bonte en vergankelijke, pijn en leedbrengende
wereld geschouwd in zijn vreugdevolle, simpele, onvergankelijke goddelijkheid .
Dat is bet immers, wat de Hipster ten slotte wil : het grijpen van een nieuwe
werkelijkheid . Het leven in het moment krijgt zijn deel . Satori is waarachtig leven in het 'nu', het moment is geheel gevuld.
Er is nog een punt, dat de aandacht vraagt. Wanneer het normale denkleven verdwijnt, krijgt bet onbewuste zijn kansen. Hier liggen verbindingen met dadaIsme en surrealisme, die in een blind vertrouwen op de
intuItie, met uitschakeling van het bewustzijn hun werken schiepen . Vandaar ook hun belangstelling voor hallucinaire toestanden en voor drugs,
die deze konden oproepen . En de primitiefste vorm van het zich-verliezen
en de 46n-wording ligt in de erotiek .
Al de genoemde punten drijven als het ware de Beatniks naar bet ZenBuddhisme toe, al valt het moeilijk deze belangstelling helemaal au serieux
to nemen .
Kerouac's roman 'The Dharma Bums' is er vol van .
Bums zijn zwervers . En Dharma is de leer van Buddha en het is de mens
als wet en norm, zijn psycho-biologisch zijn . Het zijn ook alle eigenschappen, waarover hij beschikt om zichzelf to worden en to overwinnen . In
deze roman nu speelt de meditatie wel een rol, maar bet wordt niet
duidelijk welke rol . Al to duidelijk is de rol van erotiek en sexualiteit, om
van de drugs nog to zwijgen .
'I couldn't believe my eyes when I saw Japhy and Ahah taking their
clothes off and throwing them every whichaway and I looked and Princess
was stark naked, her skin white as snow when the red sun hits it at dusk,
in the dim red light . . .
. . . Smith, I distrust anykind of Buddhism or anykind a philosophy or
social system, that puts down sex, said Japhy quite scholarly now that
he was done and sitting naked crosslegged rolling himself a Bull Durham
cigarette (which he did as part of his 'simplicity' life)'.
Het is dan ook to verstaan dat een oosterling met klem protesteert : 'The
very fact of being a Zen-Buddhist outside the monastic wall is a contradiction in terms .' En hij voegt erbij : 'It is a full-time job' .
Alles samengevat kunnen we begrijpen, dat de Beat Generation met enige
aandacht kijkt naar het Zen-Buddhisme .
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Voor zover Kerouac en de zijnen er mee bezig zijn ontmoeten we een wel
heel erg vervalsen van andermans geestelijk eigendom .
Overigens blijft de vraag of we in het moment kunnen leven, zonder gisteren
en morgen .
En het Christelijk antwoord, dat gisteren niet gezien mag worden zonder
de grote heilsfeiten en morgen niet zonder de toekomst van de Zoon des
Mensen, blijft zijn kracht behouden .
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P . Ruysch van Dugteren
'WARUM WEINST DU?'

De kade is als een balzaal na een feest . Je danst totdat je merkt alleen to
zijn, en om dat to vergeten dans je door, want je herinnert je de muziek
nog zo levendig . De kade is verlaten, de schepen hebben bijna de horizon
bereikt . Dadelijk zullen ze er overheen klimmen om een andere wereld binnen to gaan, als kamelen op hun weg door de woestijn. Meedogenloos als
de zon scheppen zij een zonsondergang . Je ogen worden verduisterd, en
je herinnert je zijn laatste woorden, 'Warum weinst du?'
Je bent omringd door een Bode, zwijgende, wereld, die onweerstaanbaar
bestaat .
Je opent je ogen, en je ziet de doelloos omhoog reikende kranen, die als
karkassen van dode dieren wachten op de tijd om to vergaan . En het is
diezelfde tijd die je een vaart, een snelheid in je handen geeft die niet to
stuiten is . Alleen de nacht met zijn oneindigheid kan hier iets aan veranderen . Maar niets, geen muren, ook de stalen wanden van de silo's niet,
kunnen je ontnemen wat je je zo graag ontnomen zag . Trillend zonlicht
wacht je overal . De loodsen met hun smalle schaduwen zijn teer en wankel .
Ze vergaan in een week, een maand, een uur . Alleen de palmen steken overal
bovenuit, ze lachen want geen mens reikt zo ver omhoog, ze zijn de koningen op aarde, en ze leven dag en nacht . Niemand weet wat er in hen
omgaat, een mens laat een traan en hij is bedroefd, een boom verliest een
vrucht en je kent zijn vreugde niet .
Je staat met je kleine voeten op de kade en je herinnert je zijn laatste
woorden voordat zijn schip hem wegvoerde naar een onzekere horizon, een
scherpe lijn die de hele wereld omspant . 'Warum weinst du?' heeft hij gezegd,
en hij keek je aan met vragende ogen, als verwonderd over je tranen, die
woorden toch overbodig maakten . Een smal lint van schuim dat langzaam
oplost in de deining der golven is je enige troost . Een boot zonder zeil nam
hem mee naar een volgende golftop, een volgende branding, een volgende
haven. Het schip is nog zichtbaar, maar je ziet het niet . Hij zei niets mee.
omdat hij je niets meer zeggen kon, en hij schonk je zijn handen en mond
als troost . Je werd weer gevuld met dat geluk, met die droefheid, die zelfs
de palmen niet meer konden beteugelen, zo hoog steeg het uit boven hun
kronen, zo diep lag het geborgen onder hun wortels . Je hart was je eigen
hart niet meer, en toch behoefde je je ogen maar to openen om zijn gezicht
to zien, met het ongeduldig wachtende schip als een teken van het noodlot
op de achtergrond . Het floot, en het riep met vele stemmen zijn naam .
Hij zag je aan als een verongelijkt kind en langzaam verdween hij uit je
armen .
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Hij had willen praten, maar hij ging been met een zucht, een vloek, en
bijna een lack op zijn lippen .
Je had hem zien komen voordat hij kwam, en voordat hij ging wist je dat
je hem zou verliezen aan een volgende haven, een volgend hart . Want je
bouwde een droom en iedere dag en iedere nacht kwam hij de werkelijkheid meer nabij . Je was steeds weer verheugd bij een nieuwe ontdekking, en
je bouwde voort . Zo groeiden zijn ogen in kleur en in diepte, hij groeide
en jij werd er groter door . Zo zag je hem komen en zo zag je hem gaan .
Een smalle loopplank werd tot een scheiding, en dan werd de zee de
scheiding . Een meedogenloze boot van ijzer bepaalt zijn lot, zijn hartslag
wordt bepaald door de golfslag die doodloopt op bet strand . Hij liet je
achter en je bent weer alleen met bet land en bet water . Je hebt een hand
om mee to wuiven, maar die hand prevelt een gebed om jouw kleine gouden kruis dat schittert in de zon.
Je zag hem komen in datzelfde zonlicht toen bet nacht was . Je lichaam
rustte, vastbesloten de dag to vergeten, en de radio waarvan de lampen
zichtbaar gloeiden zag je niet, want je had je ogen gesloten. Maar er klonk
een melodie welke je hart beving . Ergens op de ronde maar zo vierkante
wereld zong iemand een lied voor jou alleen. En toen bleek dat je lichaam
niet rustte, want je luisterde met je hart . Je wilde een tegenstem vormen
om zo een wederlied to zingen, en je stem lag in je mond, maar je kende
de woorden niet . Zo vond je de nacht uit als een deel van de dag . De
ritselende huiver van de palmen in de nachtelijke wind hoorde je niet meer
want de melodic voerde je weg over heuvels en zelfs over de zee misschien,
en je was ergens op een kade om to ontvangen, om him to ontvangen . Het
was eenvoudig als een droom maar je hoorde de mensen en op de achtergrond zag je de zee met de verdwaalde boten . Een goedmoedig schip gestuurd door de stroom voerde hem naar je toe en je werd beschenen door
bet altijd aanwezige zonlicht . Je handen openden zich als bloemen en ze
spraken alle talen . Toch lachte je niet, je glimlachte bevangen door vreugde, zodat je hartslag de muziek overstroomde, zodat je ontwaakte in je
kleine kamer met vier wanden en een enkel raam met uitzicht op de
eeuwige zee. De dag was ver . De radio zong een ander lied met dezelfde
woorden en je vond tranen in je ogen, want de droom was geen droom .
Je had de schepen zien komen ; de jongens aan boord hadden je altijd toegelachen als ze je zagen, en dan had je teruggelachen . Zij hadden je gekust
en jij had hen gekust omdat je medelijden had met hun brede schouders en hun
droevige ogen . Maar je had zo lang gewacht, je was zo lang blijven wachten op zijn mond en op zijn hartslag die je een geheim zouden openbaren .
En de goedmoedige, de harteloze schepen waren gekomen en gegaan, een
eindeloze processie van schepen die over de wereld trok, doelloos dolend van
haven tot haven . Het scheen als had alleen zijn schip jouw haven niet aangedaan . En vaker had je je hoofd in je handen genomen en je ogen geslo3 00

ten . Je sprak dan geen woord tot jezelf, maar als je dan weer naar buiten kwam had je je oude lath weer op je gezicht . Waar je die had teruggevonden wist niemand, niemand wist dat je haar soms verloor, niemand
wist dat je een Broom bewaarde die je onderscheidde van het leven . Toch
had je of en toe een vriend ontmoet die je een hand toestak. Hij vertelde
je dan vaak de dagen, en toch was je niet eens teleurgesteld als ze hun
verhalen vervolgden in lange brieven die nit vreemde landen kwamen .
Mensen die opstonden bij het opgaan der zon en die van de avond geen
bruiloft maakten . Maar bij het lezen van deze vreemde verhalen was je
steeds weer alleen geweest, je had je hoofd weer in je handen genomen,
en je had geweend . Niemand had je gevraagd met ogen of lippen, 'Warum
weinst du, kleine Tamara?'
Maar toen was hij gekomen en zijn lach was anders geweest dan de lath
van de anderen. Waaraan je hem herkende wist je niet, niet aan de kleur
van zijn haar of aan de diepte van zijn ogen, maar je was zomaar zonder
meer gelukkig geweest . Je had hem al herkend toen de zee je nog van hem
scheidde en een ogenblik had je je angst verloren, om meteen een nieuwe
to vinden . De zee stond dreigend tussen jullie in, ook nog toen een smalle
loopplank werd uitgelegd, en ook nog toen hij je hand in de zijne genomen
had. Toen zelfs was je angst gegrocid tot een berg, maar je vreugde groeide
evenzeer. Je wist op dat moment dat er een strijd gevoerd zou moeten
worden, maar je stelde haar uit tot in het oneindige, want je wilde het
genot van zijn handen, van zijn blik ondergaan als een tevreden kind .
Alleen als hij het wonder van je handen onderging en jij je gedachten zelf
moest dragen, dan kon je die angst, dan kon je het schip niet vergeten .
Je kommer bracht je handen dan tot een kleiner en grootser liefde, zodat
je hart bijna stilstond in het maanlicht . Maar als hij zich over je heenboog
had je alle gedachten verloren en dan was je zo klein geweest dat je op
handen en voeten de wereld had kunnen binnentreden .
Je had hem herkend in een oogopslag, maar je wist dat een leven niet lang
genoeg was om een ander to leren kennen . Wat je had meegemaakt vergat
je en je ging op je tenen staan om alles door zijn ogen to kunnen zien . Je
liet hem het land achter de haven zien, en er was geen schaduw meer in
de glooiing van heuvels en dalen nu zijn land om jouw schouder lag . Zo
was elke dans een stil feest, je had alle gevoel voor ruimte verloren, want
je was de ruimte . Waar je was, wist je dan niet, alleen dat je in zijn armen
geborgen was en dat was goed . Het was goed, samen in de zon to zijn en
de dreiging van het schip aan de kade to vergeten . Toch had je, als je even
alleen was, naar een kracht gezocht zonder die to vinden, maar bij ieder
weerzien had je geglimlacht als een bloem . En hij had de vreugde aangenomen die hij buiten je blik verloor, daar was je zeker van . Je had hem
leren kennen als een kind en als een vader, je had hem leren kennen als je
minnaar, je tegenbloed . Je ging al terugzien op gelukkige dagen terwijl er
3 01

nog in het verschiet lagen, en je wist dat de strijd, de strijd die je verwachtte, al begonnen was toen je voor het eerst zijn lach had gezien, maar je
bleef lachen . Zelfs toen je hem naar zijn schip bracht bleef je lachen, en je
bleef lachen toen hij met je handen in de zijne bleef staan terwijl het schip
floot als teken van vertrek . Hij schoof een ring om je vinger en keek
ernstig, als een oud kind naar je hand, naar je gezicht . Je wist niet of hij
zo ernstig keek omdat je lachte of omdat hij je eerste tranen zag, want je
lachte totdat je huilde, en je huilde totdat zijn schip over de horizon
verdween.
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Bergman
COSY CORNER

boom
in de autostilte
huis
in de koelkastkilte
droom
op verchroomde poten
god
op gepaste grootte
man
met parate groeten
vrouw
met pikante voeten
leven
in knusse gaten
dood
in courante maten .
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Bergman
HYDROFIEL

het water is meet
dan een languit liggen
een moeder voor verliefden
of een bruikbaar postulaat
het is geen rug
voor pronkerige zwanen
geen brug voor maidentrips
en geen afficheblauw
het is ons vlees
ons bloed
het is ons zichtbaar teken
geboren worden
in de schoot der zee
het slaat de armen
lachend in ons open
en overrompelt ons
in onze huid
en altijd vloeit
het leven weerloos uit
en wil het hart
niet kloppen in dood tij
alleen mijn stem
is machtiger in mij
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Elisabeth Wolters
IN DIE NACHT

In die nacht
die zo puur was en zonder gewicht
heb ik gevraagd
wat eigenlijk ben ik?
Je antwoordde toen
je bent een hartstochtelijk liefhebbend kind je adem kwam licht als de zomerwind
over mijn hoofd dat dicht aan je hart lag in de donkere kom van je armen
vond ik vrede en licht De nacht is genadig
het daglicht is zonder erbarmen ik ben geen hartstochtelijk liefhebbend kind
ik ben deel van de wereld mijn ogen hebben bet kwaad gezien
dat de nacht hield verborgen bet kind werd gekruisigd bet hart is gestorven de dagen hebben de nacht bedorven in mijn slaap schreit her kind -
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Elisabeth Wolters
VANDAAG

Vandaag brak het opalen morgenlicht als een mysteriebloem
die lang haar kelk gesloten had gehouden boven de stad een stroom van koel wit-gloeiend licht lag als een zilverblad
to glanzen over dakpannen en ochtendstille straten De lucht was fris en prikkelend als op die stralendjonge dag
dat God nog eenzaam in de schoonheid van Zijn schepping
[stond
en in Zijn vreugde Adam riep en Eva tot een nauw verbond
waarin zij zouden leven tot het Bind der dagen En deze morgen steeg de dag als uit een verre eeuwigheid vol creatieve kracht, in zulk een ongerept en gloeiend licht
dat het mij was, als rees het wezen van God's aangezicht
uit een volmaakt bestaan, dat wij niet kunnen dragen -
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Elisabeth Wolters
U I T DE D I E P T E N

Er zijn tuinen van tederheid die niet bloeien
omdat er geen groot hovenier over gaat Er zijn oceanen van liefde die niet bewegen
omdat er geen goddelijke storm over slaat daar groeit de vrije roep van de meeuw
tot een schreeuw in de ravijnen der verlatenheid
en doet de wanden panisch trillen in de diepten siddert - weerloos en naakt
als een bladloze nerf - een ziel die sterft aan
een heimwee dat niet is to stillen -
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Elisabeth Wolters
PANTA RHEI

In Uw kalme oceanen mondt
alles uit wat zich in mij beweegt :
de beek van mijn vrede
de rivier van mijn liefde
de bergstroom van mijn hartstocht
en de waterval van mijn tranen waarom zou ik het leven vrezen
als bet in U terugkeert?
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Elisabeth Wolters
UNIO MYSTICA

Wanneer Uw stem uit de azuren stilte om mij roept
dan treed ik uit de rij der dorre plichten
om U to ontmoeten het heimelijk en lang-verbeide uur van onze liefde
ontstelend aan mijn huwelijk met het onbezielde
om U to ondergaan Als ik nog bezig ben met de vervulling van mijn taak
heeft reeds mijn ziel geantwoord dat ik komen zal
zodra ik vrij ben maar zo trillend brandt de vlam van haar verlangen
dat ik bet licht dat uit mijn ogen stralen gaat
verbergen moet In 't eeuwigheidsmoment dat ik tot U mag gaan
om U to ontvangen en mijzelf to openbaren
wacht mij Uw wezen
zo indringend, al-omvattend en volstrekt
dat ik gewichtloos en in lichtende overgave
in U verloren ga En als ik - na beleving van dit bovenaards geluk
waarin ik lichtend in Uw licht ben opgegaan terugkeer in de wereld
waar ik mijn bestaan moet slijten
liggen er glanzen van een goddelijke genade
over de dode dingen -
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M . Monsinga
DE VLUCHT

- Als Rinze de kamer binnenkomt, is de verpleegster juist bezig de oude
Hiemstra to helpen . Reeds enkele weken is de man ziek en driemaal per
week moet Rinze hem thuis scheren . Welke ziekte de oude man heeft, kan
hij niet meer zeggen . Het is hem wel verteld, maar zulke dingen vergeet
hij snel, omdat het hem weinig zegt . Wanneer iemand hem de naam van
een ziekte noemt, heeft hij er in de meeste gevallen geen notie van in
hoeverre her een ernstige ziekte is . Sommige mensen schijnen daar alles
van to weten . Hij kent ze wel : klanten die in de kapsalon waar hij werkt,
eindeloos over ziektegevallen kunnen spreken . Meer dan eens heeft hij zich
voorgenomen zulke gesprekken goed in zich op to nemen . Het hoort immers
bij het vak to kunnen meespreken over alle mogelijke ziekteverschijnselen .
Waren in de tijd van het aderlaten het beroep van barbier en dat van
dokter niet nauw met elkaar verbonden? Maar ondanks zijn goede bedoelingen heeft hij het nog niet ver gebracht . En zijn deelname aan dergelijkc
gesprekken beperkt zich dan ook doorgaans tot het trekken van een diepe
frons in zijn voorhoofd, her klakken met zijn tong of het enkele malen
herhalen van woorden als : tjonge, tjonge en ai, ai .
De oude Hiemstra ligt in een ouderwets smeedijzeren ledikant met grote
koperen bollen op de spijlen aan de vier hoeken . Het is een reusachtig
twee-persoons ledikant, waarin het kleine mannetje schijnt weg to schrompelen . Men heeft het een plaats gegeven in de voorkamer om het zijn vrouw
gemakkelijk to maken. Ze is een zware plompe vrouw die zich moeizaam en
steunend voortbeweegt en die niet meer in staat is enkele malen per dag
de trap op en of to lopen .
De verpleegster is bezig Hiemstra's onderlichaam to wassen . Het dek is
teruggeslagen, zodat Rinze het ontblote onderlijf van de man wel moot
zien, als hij binnenkomt . Het geeft hem een schok . Het is voor het eerst
in zijn leven dat hij een man, een nude man, naakt ziet . Hij bloost en weet
niet waar hij kijken moet . Onmiddellijk wendt hij zijn ogen af, maar het
bleke vlees van Hiemstra schuift zich als een voorhangsel tussen hem en de
dingen in . Een vreemde verbazing begint in hem to groeien : hoe is her
mogelijk dat zo'n verschrompeld mannetje zulke zware dijen heeft .
Kun je even wachten, Rinze? vraagt vrouw Hiemstra . De verpleegster is
bijna klaar.
Her komt hem slecht uit. Hij heeft het druk, omdat zijn baas gisteren
ziek geworden is . Elk oponthoud betekent verlies . Maar hij zal meer tijd
kwijt zijn wanneer hij straks moot terugkomen dan wanneer hij nu even
wacht .
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Ja, ik wacht wel, zegt hij korzelig .
Vrouw Hiemstra biedt hem een stoel aan . Als hij is gaan zitten, heeft hij
het voile zicht op het onderlijf van de oude man . De verpleegster heeft
hem op zijn zij gewenteld en zeept hem met een washandje af . Rinze durft
niet openlijk naar hem to kijken. Maar naar welke hoek van de kamer hij
zijn ogen ook richt, het bleke vlees van Hiemstra blijft binnen zijn blikveld .
Het irriteert hem en vergroot de verwarring waarin hij verkeert . Onrustig
schuift hij op zijn stoel heen en weer . Om zich een houding to geven vraagt
hij :
Hoe maakt uw man her nu?
Vrouw Hiemstra schudt langzaam haar hoofd . Haar gezicht staat zorgelijk
en haar rechterooglid knippert constant .
Het gaat niet goed .
Haar stem beeft. Het spreken valt haar moeilijk .
Hij gaat achteruit . Vaak heeft hij het benauwd, vooral na cen hoestbui .
En soms is hij helemaal de kluts kwijt . Dan weet hij niet meer wat hij zegt
of doet . Hij herkent mij soms niet meer . De dokter geeft niet veel hoop op
beterschap .
Ze begint geluidloos to huilen . Haar mond hangt half open en haar lippen
trillen . Over haar wangen rollen een paar tranen . Ze volgen een grillige
weg die wordt gevormd door de groeven in haar gezicht en verzamelen
zich in haar mondhoeken, Rinzes gevoel van onbehagen groeit . Het spijt
hem, dat hij erin heeft toegestemd to wachten .
Her was zo'n beste man .
De stem van vrouw Hiemstra klinkt nu klagelijk, als bet zachte janken
van een hond . Ze spreekt also£ haar man reeds gestorven is, alsof hij daar
stijf en levenloos in bet bed ligt . Rinze huivert ervan . Hij voelt dat hij
nu iets moet zeggen . Deze vrouw verwacht jets van hem : hulp, troost . Maar
hij weet niet hoe hij moet beginnen en wat hij moet zeggen. Wanhopig zoekt
hij naar woorden, maar ze ontglippen hem, ze vluchten voor hem weg . Er
is een bittere smaak in zijn mond . Hier ligt een opdracht, hij voelt her,
een opdracht van God . En hij zit daar maar met een mond vol tanden .
Vrouw Hiemstra keert haar gezicht naar hem toe en kijkt hem aan met
ogen vol tranen . Ze heeft kleine, beweeglijke ogen die altijd actief zijn en
die helemaal niet bij haar plompe lichaam passen . Maar nu ligt er iets hulpeloos in haar blik, een verlorenheid waarmee ze geen raad weet .
Het . . . bet valt misschien nog wel mee, stamelt Rinze .
Ze knikt langzaam en haalt een rode zakdoek uit haar schort .
Ja, misschien .
Ze zegt bet zacht, nauwelijks hoorbaar, maar her klinkt als een vonnis .
Een doffe woede komt in Rinze op . Is dat alles wat hij weet to zeggen?
Heeft hij geen andere troost to bieden dan deze troosteloze, banale woorden?
Her bloed stijgt hem naar bet hoofd. Hij verwenst de verpleegster die
311

nu met wassen klaar is en een injectiespuit uit haar tas haalt . Zij is de
schuld van alles, van heel die onverkwikkelijke situatie waarin hij nu
verkeert. Het besef dat hij nu onredelijk is, vergroot zijn woede nog .
Ziezo, dat is weer gebeurd .
Met een voorzichtige en toch energieke beweging trekt de verpleegster
het flanellen hemd van Hiemstra over zijn buik naar beneden en slaat dan
het dek weer over hem heen .
Hij heeft niet eens een onderbroek of een pyamabroek aan, denkt Rinze
gegeneerd . Omslachtig staat hij op en pakt hij het scheergerci . Zorgvuldig drapeert hij een witte dock om de hals van Hiemstra . Hij schrikt
van de blik in diens ogen . Ze zijn vol van een agressiviteit die hem
bang maakt .
Wie ben je? Wat doe je hier?
Schor en verbeten komen de woorden uit Hiemstra's mond . Rinze durft hem
niet aan to kijken . Dit moet een van die ogenblikken zijn, waarover vrouw
Hiemstra gesproken heeft . Hij begint iets to beseffen van wat zij op zulke
momenten moet voelen.
Ik ben Rinze . Ik kom u scheren, zegt hij zacht .
Hij vult een kopje met water uit het haardketeltje en doopt de scheerkwast in bet water . Terwijl hij daar mee bezig is, begint Hiemstra to
grommen . Plotseling richt hij zich op, grijpt een rol closet-papier, die op
het tafeltje naast het bed ligt en slingert die met grote kracht naar de
kappersbediende . Onthutst staat Rinze naar hem to kijken, niet wetend
wat hij hiervan moet denken . Maar ineens dringt de betekenis ervan tot
hem door. Oude mensen die niet meer weten wat ze doen, kunnen wel eens
gevaarlijk zijn . Soms moeten ze zelfs worden geboeid en onder politiebewaking worden weggebracht.
Och man, och man, wat doe je nu toch?
Vrouw Hiemstra strompelt naar de hock van de kamer waar de closetrol,
zonder enige schade aangericht to hebben, is neergevallen en pakt hem
zuchtend op . De oude man heeft zich weer achterover laten zakken en ligt
nu roerloos voor zich uit to kijken . De agressiviteit is uit zijn ogen verdwenen en heeft plaats gemaakt voor een wezenloze uitdrukking . Aarzelend loopt Rinze op hem toe en begint hem in to zepen . Zijn waakzaamheid is tot het uiterste opgevoerd . Hij houdt zich gereed om bij de geringste
verdachte beweging weg to rennen . Maar er gebeurt niets meer . Hiemstra
blijft onbeweeglijk liggen . Zijn energie schijnt uitgeblust . Langzaam verslapt Rinzes gespannenheid . Als hij begint to scheren is hij weer geheel
tot rust gekomen . Met beheerste halen hanteert hij het mes . Het werk eist
zijn volledige aandacht . Hiemstra heeft een moeilijke baard . Zijn gezicht
is doorploegd met talloze, kris-kras door elkaar lopende groeven . Onder
zijn kin zijn twee parallelle pezen gespannen, die doorlopen tot op het
borstbeen . Daartussen ligt een dal, als een uitgeholde boomstam, waarin
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zelfs de adamsappel geheel is weggezonken . Het valt niet mee daar de
huid goed schoon to scheren.
Met een paar snelle vegen zeept hij Hiemstra voor de tweede maal in .
Een onderzoekende blik op de ogen van de oude man levert niets verontrustends op : ze staren dof voor zich uit naar een punt ergens aan bet
plafond. Gerustgesteld begint hij opnieuw to scheren . Hij neemt zijn vak
serieus op . Hij is niet tevreden voordat degene die onder zijn mes komt,
volkomen glad geschoren is .
Hij is bijna klaar, als het gebeurt . Onverwacht schiet Hiemstra overeind .
Onmiddellijk daarna valt hij hevig hoestend weer terug in zijn kussens .
Maar deze beweging is ruimschoots voldoende geweest om bet scheermes
to doen uitschieten en in de huid van Hiemstra to drijven, schuin onder de
kin, aan de linkerkant van bet gezicht . Terwijl de oude man in bed ligt to
schokken van het hoesten, begint het bloed uit de wond to stromen . Het
is een brede stroom bloed en bet loopt snel langs de hals omlaag . Haastig
legt Rinze de witte doek als een prop onder aan de hals om to beletten
dat de pyama besmeurd wordt . Met een stift probeert hij bet bloeden to
stelpen . Maar bet is onmogelijk de stift op de wond to houden : bet hoofd
schokt to veel .
Vrouw Hiemstra komt jammerend naar het bed toelopen .
Zie je we], Rinze, daar heb je het weer. Nu is hij dadelijk zo benauwd .
Wat moet ik toch doen? Zie je wel, zie je wel . Dadelijk ligt hij naar lucht
to happen als een vis in het zand . Ik wou dat de verpleegster er nog was .
Ik ben zo bang . Zie je we1 . 0, ik weet me geen raad .
Ineens valt haar oog op de brede bloedbaan langs de hals van haar man .
Even stokt haar stem . Even slechts . Dan gilt ze bet uit :
Bloed, bloed . Kijk toch eens. Bloed. Hij heeft bloed opgegeven .
Het gillen van vrouw Hiemstra maakt Rinze kwaad .
Welnee mens, valt hij uit, hij heeft geen bloed opgegeven. Ik heb hem
gesneden .
Hij grijpt het pak watten van het tafeltje naast het bed en duwt snel een
dot tegen de wond . Met een andere pluk watten veegt hij het bloed aan de
hall weg . Dan wikkelt hij het scheergerei zonder bet schoon to maken in
de doek en pakt zijn tas. Hij moet hier weg, zo snel mogelijk .
Ik kan nu toch niets meer doen, zegt hij nors . Donderdag kom ik weer .
Och, kun je nog even blijven, Rinze? Ik ben zo bang alleen . Ik weet niet
wat ik moet doen .
Vrouw Hiemstra huilt . Voor de tweede maal ziet Rinze tranen over haar
gezicht lopen . Het maakt hem alleen maar onverbiddelijker . Hij heeft er
geen behoefte aan hier opnieuw van onbehagen op zijn stoel to moeten
schuiven. Hij wil hier niet langer zijn .
Neen, het gaat niet . Ik heb het nog druk, ik heb geen tijd meer .
De woorden komen bits uit zijn mond, alsof hij vrouw Hiemstra er mee
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kwetsen wil . Zonder to groeten verlaat hij de kamer, in grote haast . Weg
uit deze akelige omgeving. Wanneer hij de voordeur achter zich dichttrckt,
hoort hij nog her hoesten van Hiemstra . Hij springs op zijn fiets en trapt
als een bezetene . En dan overvalt hem de schaamte, omdat hij beseft : ik
vlucht .
Donderdagsmorgens omstreeks negen uur kan men altijd hetzelfde groepje
mensen aantreffen in de kapsalon van Reuving, waar Rinze bediende is :
Looman de veekoopman, Laninga de bakker, Duinzand de kleermaker en
Ekkelboom de kruidenier .
Is je baas er niet? vraagt Duinzand .
Neen, antwoordt Rinze . Hij is ziek .
Toch niet ernstig?
O neen, zaterdag zal hij wel weer aan het werk kunnen .
Rinze staat Looman in to zepen . Zoveel mogelijk vermijdt hij het over de
veekoopman been to buigen. En als het onvermijdelijk is, houdt hij zijn adem
in : Looman stinkt altijd, naar mest .
Is er nog nieuws?
Looman zal nooit vergeten naar nieuws to vragen . Niet naar het wereldnieuws, maar naar nieuws uit het stadje : ziektegevallen, sterfgevallen,
ongevallen, schandaaltjes . Looman is verschrikkelijk nieuwsgierig . Hij smult
van schandaaltjes . Hij wrijft in zijn handen als er een ongeluk is gebeurd,
alleen omdat hij dan weer jets to praten heeft . Rinze heeft een sterke antipathie tegen hem. De brutale varkensoogjes van de veekoopman brengen
hem altijd in een afweerhouding.
Neen, er is helemaal geen nieuws .
Hij had kunnen vertellen van het verkeersongeluk dat die morgen vroeg
reeds had plaatsgevonden, maar hij doet het nict : hij gunt het Looman niet.
Saaie boel, merkt deze op. Er gebeurt bier nooit lets .
Op dat moment komt een onbekende man de salon binnen.
Ik zou u graag een ogenblik willen spreken, kapper, zegt hij .
Rinze loopt met hem mee naar buiten .
Ik kom u meedelen, dat Hiemstra vannacht is overleden . De familie wil
graag dat hij vandaag nog wordt geschoren . Kunt u ervoor zorgen dat het
in orde komt?
Het bericht overvalt Rinze . Hij ziet zich plotseling weer in de kamer
van Hiemstra . In een flits doorleeft hij weer wat zich daar heeft afgespeeld . En opnieuw voelt hij de schaamte in zich omhoogkruipen .
Kunt u ervoor zorgen? vraagt de man nogmaals, met een lichte toon van
ongeduld in zijn stem .
Eh . . . ja, ja natuurlijk, stamelt Rinze .
De man verwijdert zich, maar keert zich nog eenmaal om .
U hebt het dus goed begrepen : vandaag nog .
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Rinze knikt automatisch . Als in een waas ziet hij de man, na een laatste
hoofdknik, verdwijnen . Hiemstra is dood . Wie had dat kunnen denken . En
hij heeft tegen zijn vrouw gezegd : het valt misschien nog wel mee . Hij is
weggevlucht, toen vrouw Hiemstra hem vroeg of hij nog even wilde blijven .
Wat zou ze van hem gedacht hebben? War zou God van hem gedacht hebben? Hij heeft haar laten zitten zonder troost . Hij heeft haar niet liefgehad
als zichzelf . Hij is weggevlucht voor Gods opdracht .
Met schrik realiseert hij zich, dat er klanten in de salon wachten . Bruusk
keert hij zich om en gaat de salon weer binnen . Hij wilde dat hij nu alleen
was . Zijn hoofd staat nu niet naar alledaagse praatjes .
Is er jets bijzonders? vraagt Looman . Je kijkt zo somber .
Rinze zou hem de zeepkwast tussen de verbrokkelde tanden willen duwen
om hem het vragen to beletten . Maar zoiets kun je nu eenmaal niet doen .
Bits antwoordt hij :
Hiemstra is dood .
Zo, de oude Hiemstra? Wel, wel, dat is een verrassing .
Her lijkt wel of u er blij om bent .
Maar deze korzelige opmerking van Rinze dringt niet meer tot Looman
door. Hij heeft zich op het nieuws geworpen als een roofdier op zijn prooi
en begint een uitvoerig gesprek met de andere klanten . Alles wat met de
oude man in verband staat, wordt onder de loupe genomen : zijn levensloop,
zijn vrouw, zijn huizen . Vooral de vermoedelijke dikte van zijn spaarbankboekje geeft aanleiding tot een eindeloze discussie. Rinze zwijgt. Zijn gedachten zijn niet bij het gesprek . Hij is schromelijk tekort geschoten tegenover vrouw Hiemstra en tegenover God. Dat houdt hem bezig . En hij
heeft haast. Haast om de klanten de deur uit to werken .
Looman blijft totdat ook de laatste van her viertal geholpen is . Samen
verlaten ze de salon, nog steeds in druk gesprek over Hiemstra . Opgelucht
haalt Rinze adem . Her gesprek irriteerde hem : het herinnerde hem to
pijnlijk aan zijn vlucht . Snel ruimt hij het scheergerei op . Dan gaat hij
naar zijn baas .
Reuving ligt in de slaapkamer . Hij heeft griep en is nog koortsig . Het
valt voor een kleine zelfstandige niet mee in bed to moeten liggen . Maar
hij heeft het getroffen met Rinze . Aan hem kan hij het werk met een gerust
hart overlaten.
Het verbaast hem Rinze de slaapkamer to zien binnenkomen . Een blik op
zijn bediende is voldoende om hem duidelijk to maken, dat er iets bijzonders
aan de hand is . Nog voordat hij iets heeft kunnen vragen, begint Rinze al
to spreken :
Hiemstra is dood . Ze willen dat hij vandaag nog geschoren wordt .
Zo, zegt Reuving langgerekt . Dat is niet best .
Het komt slechts zelden voor, dat een dode nog geschoren moet, worden .
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Hij heeft her nooit erg gevonden bet to moeten doen . Maar ditmaal zal hij
her niet kunnen doen . Hij ligt in bed . Hij kan er onmogelijk uit . Het treft
bar slecht .
Durf jij bet to doen, Rinze?
Wanneer hij de vraag gesteld heeft, dringt bet tot hem door dat hij dit
niet had mogen vragen . Rinze is cen flinke kracht, maar hij is eigenlijk
nog een jongen. Je kunt een jongen van achttien jaar er toch niet op uit
sturen om een dode to scheren?
Her is even stil in de slaapkamer. De vraag van zijn baas verwart Rinze .
Zijn gedachten waren zo in beslag genomen door de herinnering aan zijn
tekortkomingen, dat bet geen moment in hem is opgekomen, dat hij Hiemstra misschien zou moeten scheren . Een dode scheren : onwillekeurig huivert hij .
Reuving bemerkt de verwarring waarin zijn bediende verkeert .
Als je er tegenop ziet, moet je maar naar Nelissen gaan om to vragen of
die bet wil doen .
Nog geeft Rinze geen antwoord . Zou bet kunnen zijn, vraagt hij zich plotseling af, dat God hem hier opnieuw voor de opdracht plaatst, die hij
twee dagen gelegen ontvluchtte? Hij heeft iets goed to maken tegenover
vrouw Hiemstra . Zou God hem daarvoor nu de gelegenheid willen geven?
NuO vraagt Reuving . Zeg maar aan Nelissen dat ik ziek ben . Dan doet
hij bet wel .
Langzaam schudt Rinze bet hoofd .
Ik zal Hiemstra scheren .
Hij zegt her zonder overtuiging, met merkbare tegenzin . Het spijt Reuving
dat hij er met hem over begonnen is .
Ik waardeer bet dat je bet wilt doen, maar bet is verstandiger om bet
Nelissen to vragen .
Opnieuw schudt Rinze zijn hoofd .
Neen, ik doe her.
Zijn stem klinkt nu vaster, doelbewuster . Hij ziet zijn opdracht liggen en
hij zal haar vervullen .
Heb je al eens een dode gezien? Ben je niet bang?
Neen, hij heeft nog nooit een dode gezien . En bang? Ja, hij is bang . Hij
durft bet zich niet to realiseren, dat hij straks Hiemstra zal moeten aanraken . Zodra hij daaraan denkt, knijpt de angst zijn keel dicht . Maar er
is een opdracht . Hij heeft iets goed to maken . En daarom zegt hij alleen
maar :
Ik weet bet niet.
Dan moet je bet zelf weten, zegt Reuving mat, terwijl hij zijn ogen sluit .
Het gesprek met zijn bediende heeft hem vermoeid . Er komt een hoofdpijn
opzetten .
Je moet een van de oude afgedankte scheerkwasten gebruiken, die je
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gewoon kunt weggooien als je terugkomt . Het mes moet je dan met lysol
desinfecteren . Duidelijk?
Rinze knikt en verlaat de slaapkamer . Wanneer hij de deur achter zich
wit sluiten, roept Reuving hem nog even terug .
Pas op dat je Hiemstra niet snijdt . Als je een dode snijdt, blijft de wond
bloeden .
Ik ben de kapper, zegt Rinze tot de onbekende vrouw die de deur opent .
Komt u binnen. Ik zal u de weg wijzen.
Op haar tenen lopend brengt de vrouw hem naar de voorkamer .
Hier is bet. Er is water in het keteltje op de haard . Hebt u verder nog
iets nodig?
De vrouw heeft haar stem laten dalen tot een gefluister.
Neen, dank u, fluistert Rinze terug .
Dan sluit de vrouw de deur van de voorkamer . I-Iij is alleen, alleen met
Hiemstra, maar hij vermijdt angstvallig naar hem to kijken . De gordijnen
voor de ramen zijn gesloten . Er heerst een halve schemer in de kamer,
vreemd en onwerkelijk . Alle dingen zijn gehuld in de stilte van de dood .
Langzaam kruipt de beklemming van deze omgeving in hem omhoog . Hij
voelt zijn hart kloppen in zijn keel . Enkele ogenblikken blijft hij roerloos
staan . Nauwelijks durft hij adem to halen. Maar hij zal toch met zijn werk
moeten beginnen . Stap voor stap sluipt hij geruisloos verder de kamer in en
gaat behoedzaam toebereidselen treffen voor zijn werk . Het dekseltje van
bet haardketeltje schuift iets naar voren, wanneer hij water in een kopje
doet. Het maakt een scherp schurend geluid dat in normale omstandigheden niet zou zijn opgevallen . Maar in deze beklemmende stilte klinkt bet
alsof er een emmer kletterend op de grond valt . Rinze schrikt en morst
water . Hij is bang. Zijn handen beven . Het is alsof er elk moment iets
verschrikkelijks kan gebeuren, iets onherstelbaars .
Hij moet zich er toe dwingen naar het bed to lopen en een snelle blik op
Hiemstra to werpen . En dan valt een zware last van hem af : hij herkent
de oude man. Stil en onbeweeglijk ligt hij in bed, met gesloten ogen en
gevouwen handen. Alleen de kleur van zijn huid is veranderd . Voorzichtig,
als vreest hij iets to breken, zet Rinze de scheerkwast op bet vaalgele
gezicht . Het hoofd geeft op geen enkele wijze mee . Het is een vreemde
gewaarwording die hem weer even doet huiveren . Maar de heftigste emotie
is voorbij . Alles blijft zoals bet was . Er gebeurt niets verschrikkelijks . Het
blijkt mogelijk aan bet gezelschap van de dood to wennen .
Tijdens bet inzepen beginnen Rinzes gedachten weer to circuleren . Vrouw
Hiemstra heeft hij nog niet gezien. Maar het is niet erg . Straks, als hij
klaar is, zal hij vragen of hij haar mag spreken . Dan zal hij haar zijn verontschuldigingen aanbieden voor zijn gedrag van twee dagen geleden . Hij
zal zeggen : ik heb er spijt van to zijn weggevlucht . En hij zal ook woor31 7

den van troost spreken . Uw man, zal hij zeggen, die nu roerloos, versteend,
in zijn bed ligt, zo roerloos dat hij op geen enkele wijze meegaf met de
druk van de scheerkwast, zal straks als de Here Jezus terugkomt, zijn
handen weer gaan bewegen en zijn voeten en hij zal zijn ogen opendoen
en uit zijn mond zullen weer woorden komen . Ja, dat zal hij vrouw Hiemstra zeggen en dan zal ze glimlachen door haar tranen been .
Wanneer hij klaar is met inzepen, wordt de stroom van zijn gedachten
doorbroken . Nu zal hij met zijn handen het gezicht van Hiemstra moeten
aanraken . Aarzelend bewegen zijn vingers zich naar de rechterslaap van
de dode en blijven daar voorzichtig rusten op bet borstelige haar dat de
slaap bedekt . Dat haar maakt het begin gemakkelijker. Het vormt een
isolerende laag tussen zijn vingers en de wasachtige huid van Hiemstra .
Maar als hij een paar halen met het mes heeft gedaan, moeten zijn vingers
toch van plaats veranderen . Er valt niet to ontkomen aan een lijfelijk contact tussen hem en de dode, een contact van huid op huid . Alle reeds overwonnen angst breekt weer los. Dit is het ergste : dit bleke, koude gezicht
to moeten betasten .
Al zijn zenuwen zijn gespannen, wanneer hij verder scheert . De betrekkelijke
kalmte die tijdens het inzepen over hem gekomen was, keert niet terug .
Hij dwingt zich ertoe weer aan vrouw Hiemstra to denken. Het komt goed
uit, dat hij haar nog niet heeft gezien . Het is gemakkelijker en beter met
haar to spreken, wanneer hij klaar is dan wanneer hij nog met dit zenuwslopende werk zou moeten beginnen . Nog eenmaal probeert hij to repeteren wat hij tot haar zal zeggen . Maar bet lukt niet meer. Hij is weer bang .
Zijn gedachten worden verslonden door zijn vrees . En het werk eist zijn
voile aandacht . Het kost inspanning dit starre gezicht to scheren . Het
lijkt alsof het hem heimelijk tegenwerkt . Grote zweetdruppels komen op
zijn voorhoofd to staan . Vooral onder de kin is het moeizaam werken . Er
is to weinig ruimte om het mes to keren en to wenden . En bovendien moet
hij op zijn hoede zijn voor het overblijfsel van het ongelukje dat hij twee
dagen geleden had : een langwerpige bruine korst . Wanneer hij daarachter
blijft haken met zijn mes, is de kans groot dat de wond weer gaat bloeden .
Plotseling veert hij van schrik uit zijn gebogen houding overeind . Heeft
Hiemstra zich bewogen? Met grote angstogen staart hij naar het voeteneind. Daar was het : een lichte trekking van een der voeten . Zijn hart bonst
wild . Minutenlang staat hij onbeweeglijk, tot het uiterste gespannen . Maar
er gebeurt niets. Hiemstra ligt nog even roerloos als tijdens het inzepen .
Niets wijst erop dat hij zich heeft bewogen . Het zal verbeelding geweest
zijn . Zijn zenuwen zullen hem parten hebben gespeeld . Een krampachtige
glimlach trekt over zijn gezicht. Hoe haalt hij het in zijn hoofd to denken
dat Hiemstra een beweging maakte . Het is immers onmogelijk . Dood is
dood . En wie dood is, beweegt zich niet meer .
Zijn handen trillen nog, wanneer hij zich weer voorover buigt om Hiem318

stra's hals schoon to scheren . Het is een lastig karwei, maar als hij er mee
klaar is, kan hij gelukkig zijn spullen inpakken en naar vrouw Hiemstra
gaan . Her denkbeeld nu gauw deze dodenkamer to kunnen verlaten, montert hem op .
Dan slaat de angst opnieuw door hem been . Met een ruk schiet hij omhoog,
zodat hij bijna zijn evenwicht verliest . Ditmaal kan hij zich niet hebben
vergist : een van Hiemstra's voeten heeft zich bewogen. Hij heeft bet duidelijk gehoord .
Zijn wijdopengespalkte ogen glijden langzaam van het voeteneind weg . Er
valt niets bijzonders to zien . De plooien in de dekens liggen nog precies
zo als toen hij de kamer binnenkwam . Het lijkt alsof een onzichtbaar
iemand hem angst wil aanjagen en een sinister spel met hem speelt . Droomt
hij of is her werkelijkheid? De muren van de kamer kruipen millimeter
voor millimeter naar hem toe. Het bed en de dode erin zetten in hetzelfde
tergend langzame maar duidelijk zichtbare tempo uit . Wat gebeurt hier?
Verlamd van angst kijkt hij naar het gezicht van de dode . En dan ziet hij
ineens her bloed onder de kin . Traag sijpelt het omlaag langs de vaal-gele
hals. De dingen om hem heen vallen plotseling terug tot hun normale proporties . Er bestaat nu voor hem alleen nog maar dat bloed . Bloed van een
dode . Bloed dat niet meer to stelpen is, dat blijft vloeien, wie weet hoe
lang . Het komt onder de bruine korst van bet litteken vandaan . Vermoedelijk heeft hij zonder het to merken met zijn mes deze korst opengehaald,
toen hij zojuist met een plotselinge beweging overeind schoot .
Het is slechts een dun straaltje bloed, niet zo'n brede stroom als twee
dagen geleden . Maar het is toch bloed . En het zal blijven sijpelen, langs
de hals omlaag, bij de boord van de schone pyama in . Het zal die pyama
roodkleuren en de lakens van het bed . Alles zal worden doordrenkt met
bloed, rood bloed, dood bloed . En het is zijn schuld .
Een hevige ontzetting over wat hij gedaan heeft, grijpt hem aan . Hij durft
bier niet langer to blijven . Voordat iemand bier binnenkomt en ziet wat
er gebeurd is, moet hij verdwenen zijn . Haastig smijt hij bet scheergerei
in zijn tas . Geruisloos opent hij de deur van de voorkamer . Er is niemand
to zien in de gang . Schichtig sluipt hij naar de buitendeur . Er schijnt geen
eind to komen aan deze gang . Elk moment verwacht hij de zware greep
van een hand in zijn kraag . Eindelijk heeft hij de deur bereikt . Nog even
werpt hij een snelle blik achter zich in de lege gang . De scharnieren piepen
als hij de deur opent. Bijna struikelt hij over de drempel . En dan zet hij
bet op een lopen : hij vlucht .
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Hans de Boer
WANNEER

tussen de stammen van de tegenslagen door
werpen zonnen van opbeuren licht en gezang
wanneer
's morgens schaduwen moeten wijken
en nog slechts tralies van een
afgeworpen gevangenschap blijken
dan
groeten de boeren van
vroeg aan het werk gaan
de rinkelende meisjes van
een sprankelende dag, die
weer levend gaat worden, die
de dood in sloten uitgestrekt
warmte aan leven gaat schenken,
die aan de salamanders en aan
de ringslangen van het raadselachtige
een gevaar ontneemt en geeft
aan de bloemen terug hun weelde,
dan
springen in het oog aan zorgen
gedachten moeiteloos besteed
dan
leven in je op de honderden
zangvogels van levenslust en
vernieuwde bloedsomloop .
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Hans de Boer

wanneer de aarde je toelacht
in zijn meest vriendelijke gelaat
in dat van een meisje een
bloem van mededogen en
een bloeien in genegenheid ;
wanneer de lucht diep blauw
her helder zijn gaat kleuren
van tedere wolken en
een gazon van groen
licht verpreidt, zacht
voor de ogen, gaan
de boze dingen over en
verlangen de vogels
to lachen om her zweepstaarten
van kwaaddunkende katten
beginnen de vissen
bellen to blazen in
helder water .
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Hans de Boer

het bronzen gonzen van de zon
en de zondagmorgen geven
bellen aan vogels en aan
een verlangen onbestendig
de fleur van een bloem
hoewel
zachtmoedig is onder
een deken van zwijgen
en een Taken van deemoed
een stille dode opgebaard .
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anneke geluk
BESLISSING

vreemd en beslagen
zijn de ruiten van de nacht
de scherpschutter
heeft nu zijn
doel gekozen
legt voor het laatste schot
zorgvuldig aan
er wordt niet meer
gedacht
alleen gedaan
of niet gedaan
de misthoorn nadert
met de karavaan
de kleine roeiboot
is haast omgeslagen
straks klimt de echo
van ontelbare geluiden
op stijgbeugels
van ik heb het verstaan
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L. de Liefde
BASIS

Ik buig naar rechts
dat is verleden
en raak de grond
even maar
voor altijd even
met de droom actueel kloppend
in mijn slapen .
Ik buig naar voren
dat is heden
en raak de grond
even maar
voor altijd even
in de spiegel actueel weerkaatsend
met een verloren hoofdknik.
Ik buig naar links
dat is toekomst
en raak de grond
even maar
voor altijd even
in een actueel eschaton lopend
op blaren .
Ik buig overal
en raak de grond
dat is God
even maar
voor altijd even
haaks op de tijd
stukbrekend op mijzelf .
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L . de Liefde
ESCHATON VAN VANDAAG

Ik heb vannacht
de merel
horen zingen
verzonken in tonen mineur
in draaikolken melodic
als een schaduw vervagend
het lied van het na eschaton
misschien heb ik toen gedroomd van
tederheid
- eeuwigheid in de tijd zuiverheid
- God als inhoud cen nieuwe naam voor nu
her lied dat mijn droom
omspeelde
vervaagde de schemer
klopt fugatisch in mijn slapen na
onwerelds
ik weet niet hoe
ik zal het de merel vragen .

3 25

Ev . Grolle
WAT VERSCHIJNT ER VEEL TONEEL!

mei van dit jaar werd to Innsbruck door de Tiroolse Unesco-gemeenschap en een letterkundig gezelschap aldaar onder beschermheerschap van
de Nederlandse consul, dr . Van Assendelft, een opvoering gegeven van de
tragedie 'De lijdende Christus' van Hugo de Groot .
Er zal tegenwoordig wel Been sterveling gevonden worden, die Hugo de
Groot om zijn dichtwerken zal prijzen en toch zou Vondel er wat voor
gegeven hebben, indien hij zich in zulke kunstige Latijnse verzen had kunnen uitdrukken als deze bij leven zo verguisde en na zijn dood zo geprezen Nederlander . Hugo de Groot was een vroom man en een groot theoloog .
Als Latijns poeet werd hij in de kring van zijn vrienden hoog ge-eerd .
Toen hij in juli 1608 trouwde met Maria van Reigersberch bood hij haar
als huwelijksgeschenk zijn zojuist geheel omgewerkte Bijbels drama 'Christus Patiens' aan, een tragedie in vijf bedrijven en in een Latijn om je tanden
op stuk to bijten . In zijn woord vooraf deelt Grotius mode, dat reeds
Gregorius van Nazianz een passiespel geschreven heeft, daarin door anderen
nagevolgd, zodat het genre zich niet meer hoeft to rechtvaardigen . Wel
heeft hij het moeilijk met de regels, die voor de tragedie golden : 'als hij
door ervaring niet geleerd was, zou hij niet geloofd hebben, dat zoveel van
de zich hier afspelende gebeurtenissen in strijd zou zijn met de wetten der
tragedie .' Aristoteles is echter een onaantastbare autoriteit, voor wie Grotius
eerbiedig zwicht . Bijv . de wetten der tragedie laten niet toe, de wonderen
bij de gevangenneming van Jezus en Zijn kruishechting op het toneel to
brengen (daar denkt men tegenwoordig, zie de film 'Ben Hur', anders
over!), ook was het niet toegestaan het verhoor door de priesters en door
Pilatus to vertonen, 'omdat dit zich achter gesloten deuren afspeelde' . Wel
licht Grotius even de hand met de beroemde eenheid van plaats, want hij
laat het stuk zich afspelen op een plaats in Jeruzalem, tussen tempel en
paleis, en, even later, buiten de stad, op de weg naar het graf. Maar, haast
hij zich mee to delen, hij deed dit in navolging van beroemde voorbeelden
(Gregorius van Nazianz had klaarblijkelijk Aristoteles niet gelezen) .
De theatergeschiedenis vermeldt niet of het stuk dikwijls is opgevoerd . Er
is 66n opvoering bekend : de schoolvoorstelling op het gymnasium to Thorn
in 1689. En clan had de Nederlandse radio het plan in 1941 het drama als
hoorspel op to vorren, maar de bezettende macht verbood dat . . . Dit
hoorspel was ontleend aan de Nederlandse vertaling van 'De Lijdende
Christus', die Jos. Vandervelden in dat jaar to Haarlem het licht deed zien
en nu heeft Innsbruck na zoveel eeuwen weer de eer gehad .
Merkwaardigerwijs werd deze tragedie in 1625 in Miinchen herdrukt onder
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supervisie van de Jezuietenpater Jacob Keller . En het vorig jaar ter gelegenheid van de Evangelische Kirchentag to MUnchen heeft de Grotiusstichting er een verrukkelijke facsimile-uitgave van verzorgd : links de oorspronkelijke Latijnse tekst en rechts een zeer kundige Duitse vertaling van
de hand van de voorzitter van de Grotius-stichting, Hans K. E . L . Keller .
De Grotius-stichting to Munchen heeft op zich genomen al de werken van
Grotius in een Latijns-Duitse tekst opnieuw uit to geven als een eerbewijs
voor de stichter van het volkenrecht, wiens streven naar de vrede onder
de volkeren nu nog nodiger is dan ooit . Men richt zich daarbij naar een
regel van Grotius zelf in een brief aan I . Vossius van 12 november 1644 :
'Refero omnia mea, non ad huius tantum saeculi, sed et posteritatis usum'
(Al wat ik schrijf, schrijf ik niet alleen ten behoeve van deze tijd, maar
ook voor het nageslacht) . Dat men als eerste van deze uitgave van Grotius' werken voor het nageslacht, deze 'Christus Patiens' het licht deed zien,
moet men zeer waarderen : de grote Grotius spreekt hiermee het nageslacht
als vroom christen toe.
Voor bibliofielen is deze uitgave om van to watertanden .
Libella habent sua fata, dat mag zeker gezegd worden van 'Het spel van
de v vroede ende van de v dwaeze maegden', zojuist als nr . 37 van de
Zwolse drukken en herdrukken voor de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde to Leiden door Marcel Hoebeke opnieuw uitgegeven, ingeleid en toegelicht en verschenen bij N .V. Uitg.-Mij . W . E . J . Tjeen k Willink to Zwolle .
Als tenminste in 1845 het handschrift van deze uitgave met bij een winkelier to Oudenaarde was gevonden door de stadsarchivaris L . van Leberghe,
zouden wij thans niet de beschikking hebben over dit uitermate boeiende
mysteriespel uit het begin van de zestiende of bet eind der vijftiende eeuw .
In 1846 werd het spel door J . Ketele uitgegeven, maar het handschrift zelf
is sindsdien weer verdwenen . Waarschijnlijk is het stuk afkomstig uit het
klooster van de Zwarte Zusters to Pamele (toen een stadje, thans een parochie van Oudenaarde) die weer contacten onderhielden met de rederijkerskamer 't Kersouwken . Het stuk zelf mag zeker onder de mysteriespelen
gerekend worden (te vergelijken bijv . met het Duitse Zehnjungfrauenspiel)
maar heeft door het optreden van de allegorische figuren : Vreese, Hope,
Caritate, Gheloove, Ootmoedicheit (de v vroede) contra : Tijtverlies, Roeckeloose, Hoverdie, Ydelglorie, en Zottecollacie (de v dwaeze) veel gemeen met
een moraliteit .
Het stuk bestaat uit 14 tonelen met een prologhe en een conclusie. De
maagden bevinden zich in huisekens : aan de ene zijde de vroeden, aan de
andere de dwazen en in het midden de troon van de Bruidegom . Als de
Bruidegom gekomen is en de vroede maagden heeft meegenomen in zijn
troon, waarbij schoon het Benedictus en het Suscipe nos Domine gezongen
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is 'dan knielen si alle, maer de brudegoem blieft alleene zittende . Als Te
Deum ghesongen es dan gaen de vroede voer den brudegoem zitten op et
bancsken ende men speelt pause ; daer naer scuuft men den hemele toe,
ende de helle gaet open', aldus de toneelaanwijzingen .
Als de helle open gaat kan men wat beleven, dan roept Lucyfer zijn valanten : Sceerponderzouc, Quadenraedt, en Pelsabuic . Deze Pelsabuic krijgt
veel to doen nadat het doek gevallen is, want hij besluit het stuk als volgt :
'Achaij, achaije! wij gaense beghecken,
Wij gaense tsollen ende hutrecken ;
Het zal haer jammerlic zeere vervelen,
Adie! dits thende van onsen spele' .
Men kan zich indenken met welk een plezier de toeschouwers deze duvelstafereeltjes hebben gadegeslagen, maar de Conclusie roept her publiek weer
tot ernst op :
'Eerwerdighe heeren ende vrauwen,
Wij bidden hu dat ghij dit wilt onthauwen . . .
Want ghij en weet noch dach noch huere
Wanneer den heere commen sal,
Die nederdaelde in deertsche dal .
Hij verleent hu alle vroed ende wijs
Zijn zoete hemelsch paradijs .
Amen' .
Marcel Hoebeke veronderstelt, en haalt daar goede gronden voor aan, dat
het stuk kort v6or 1500 geschreven is door de priester Jan vandenVivere,
die toen factor was van 't Kersouwken . Hij acht het een 'uitmuntend dramatisch werk . . . het is boven alles een degelijk spel, het werk van een
geraffineerd dramaturg en regisseur . En wij betwijfelen het niet : onze
Maegden zullen nu wel definitief hun plaats krijgen naast het goed Nederlands toneel uit het einde der middelceuwen, naast Elckerlijc en Mariken
van Nieumeghen, al zijn de Maegden ongetwijfeld schraler dan dit laatste
stuk'
Zo'n conclusie kan men van harte onderschrijven, hoewel men als protestant
toch nog wel even over een drempel been moet om 'de Brudegoem' in levenden lijve op her toneel to zien . Maar ja, zelfs Hugo de Groot (zie boven),
die Christus sprekende invoert, dacht daar anders over .
In 1957 publiceerde Guillaume van der Graft bij U .M . Holland in een
bundel 'De maan over het eiland' een 'eenakter voor drie engelen', geheten
'Het eerste kwartier', waarin op een verrassend poetische wijze een engelengesprek op de eerste vrijdag van de wereld wordt weergegeven . God
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was toen maar pas begonnen iets aan de aarde to doen, de tijd was geen
zes dagen oud, maar de engelen komen reeds tot de problematiek, die hen
later tot de val zou leiden : een wezen tegenover hen, waarin, zoals Guillaume van der Graft her Michael laat zeggen 'God zichzelf kon zien' .
Thans is deze eenakter samen met de eenakter 'De laatkomer, - een spel
over Lazarus' opgenomen in de Wendingtoneelbibliotheek als deeltje 3 van
serie IV onder de titel 'Te vroeg en to laat'.
Dit Te vroeg duidt op bet engelengesprek, waarin de mens voor de zondenval beschouwd wordt ; dit Te laat heeft betrekking op de post-christelijke mens voor wie bet wonder van Lazarus geen zin meet heeft, hoe graag
hij bet anders zou willen .
Het thema van ,Het eerste kwartier" is de afgunst, die langzaam in Lucifers hart opkomt, als hij de schepping van de mens moet aanschouwen
en een enthousiaste jonge engel bidt :
'0, Heer,
heilig of niet, maak de mensen
niet eenzaam, niet zoals ik ben .
Maak hem twee, maakt hem twee, maak ze beiden
een .
Waarop Lucifer zegt :
'Heer, om Uws naams wil, nee
doe niet wat zij vraagt, dat niet .
Laat de aarde, die poel van modder,
Been masker zijn voor Uw liefde .
Geef bet vlees niet wat wij ontberen .'
In tegenstelling tot Vondel laat Guillaume van der Graft Lucifers zondeval reeds beginnen bij de schepping van Adam (en Eva) en niet bij de
Vleeswording van bet Woord . Daarom besluit hij zijn indrukwekkend
dramatisch gedicht met deze woorden :
'Boven bet liefde-eiland, de aarde,
wordt voor bet eerst de maan smal zichtbaar,
een rib uit bet lijf van de zon .'
In 'De laatkomer' laat Guillaume van der Graft een modern gezelschap
aan bet woord over de opwekking van Lazarus . Hij geeft hun de namen
Jan, Tom, Maria en Martha . Althans naar hun namen hebben zij gemeenschap met Johannes, de evangelist, met Thomas de apostel, en met de Bijbelse Maria en Martha . Alleen naar hun namen . . . tot een wezenlijke
gemeenschap zijn zij onmachtig.
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Over 'Her eerste kwartier' kan ik niet anders dan enthousiast zijn . 'Dc
laatkomer' interesseert me nauwelijks .
'Het eerste kwartier' is in poezie-, 'De laatkomer' in prozavorm . Is Guillaume van der Graft dan toch een betere dichter dan schrijver? Hij noemt
beide eenakters 'lekespelen', maar de vraag blijft toch wel of er in ons land
voldoende leken zijn in staat om werk van dit niveau to volgen, laat staan
to spelen?
De man job staat tegenwoordig in het midden der belangstelling . Job is
waarlijk de heilige van onze chaotische tijd . Niet minder dan drie toneelstukken zijn in de laatste tijd aan hem gewijd. De Amerikaanse dichter Archibald MacLeish schreef zijn 'J .B .', in de vertaling van dr . Victor E . van
Vriesland, uitgekomen als deel I van serie IV van Wending-Toneelbibliotheek . De opvoering door Toneelgroep Theater met Hans Tiemeyer als
J .B . heeft terecht een diepe indruk gemaakt . Algemeen echter werd het slot
van 'J .B .' als zwak gequalificeerd . Zeer merkwaardig, want juist met dit
slot deed MacLeish een beroep op de humanistische tendenzen van onze
tijd . Zo eindigt hij :
J .B .
Kerken zijn gedoofd, de lichten
In de hemel uitgedoofd!
Sarah
De kaarsen in de kerken zijn gedoofd, de lichten in de hemel
Uitgedoofd, blaas her vuur aan
Van het hart, dan zullen we
Langzaam-aan gaan zien . . . we zullen
Zien waar we ieg'lijk zijn . En wij
Zullen weten . Zullen weten .
J .B.
Nooit kunnen we weten . Hij
Antwoordde mij als de . . . stilte
Van een ster die als wij vragen
Ons stil maakt . . . Nee, Sarah, nee!
Wij z#n - en dat is al ons antwoord .
Wij zijn, en wat wij zijn kan lijden . . .
Maar . . .
Wat lijdt, heeft lief . . .
en de liefde
Zal haar lijden weer beleven,
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Durft haar eigen nederlaag weer
Aan, 't verlies van alles weer to
Dragen, weer opnieuw en altijd
Weer opnieuw, in vrees, in twijfel,
In onwetendheid, onbeantwoord,
Weer en weer, met voor zich 't duister,
Met het duister achter zich . . .
En toch leven . . . toch liefhebben .'
MacLeish meende met dit slot iets ontdekt to hebben, wat 'de theologen' nog
nooit in het Boek job ontdekt hadden : 'lets fundamenteel menselijks, her
fundamenteel menselijke geloof in het leven ondanks het leven, de fundamentele menselijke liefde voor her leven met inbegrip van al zijn miseres.'
Deze 'ontdekking' nu van MacLeish sloeg niet aan en dat was to begrijpen,
want hier was van niets anders sprake dan van een kortsluiting : humanistische levensoplossingen laten zich niet met her Boek job rijmen . Job is
de Bijbelse afrekening met alle humanisme .
Dan heeft ds . Wim Gispen, al is hij theoloog, job beter begrepen . Hij eindigt zijn bij her Gereformeerd Jeugdcentrum 'De Witte Hei' to Huis ter
Heide uitgekomen lekespel 'De andere regisseur' als volgt :
Mathilde : Maar jij sprak van de andere regisseur!
Jij sprak zelfs van een andere tekst .
Staat er dan geen antwoord in die andere tekst?
Marion :
Nee, het lijkt wet of de tekst niet compleet is .
Alsof . . . hij het antwoord aan zichzelf houdt .
De Ander : Hij heeft het antwoord al gegeven . Het antwoord op het
probleem van her lijden . Gods antwoord uit het onweer!
Job :
Welk antwoord?
De Ander : Blikseminslag op een kale heuvel .
Vlakbij, nietwaar, Marion?
Marion :
Blikseminslag . Vlakbij! Eeuwen ver weg en toch . . . vlak
naast ons .
Job :
Wij wachten op Zijn antwoord .
Het woord is aan de andere regisseur .
Dit lekespel van Wim Gispen is uitnemend . Ook hij verplaatst job uit de
Bijbelse tijden naar onze moderne tijd, evenals MacLeish dit deed, maar
deze jonge predikant heeft begrepen, dat Golgotha het enige antwoord is,
dat integraal in het verlengde van het Boek job ligt . Zijn job is een
Gereformeerde architect, die tal van mooie kerkgebouwen heeft ontworpen . Ge-eerd en geprezen raakt hij alles kwijt : zijn zoon Kees komt met
een scooterongeluk om het leven . Hijzelf wordt ziek en op dood spoor
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gerangeerd . Zijn vrouw Mathilde geeft de hele godsdienst er maar aan en
beiden zijn zij zover, dat ze maar geen antwoord meet verwachten . Trouwens zo heeft de regisseur de hele avond het stuk ook gestuurd : 'er is geen
antwoord.' Totdat dochter Marion wil komen vertellen, dat er toch ergerc
wel een antwoord moet zijn . . . dan geeft de regisseur er de brui aan . Her
stuk is uit, maar de spelers wachten op het antwoord, dat de Andere
Regisseur zal geven, want er is een blikseminslag geweest op Golgotha .
Het stuk van Wim Gispen valt op door een welhaast cynische vormgeving
Evenals bijv . Thornton Wilder in 'Our town' laat Wim Gispen de regisseur telkens ingrijpen in dit stuk . Hij doet dit echter niet om daardoor de
illusie van het stuk to versterken, maar juist eerder (op de wijze van
Brechts Verfremdungseffekt) om de toeschouwer eraan to herinneren, dat
het Boek job een boek van crisis is, een boek, dat de mens al zijn eigen
gesponnen troost uit handen slaat .
Wim Gispen verplaatst job naar een Hollandse binnenkamer, maar weet
(op een enkele uitzondering na) toch to voorkomen, dat de dialoog verzandt
in een Hollandse oubolligheid . Juist de door hem gevolgde toneeltechniek
heeft hem hiervoor bewaard . Zo'n stuk biedt grote beloften voor de toekomst .
De derde Jobsiade is er een in Duitse taal : Hannsludwig Geiger schreef
zijn 'Ein Mensch wie Hiob' en Chr. Kaiser Verlag to Miinchen gaf het een
plaats als nr . 141 in zijn toneelreeks Spiele der Zeit . De Duitser Geiger
plaatst zijn job als een vluchteling na de ineenstorting van het Duitse Rijk .
Zijn spel draagt een sterk symbolisch karakter en is geschreven in een zeer
schoon versa
Ich bin Hiob .
Sein Name flammt auf meiner Stirn .
Hiob totete sich nicht, er lebte seinen Tod .
Er wuszte nicht mehr, doch er glaubte .
Ich bin Hiob.
Ich weisz nun, dass ich leben darf .
Angst wird noch lange unsere Weggenossin sein .
Aber sei getrost : die Welt ist iiberwunden.
Geheel bij deze expressionistische symboliek hoort her, dat deze Duitse job
geen eigen naam draagt. Hij wordt in het spel aangegeven als Der Mann, en
zijn vrouw als Die Frau . Het symbolische expressionisme is een kunstvorm,
die ons niet zo aanspreekt, maar desniettemin moet men toegeven, dat dit
Duitse spel van job vele kwaliteiten bezit . In Duitsland heeft het stuk, o .a .
opgevoerd door de Christliche Landesbuhne Mittelrhein uit Darmstadt dan
ook veel succes gehad.
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Chr . Kaiser Verlag to Miinchen gaf ook een kerkelijk cabaret uit : K(1)eine
Experimente, geschreven door Walter Netzsch en op de Mnnchener Kirchentag opgevoerd door een kleine cabaretgroep . De titel is ontleend aan
de verkiezingsleus van Adenauer 'Keine Experimente!', maar Walter
Netzsch heeft er een '1' tussengevoegd en deze experimenten zijn evenzovele
stekeltjes op kerkelijk erf . Wij in ons land zijn vast nog niet toe aan een
zo vrijmoedige, scherpzinnige en geestige kritiek op christelijke en kerkelijke onhebbelijkheden, maar we doen er toch wet goed aan van dit voortreffelijke cabaret ernstig kennis to nemen .
Mr . E . Straat vertaalde op uitnemende wijze Shakespeares Love's Labour's
Lost onder de titel 'Liefde's loze les'. Deze grandioze titelvertaling is representatief voor mr. Straats meesterlijke prestatie . Voorbeeld :
LENTE
'Als't madeliefje, rood getipt,
't viooltje blauw, de pinksterblom
in wit en paars, en fijn gestript
het kaasjeskruid de wei rondom
in kleuren zet tot ons genot,
dan klinkt van elke boom de spot :
Koekoek!
Koekoek, koekoek - o woord vol angst
waarvoor 't getrouwde oor bet bangst!'
Jammer, dat Shakespeares schepping zelf niet zo bekoort . Literaire Pocket
nr. 37 . Uitgave De Bezige Bij to Amsterdam .
Harry Mulisch' opzienbarend werk 'Tanchelijn', waaraan we reeds eerder
aandacht besteedden, is als Literaire Pocket nr . 30 verschenen bij de Bezige
Bij to Amsterdam .
Hugo Claus heeft voor een a€schuwelijke komedie in vier bedrijven gezorgd :
'Mama, kijk, zonder handen!' Literaire Pocket nr . 23 . Uitg. De Bezige Bij,
Amsterdam .
Bij de Wereldbibliotheek verscheen de elfde druk van Ina Boudier-Bakkers drama in drie bedrijven : 'Verleden' . Het is (helaas) verleden.
Laat ik dit overzicht niet beeindigen zonder uw aandacht gevestigd to
hebben op her uitnemende boek, dat de Belgische Jezuietenpater Jos Burvenich gewijd heeft aan de Zweedse filmacteur Ingmar Bergman . Als
pocketboek verscheen deze studie onder de titel 'Ingmar Bergman zoekt de
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sleutel' bij uitgeverij Lannoo, Tielt/Den Haag in de reeks 'Idolen en symbolen', dezelfde reeks, waarin ook het prachtige boekje van Jos Burvenich
'Giulietta Masina en het geluk' uitkwam .
Burvenich geeft in dit boek een voortreffelijke analyse van Bergmans films
(tot en met de Maagdebron) en tekent er deze Zweedse kunstenaar in als
Godzoeker . 'God leeft . En de mens die met oprechte spijt zijn dood had
verkondigd (dit duidt op Bergmans eerste films uit zijn materialistische
periode), verblind door zoveel verwarring in de wereld waarin hij to leven
had, heeft Hem reeds teruggevonden, omdat hij nooit in zijn werk de heilige betekenis van het leven totaal heeft willen prijsgeven, noch de rechtvaardiging ervan in zuivere liefde . Ook niet in de angstige duisternis en
in de kwelling van de twijfel . God meet leven, als begin en einde van elk
leven en van elke liefde, want alleen in Hem is het paradijs van de
onschuld, dat het Koninkrijk Gods beet, nooit verloren gegaan .
En hoe broos deze verworvenheid voorlopig ook lijken mag, het zal steeds
de grote verdienste blijven van Ingmar Bergman, dat hij in zijn werk het
woord leven en liefde weer zin geeft en er zijn geniaal talent voor in
dienst stelde,' aldus het besluit.
Tot nu toe het beste Bergmanboek .
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Jaap Zijlstra
NOACH EN WIJ

Dat deed de deur dicht
van de ark
zij aten, zij dronken, zij trouwden
zij deden gewoon
of God er niet was
toen is Gods water
over Gods akker gelopen
God schreide hete tranen
tot de aarde er koud van werd
maar na verloop
van water en tijd
is vast komen to staan
op de Ararat
dat God weer cen open deur geeft
en boven then een boog
met als doelwit de hemel
zo werden Noach en wij
in de ruimte gesteld

Het is van de laatste dagen
dat de mensen weer gewoon doen
gewoon doen
of God er niet is
zij komen ons aan boord
met rake vragen
en wij slaan de plank vaak mis
maar dit moet gezegd worden
God heeft zelf
de hand aan de balk geslagen
het is volbracht
laten wij niet meer zagen
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laten wij meet en meer zingen
laten wij scheep gaan met God
de Duif is uitgelaten
van vreugde
de wind waait
waarheen Zij wil
de koers staat vast
er staat geschreven
o wonderlijk Woord van God
wij hebben nog veel voor de boeg
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Marinus A . den Braber
NOCTURNE OP 'LA DOLCE VITA'
VAN FELLINI

Nu uit whisky-puur
alcoholische verzen
spirituale woorden delven
grafwoorden misschien
voor m'n liturgische uitvaart
of traanwoorden
genoeg voor een nacht blindheid
waarom kijken in spiegels mezelf
rollen sexe onderschrijven op m'n lichaam
de verbijstering ervaren van het bloed
en langzaam sterven
of snel
zeer snel
het 'zoete leven'
dat is koud water
om lippen en zaligheid aan to branden
dat is lachen zwaar op de maag
hospitaallinnen onder een doodssnik
in de naam van de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest. Amen .
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Marinus A . den Braber
NOCTURNE

Ik ben het spoor achter je bijster
somnambule door slaapbeddingen verleden
de boorden lopen binnenwaarts
met drooggeweende klei
voor afgodsbeeldjes
het zoutwingebied van mijn tranen
ligt braak in het woord
maar waarom dodezeerollen schrijven
over pijn?
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Marinus A . den Braber
NOCTURNE

Ik hang over her vruchtwater
met eens vervoegde nachtwoorden
van
ruik je de jasmijn
liefste
of
van
hoor je de wind
er slaapt niets meer van je
in bet alfabet
je bent herinnering
in leegten zonder dimensie
er zijn geen punten meer
in de ruimte
van
geef me je hand
van
kom laten we slapen.
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Marinus A . den Braber
NATUUR-IMPRESSIE

Het taalgebied aarde ontginnen
woorden-van-v66r-Adam vinden
nog warm uit God
is dat dromen?
waarom niet praten met bloemen
communiceren met regen
antwoord verwachten van wind?
waarom zwijgen in hoge woordruimten
bang zijn voor omgang met bomen
ouder dan geest?
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Marinus A . den Braber
REGENNACHT

Onder de regen
wordt het huis zichzelf veilig
nacht-asyl voor het bloed
vruchtbaarheid stijgt op lange stelen
naar het slaapvertrek
op het dak begeleidt
kamermuziek
het snelle bruidsbed
op maten van een oogstlied
de stad profeteert wedergeboorte
uit water en bloed
op glimmende schalen asfalt
drijven regenvruchten
naar de voeten van de morgen.
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Lode Bisschop
GELUIDLOOS

Ik kan de slag der elven niet mijden
die met een hard metalen slag
op de gong slaan en de klanken wakker roepen
die als ecn man op mij aandruisen
en mij bevangen in een wereld van klank
een luchtbel om de man gehangen
een duikerspak een vuurkolom
om Jeanne d'Arc op de brandstapel
zo slaat de klank om mij en in de dichte
duisternis sla ik de klanken spranken weg
om eindelijk verjongd uit de klank to stappen
in het geluidloze.
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1 KRITIEKEN 1I
Helma Wolf-Catz
DIEPZEE .
Amsterdam/Antwerpen - Contact .
Een roman, die zich afspeelt in de
kleine wereld van enkele studenten
in de Franse hoofdstad .
De hoofdpersoon is een agressief
meisje, dat als kind de liefde en leiding van con moeder heeft moeten
missen, terwijl de vader nauwelijks
naar haar omziet .
In Parijs vindt ze haar jeugdvriend,
de muzikale Alexi terug en ontmoet er Fernant, die niet alleen op
haar, maar ook op de vrouw en de
moeder van een der professoren een
grote aantrekkingskracht uitoefent .
Een tijd lang is zij zijn minnares,
tot hij genoeg van haar heeft en met
zijn medestudente Nicole samen
gaatleven.
Op een avond, als hij op her punt
staat met Nicole naar de schouwburg to gaan, wordt hij door zijn
vroegere vriendin doodgeschoten .
Eon psychologische roman van
hoog gehalte . De naar binnen gerichte en agressieve natuur van her
meisje moest tot haar daad leiden .
De schrijfster dringt de lezer tot de
niet to ontkomen climax, ze laat
ons zien de wonderlijke gedragingen, diep verborgen in de diepzee
van de menselijke ziel .
Wat vreemd is de figuur van Hieronymus, die de onbevredigdheid
en de dood symboliseert, maar die
als een onwezenlijke en schimmige
gestalte door hot bock zweeft . Achteraf gezien zijn hij en de waarzegster do duistere machten, die het
meisje drijven tot haar vreselijke
daad .
Dit boek is geen 'Christelijk' bock .
Hot zal bij vele lezers een gevoel van
leegte achterlaten . Tussen de regels
door is het toch wel weer een

Christelijk boek, want het confrontcert ons met de vraag van onze
verantwoordelijkheid .
Een knap geschreven en psychologisch verantwoorde roman .
G . van H.
Dominique Aubier en Manuel
Tunon de Lara
SPANJE
Utrecht/Antwerpen - Hot Spectrum N .V.
Dit deeltje uit de reeks PicturaBoeken geeft in kort bestek een
good inzicht in de voor ons moeilijk to benaderen karaktertrekken
van hot Spaanse yolk en de Spaanse
mens . Her behandelt in vogelvlucht
de geschiedenis van Spanje en de
cultuur in zijn verschillende aspecten en brengt ons op de hoogte van
de economische en de sociale toestanden. Tal van illustraties lichten
de tekst toe . Hot knappe van dit
oorspronkelijk in her Frans verschenen werkje is, dat het bij alle
beknoptheid nergens oppervlakkig
wordt, en ons werkelijk iets ontsluiert van her geheim, waarin de
Spaanse mens voor ons gehuld is .
J . C . H . de P .
Prof. Dr. P . A . van Stempvoort
PETRUS EN ZIJN GRAF TE ROME
Baarn - Bosch en Keuning N .V .
In dit werkje uit de Bibliotheek van
Boeken bij de Bijbel wordt een tot
op zekere hoogte objectieve beschouwing gegeven over de waarschijnlijkheid, dat her graf van de
grote apostel zich onder de Sint
Pieter to Rome zou bevinden . Tot
op zekere hoogte, want uit deze
verhandeling blijkt duidelijk dat de
auteur geneigd is deze vraag bevestigend to beantwoorden en Van
Stempvoort verstaat de kunst van
het schrijven - en het spreken 3 43

wel zo goed, dat hij al wikkend en
wegend, al suggererend, de lezer ongemerkt inpalmt,
meesleept
en
evenzeer 'ja' laat knikken . Afgezien van bet probleem dat aan de
orde is, wanneer men het althans
een probleem wil noemen, is dit een
prettig boekje, dat zelfs hen die beginnen to stellen dat ze voor vraagstukken als dit geen belangstelling
hebben, ongemeen kan boeien .
J . E . N.
Peter van Eeden en Wim J . Simons
VAN EEDEN! VAN EEDEN! DAAR
KOMT HIJ AANGETREDEN .

Amsterdam - De Beuk.
Een uitgaafje ter gelegenheid van
de nationale Frederik van Eeden
herdenking in dit jaar. Hot is een
bundeltje caricaturen en schimpdichten naar aanleiding van het
Waldens avontuur. De titel is de
aanhef van een spotrijm uit Boterbloempjes door Jantje Paradijs Corneliszoon .
Erg gelukkig gekozen vind ik deze
bundel niet, althans niet voor deze
gelegenheid . Walden moge een debacle zijn geworden en Van Eeden
moge een onpractisch mens zijn geweest, als auteur en dichter was hij
toch van grote betekenis . Ter gelegenheid van een herdenking verwacht men toch geen samenraapsel
van schimpscheuten, hoe vermakelijk ze op zichzelf ook zijn . Hot enig
positieve dat men uit dit boekje zou
kunnen concluderen is, dat de man
die zoveel stof heeft doen opwaaien,
wel van grote importantie moot
zijn geweest .
J . E . N.

De levensavond van de grote Nederlander en zijn uitnemende vrouw
is niet indrukwekkend geweest, wel
tragisch : oude bomen laten zich
slecht verplanten . De - waardig gedragen - ballingschap viel zecr
zwaar ; door het totale isolement
word de gezichtskring wat beperkt,
de nood in Nederland niet geheel
begrepen, het accent op de eigen
belevenissen gelegd . Dr C . merkt
zelf op : Wonderlijk hoe men voor
zulk eon persoonlijke aangelegenheid
als een gouden bruiloft nog belangstelling kan hebben temidden van
het ernstige wereldgebeuren om ons
heen . Men stompt lichtelijk of daar
men zonder invloed is op het verloop van de oorlog en maar geduldig afwachten moot wanneer en hoe
hij eindigen zal .
Treffend blijkt uit de aantekeningen beider rotsvast geloofsvertrouwen en de hechte onderlinge band .
Hot geloof hield mevr . C . ook
staande toen haar de one slag na de
andere trof.
Dit eerlijke, onopgesmukte, vrome
dagboek van een oude vrouw - 78
was ze bij de bevrijding - moest
eigenlijk alleen gelezen worden door
mensen die her echtpaar Colijn waardeerden . Voor hen heeft het waarde .
Drs G. Puchinger maakte het voor
publikatie gereed ; hij schreef een
verhelderende inleiding en zeer veel
aantekeningen. Verder is het voorzien van foto's, facsimile's en bijlagen. Belangwekkend is bijlage XIX
'Het drama van de Poelau Bras',
waarin bet lotgeval van dr A . H .
Colijn beschreven wordt .
Fr . v . F .

DAGBOEK VAN MEVROUW COLIJN.

Kampen - J . H. Kok N .V .
Mevrouw Colijn maakte haar aantekeningen - van 30 juni '41, gevangenneming dr C., tot eind okt . '45 voor haar kinderen en kleinkinderen, later ook om zich uit to spreken.
Ze zijn dan ook zo persoonlijk dat
men ze met schroom leest, vooral de
bijgevoegde brieven .
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William Saroyan
MAMMIE-MEISJE .

Rotterdam - Ad . Donker.
Een amerikaanse actrice zockt een
goede rol in een goed stuk . Zij en
haar 9-jarig dochtertje krijgen een
hoofdrol ; hot succes is boven verwachting.
Doze gang van zaken laat de
auteur door hot pientere kleine ding

vertellen . Er wordt heel wat afgepraat ; soms geestig, vaak onzinnig .
Dan zou je bet boek dichtgooien als
her 'wonderkind' niet zo fris en natuurlijk was.
Aan het eind waren mijn winstpunten : meer kennis van amerikaanse gewoonten, van de moeilijkheden
daar bij het opvoeren van cen nieuw
toneelstuk en wat meer begrip voor
het tekort van kinderen uit een gebroken gezin .
De plezierige vertaling is van Esteban Lopez . Jammer dat hij de
vloek op blz. 222 niet wegwerkte .
Fr. v. F .
Willem Enzinck

Colony . Ook deze onderneming
draaide op niets uit .
De titel van dit boekje is die van
een door Van Eeden geschreven toneelstuk. Uit het dagboek van de
auteur, waar Simons passages uit
aanhaalt, blijkt bet verband tussen
bet Amerikaans evenement en dit
drama. De klassieke Circe veranderde de mannen die zij ontmoette
in zwijnen . lets soortgelijks geschiedde wanneer Van Eeden zijn
idealen trachtte to verwezenlijken .
Dit met de zakelijkheid van een historicus geschreven kort relaas verraadt toch oprechte deelneming in
de tragiek van bet geval .
J .E. N .

MARIA MET DE HOUTEN JURK .

Den Haag - H. P . Leopold
Uitgeversmij .
Op zijn zwerftochten door Griekenland hoorde Enzinck veel sprookjes
en volksverhalen vertellen ; vijftien
daarvan geeft hij hier door . Ze laten
zich plezierig lezen : de Griekse fantasie staat nergens voor, bovendien
wordt de deugd beloond en krijgt de
schurk zijn trekken thuis - wat wil
je meer.
Enzinck vertelt nog al rustig, zijn
verhalen werden niet meeslepend,
wel boeiend tot her eind .
Oneerbiedig is in De overtroefde
leugenaar dat 'onze Lieve Heer'
moet meespelen . Overbodig ook,
reuzen en prinsen liggen immers
voor 't grijpen .
Fr . v. F .
Wim J. Simons
HEY PALEIS VAN CIRCE .

(De Amerikaanse reizen van Frederik van Eeden.)
De Beuk - Amsterdam 1960 .
In dit boekje wordt een episode uit
Van Eedens leven beschreven, minder bekend, doch tenminste even
belangwekkend dan die van het experiment van Walden . Na de mislukking van Bussum heeft de idealist getracht zijn denkbeelden in de
Verenigde Staten, nl . in Wilmington to verwezenlijken. Hij stichtte in North Carolina de Van Eeden

Verschillende auteurs
ONTLUISTERDE MEI 1940 .
De Brug/Djambatan N .V . - Amsterdam 1960.
Een bundel proza en poezie ter gelegenheid van de twintigste gedenkdag. Er staan bijdragen in van
Elisabeth Augustin, Godfried Bomans, Willem Brandt, Elisabeth
Cheixaou, C. J . Dippel, Anthonie
Donker, Marja Dorna, Johan Fabricius, H . W . J . M . Keuls, Sjoerd
Leiker, Maurits Kok, A. Viruly en
Helma Wolf-Catz. Ieder van de
verhalen en verzen to bespreken zou
to ver voeren . Dikwijls zijn gelegenheidsbundels wat men noemt 'maakwerk' . Dit werk staat echter op
hoog niveau . Verwonderlijk is dit
niet. Heeft mei 1940 niet op ieder
onzer diepe indrukken nagelaten?
De bijdrage van Viruly valt helaas
uit de toon . Zijn uitlating 'dat bet
juist onze toepassing van het verworven vermogen om door de ruimte to varen is, die onze verdere bewaring tegen onheil tot God's lees Gods - onvervulbare wens
gemaakt heeft', dunkt me kwetsend
gezwets en in strijd met de regel
der P .E .N. Club, op wiens initiatief deze verzameling is uitgegeven,
dat bet begrip vrijheid impliceert,
dat men zich vrijwillig beperkingen
oplegt.
J. E. N.
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Yoshiro Nagayo
DE BRONZEN CHRISTUS .

Vert. Am . J . Verstraeten .
H . Nelissen - Bilthoven 1960.
Een geschiedenis, ontleend aan de
geloofsvervolgingen in de zeventiende eeuw van her Japanse Christendom, die ten dele aan historische
feiten is ontleend . Her is een aangrijpend bock, door en door Oosters in zijn mengeling van naiveteit
en raffinement, doch evenzeer een
bock van heel de wereld, niet alleen
omdat het de eeuwige waarden van
her Christendom door geeft, doch
daarnaast omdat hot in psychologisch opzicht verrassend knap is .
Ik hoop dat de Nederlandse vertaling evenveel opgang zal maken als
de Amerikaanse .
Nelissen zorgde voor een typografisch uitzonderlijk goede uitvoering .
J. E. N.

Evan Hunter
AANKLACHT.

A . W . Sijthoff - Leiden 1960.
In deze roman opnieuw hot probleem van de jeugdcriminaliteit aan
de orde gesteld . Hot bock zal zijn
weg wel vinden. Het vormt een opmerkelijk samenstel van eigenschappen waar her publiek naar vraagt :
eon moordzaak, een beetje sexualiteit, een gewetensconflict van een
openbaar aanklager, de verhouding
tussen oudcrs en de z .g . moderne
jeugd, het zijn allemaal onderwerpen die op het ogenblik in trek zijn .
De auteur heeft een Amerikaans
fijne neus voor hot snuffelen naar
actuele problemen . En hij behandelt ze niet eens gek, uitgekookt
zelfs, zou ik bet willen noemen . Met
andere woorden : niet al to diepgaand doch toch ook weer zo, dat
men hem niet al to licht van oppervlakkigheid zal beschuldigen . Hij
ontroert op deze al to goedkope wijze, hij verrast inderdaad en hij is,
bij al zijn vrijmoedigheid toch ook
weer discreet.
Toch bevredigt dit bock niet goheel . Het behandelt namelijk de

rechts-filosofische vraag van de
rechtsgronden, maar het geeft geen
wezenlijke oplossing, doordat het
wegvlucht in gelukkige casus-positie, die op zichzelf toch ook al weer
con aardige vondst is, doordat hot
verhaal daardoor een plot krijgt,
waar de doorsnee lezer nu eenmaal
naar vraagt .
Samenvattend zou men deze roman
hot odium 'zo gek niet' kunnen
verlenen .
J . E. N .

Bert van Aerschot
EINDE VAN EEN REIS .

J . M . Meulenhof - Amsterdam/
P . V . B . A . Meirinck - Antwerpen z.j .
Ook dit bock van Bert van Aerschot is, ondanks de grote dosis
menselijke narigheid die er in beschreven wordt, toch weer positief
van strekking . De auteur laat een
gekke kolonel, met een geschonden
bovenlip
en
een
drankzuchtige
vrouw, dwaasheden uitkramen waarin veel wijsheid schuilt . . . 'duizenden die hun dagen in leegheid doorbrengen en wat met gedachten spelen, janken over wanhoop zonder
ze werkelijk to voelen . De wanhoop,
Cora, is her gevolg van een onvolledig levensinzicht .' En hij laat
zijn hoofdpersoon quasie-wijs denken en spreken als een dwaas, tot
de man zichzelf gaat herkennen en
de kolonel wit kussen op diens
baardige, geschonden mond .
Bert van Aerschot weet op meesterlijke wijze hot zintuigelijk waarneembare en de - ogenschijnlijk volkomen los daarvan staande gedachtenspinsels van hem die waarneemt, dooreen to vlechten . Hij
blijft daarbij steken in het immanente . Voor transcendentie is in zijn
werk geen plaats . Maar hij weer
toch, evenals in 'De Lift', de meest
vulgaire driften en emoties to plaatsen in bet licht van een eigen-aardig eeuwigheidsverlangen, de hartstochtelijke wit om voort to bestaan .
J. E . N .

Govert A . den Hartogh
GNOSTIEK

Uitgerekt ben ik in Sirenen
Vismaagden in mijn maagdelijke wateren
Elastisch slaan ze mij tegen haar rots to pletter
Heer, zalf met was de oren van mijn makkers
Bind mij aan Uw Hout .
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Govert A . den Hartogh

2500 millioen heilige huisjes
die op de grondvesten van het menselijk bestaan
to schutteren staan
en ieder huisje
elk decennium z'n kruisje :
Cytherea, ontluikend uit her schuim der lakens,
der naties
-en de tijd verloopt
langs dezelfde bakens
generaties
geslachtelijke creaties
volgens de laatste mode
van navelstreng voorzien
en in de hiaten
der bureaucraten
gaat ons pad over rozen
-geen roos zonder doornenbollebozen
uitverkorenen
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Govert A . den Hartogh
LEVEN

Bloot aan
het licht treden
dodelijk paren
feuilleton baren
en een leven geleden
dood gaan
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Govert A . den Hartogh
BIOSCOOP

de film van de openbaring draait
vanavond in 'de Tijd'
het Woord wordt daar getransformeerd
in woord en daad en feit.
de Geest lekt nit in de letter .
maar de dichter wil er achter zien
de dichter wil de Machtige zien
de dichter loopt zijn hoofd naardien
to pletter.
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Govert A . den Hartogh
PASSIE
voor Anneke
Kom, dochtertje, laten we klagen
Als een stofwolk over ons heen
de litanie van de koren
All' Siind hast Du getragen
Christus alleen .
Kom, dochtertje, laten we zingen
gebed in de eeuwigheid
congruente koralen
Laat ons elkaar doordringen
wijd en zijd.
Wij zijn als twee bloemen, die buigen
de bedremmelde kroon van hun hart
in elkanders schutbladeren over .
Kom, dochtertje, laten we schuchter
spelen het spel der genade
recitatieven van gratie
In de lucht hangt als een luchter
resignatie .
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Govert A . den Hartogh
VERHUIZEN

Verhuizen in de ark van het gedicht
God, doe de deuren dicht
voor veertig dagen
De dieren van het woord gezwicht
voor het sereen wit licht
van het welbehagen
De duif vliegt uit van de geest
hoop, die het hart geneest,
twijg van de stronken
De wereld is er geweest
en in de ark is het feest
vertraagd verdronken
Nog een pijl op de boog
Ergens in het heelal
gaat het doek omhoog
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Frank Daen
ROMANFRAGMENT

Tot de goede herinneringen die ik aan de Orient heb behoren de geluiden, die
me altijd zullen bijblijven . Ze zijn even bont en levendig als bet filmische
gebeuren daar zelf . Wie eenmaal ontdekt heeft, dat in bet gehoor een andere
dimensie gegeven wordt aan bet zien, kan er niet buiten to luisteren, zelfs naar
de dode dingen . Hij zal ze willen vasthouden als woorden, die hem in bet hart
treffen, woorden met de meest directe verbeelding .
Sluit u eens de ogen, onverschillig waar u zich thans bevindt . Dan bent u in
de wereld der blinden gekomen, waarin u intenser zult beleven dan u doorgaans met uw combinatie van zintuigen doet . Wat is er door afstomping voor
ons veel verloren gegaan .
Ieder die lange tijd ziek geweest is, weet, hoe het oog een nieuwe wereld waarneemt, zodra hij weer volwaardig in de maatschappij wordt opgenomen . En
hoe ziet ons vacantieoord er uit, die dag van onze aankomst? In dit opzicht
wil ik elke dag met vacantie gaan, terwijl ik bovendien 's morgens veelal het
gevoel heb, dat ik 4e vorige dag ziek was.
Sinds me duidelijk werd, dat naast woorden niets bet leven in haar wezen zo
nader brengt, als de geluiden, heb ik dikwijls een kleine wire-recorder bij me .
Ik deed afstand van foto en film, die de werkelijkheid reeds in principe truqueren .
Geluiden hebben persoonlijkheid, een ziel . Wist u dat hetzelfde gebeuren toch
overal anders klinkt, zoals de ruimte die uw linkerhand inneemt, nooit gevuld
kan worden door uw rechterhand?
De treinen in Chicago rollen anders over de viaducten, dan die to New York
of Berlijn . Het geroffel van een tamboerijn, dat vanavond van ver tot mij
doordringt, verbindt mij rechtstreeks met de handen die haar bespelen, met de
mens, die ik overal zou willen omarmen, maar die me in dit alles vreemd blijft .
Overal eender en anders . Het geblaf der schooierhondjes'snachts in de Kasbah
is direct to onderscheiden van dat van hun gedistingeerde rasgenoten in de
Westeuropese parken .
Mijn vrienden hebben eens de proef op de som genomen en ik heb bewezen
mijn bandjes direct to kunnen herkennen .
Wat ik doe met die opnamen? Wel, van tijd tot tijd de ogen sluiten om waar
to nemen. Trachten to leven, beter to leven dan voorheen, het waardeloze van
het zinvolle to scheiden, wanneer ik bet verbindende element in rassen en volken kan ontdekken, het een naam kan geven . Ik voel wel voor Garry Davis,
wiens profetische eigenwijsheid ik van de grootste waarde acht .
En nu ik zover gekomen ben, kan ik me niet meer verzoenen met de idee, dat ik
in Holland een vaste woonplaats zou hebben . Ik geloof niet, dat ik ergens
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definitief mijn bivak moet opslaan . Wel zou bet een onduldbare gedachte zijn,
dat ik mijn geboortegrond niet meer zou betreden, want het is voor mij de wereld bij uitstek. Maar ben ik enige maanden in Amsterdam, waar Lientje
medicijnen studeert, dan voel ik me spoedig in een to nauwe jas . Nauwelijks
veertien dagen elders, denk ik echter dagelijks met respect en warmte aan mijn
land terug, waarvandaan Lientje mij trouw de kranten nazendt .
Het verveloze terrasje boven de Marmora-zee, waar ik dit zit to schrijven, kan
geen vergelijking doorstaan met mijn huis in de Apollolaan . Maar het is een
uitgezocht plekje voor een paar dagen rust .
Wellicht hebt u nooit gehoord van Buyukuda, waar motorvoertuigen verboden
zijn en de mondaine wereld ontbreekt . Maar goed ook, anders zou Prinkipo
tot een tweede Capri kunnen worden . Her ruikt hier vooral naar ezeltjes,
knoflook en veel bloemen en dag en nacht hoort men het breken van de branding .
Wanneer ik in Istanbul ben, logeer ik elke week een paar dagen op dit eiland,
waar Mevrouw Radescu, mijn hospita, een buitenhuis heeft .
De zondagen in de vriendenkring zijn er onvergetelijk . Daar is mijn vriend,
Nicolas Koesnetsow, een der laatste Byzantijnen, die alleen hier kan ademen
en sterven, al is hij een Russische balling . Uit al zijn bewegingen spreekt cultuur en daar hij volgens de geldende maatstaven uitgesproken lelijk is, verleent
hem dit dubbele charme . Hij is al jaren verloofd met onze goede tante Radescu zonder dat bet nog maar op een huwelijk gaat lijken . Dat 'tante' heb ik
overgenomen van Adele, die nu secretaresse is op mijn Canadese verkoopkantoor .
Adele is een der weinige vrouwen, van wie ik na Marian veel gehouden heb .
Ik betrap mij erop, dat deze verleden tijd aanvechtbaar is . Dat komt, omdat
bet alles zo geheel anders begonnen is. Aanvankelijk heb ik altijdAdele als kind
gezien . Zo ontving ze gevoelens die ik voor Lientje koesterde en al merkte ik
later een wederzijds toenemende genegenheid op, ik heb jarenlang niet vermoed, dat deze kon uitgroeien tot een begrijpen, dat plotseling meer bleek to
zijn dan sympathie . Maar in de nacht van de grote progrom vielen de remmingen van ons af .
U weet reeds waarom ik niet ben hertrouwd, tenminste ten dele . Misschien was
de werkelijke reden, dat ik niet durfde, omdat ik vreesde, Lientje dan geheel
van mij to vervreemden. Ook heb ik een gevoel van deloyaliteit gehad tegenover Marian, iedere keer wanneer ik betrekkingen onderhield met een vrouw.
Een gevoel van schuld om haar huwelijk en aan haar dood?
Lientjes karakter is duidelijk een mixtum van Marian en mij, maar uiteindelijk
is ze meerMarian . En voor die Marian in haar heb ik een bijzonder respect, dat
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toeschouwers met 'bangheid' hebben betiteld. Ik weet dat . Ik vrees, dat ik
Lientje nooit helemaal zal bezitten, maar ik wil ook niets van haar verliezen .
Dan zou ik het gevoel hebben, haar in de steek to laten, zoals ik Marian op het
moment, dat besliste over leven en dood, alleen liet .
Dan was er in mij de afkeer van de opsluiting in het beschermende gezin,
waarnaar ik eigenlijk weer verlangde, ondanks de dwingende gedachte
na mijn vlucht in de wereld, daar de vervulling van mijn bestaan to moeten
zoeken in het leven van anderen . Ik heb me daarin to weinig reeel gevonden
om mijn gespletenheid aan een ander to binden en verafschuwde de kans om
in het probleemloze leven to vervallen, dat men een goed leven noemt . Zonder
dat ik een geestelijke samensmelting binnen mijn levensproblematiek kon vinden, zou het huwelijk een gelegaliseerde liaison voor me betekend hebben.
Of die synthese dan altijd onbereikbaar geweest is? Wellicht niet . Ik was soms
bijna aan een huwelijk toe, maar uiteindelijk heb ik het volmaakte vergeefs
gezocht .
Het innige beleven van man en vrouw, Un to zijn, bereikte ik slechts enige malen in mijn leven en dan nog kort . Het heeft mijn geloof in de bestaanbaarheid
daarvan levend gehouden en ik moet toegeven, dat de lichamelijke voldaanheid de mens rust geeft. Het heeft iets gemeen met een innerlijk reinigingsproces . Maar is de extase niet een vreugde om de bereikbaarheid der dingen,
die tevens maant tot voorzichtigheid? Wat voor de ben voorwendsel kan zijn
om to doen, geldt voor de ander als reden om na to laten .
Ten prettig tafelgezelschap wekt de eetlust op', vond Nicolas nodig op to
merken na zijn tweede pastilla en het derde glas Dalmatiner . Zoals gebruikelijk was geworden, gaf ik die dinsdag kort na mijn aankomst een dinertje
in de stad . Als aanleiding had ik het feit genomen, dat de laatste naamdag
van Mary Radescu niet gevierd was . De meisjes - Adele had haar vriendinnen
Vera en Sylvia meegebracht - waren wel in de stemming, maar mijn pensionhoudster zat iets dwars .
Toen Adele die morgen de ramen wilde sluiten en de plastic jalouzieen neerlaten, bleef ze stokstijf staan en gaf een kreet van verbazing . 'Daar staat Ahmed' . Tante Radescu schoot toe en over hun zwarte hoofden zag ik een vrij
jonge man tegen de muur staan . Uit de brokstukken van zinnen, die langzamerhand in gewone verteltrant overgingen, werd het me duidelijk, dat de
man buiten een vroegere kennis van her gezin was. Hij werd wegens een
moordaanslag op een medeminnaar een paar jaar voordien tot vijf jaar veroordeeld, maar had zich blijkbaar goed gedragen .
'Ik zelf vind zoiets voor deze streken, waar een mannelijke houding nog sterk
met het hanteren van een mes verbonden is, geen abnormale reactie' .
'Dat kan wel', vond mijn hospita, 'maar misschien dacht u er anders over,
als iemand op uw stoep had liggen doodbloeden .'
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'Niet uitgesloten' zei ik, 'maar hij heeft zijn straf uitgezeten en daarmee is hij
weer een normaal lid van de samenleving geworden .'
'Maar begrijp bet dan toch, dat hij hier staat, heeft iets to betekenen, ik ken
Ahmed, hij laat bet er niet bij zitten . U kent de Oosterse mentaliteit niet'.
Het laatste riep ze me nog na toen ik de kamer verliet . Even later trok ik de
buitendeur in bet slot, maar de man was reeds verdwenen .
'Wel iets om een verjaardag to bederven', dacht ik en besloot mevrouw Radescu maar zoveel mogelijk in her gesprek to betrekken die avond. En dan mocht
her niet to diep gaan .
'Hoe vordert uw nieuwe breekinstallatie?' begon Vera me to helpen .
'Wel, sinds er een nieuwe Duitse ingenieur is, liggen we maar twee maanden
op bet tijdschema achter. Met de nieuwe ertshaven ziet her er slechter uit. Het
heeft dus weinig zin, alles op alles to zetten .'
'En hoe is her arbeidstempo?'
'Nu, niet om er direct een rondje op to geven, al is bet inLonden ook niet beter .
Als er echter geschillen ontstaan tussen de bedrijfsleiding en de arbeiders,
wordt her tempo negatief, want dan words de boel gesaboteerd . Daarom heb
ik nu mijn vierde hoofdingenieur in twee jaar tijd' .
'Die Hollander Joosten, die ik voor deze had, was een uitstekend vakman .
Maar een echte kaaskop, die zijn mond niet kon houden . Principieel niet . Zo
meende hij opeens elke corruptie in Ankara to moeten melden, de idioot, niet
begrijpend dat hij dan daar wel kon blijven wonen . Dc kerels hebben zich
natuurlijk dood gelachen om bet ernstige gezicht, waarmee hij hun van zijn
verdenkingen vertelde . Maar dat hij dief en diefjesmaat onder de werklui
eruit bonjourde en ze dagelijks opjutte harder to werken, brak hem de nek .
Op een middag komt hij drie kerels tegen . De meest linkse loopt grof tegen
hem aan . Had Joosten nu maar niets gezegd, maar kun je begrijpen . Hij begint
uit to varen .
'Was', roept de brutaalste, 'lumpiger Tuerke', heb je gezegd, 'heb je bet gehoord mannen, hij heeft ons yolk beledigd' .
'Ever, Evet', brulden de anderen van ja . Nu, en drie dagen later moest hij bij
de inspecteur komen, die hem berichtte, dat er een aanklacht tegen hem was
ingediend . Het was maar beter, dat hij vrijwillig binnen een paar weken verdween want een proces kon onaangenaam op de arbeiders uitwerken . Mijn
stoere calvinist is toen bijna in vloeken uitgebarsten . Kon hem bet schelen,
hij wou graag naar huis. Liever dan nog langer bij die schoftige Turken zijn
leven to vergallen . Ja, en nu had hij her voor de inspecteur gezegd . Hij had
24 uur om to vertrekken . Ik heb later de zaak op de gebruikelijke manier recht
gebreid .
En maakt je Amerikaanse baas je nog steeds her hof, Vera?', gooide ik bet
gesprek over een andere boeg .
'Nee helaas niet', antwoordde Addle voor haar, 'maar die ze nu heeft is wel
aardig en ongetrouwd' .
356

Het gesprek wilde niet . Alles was geforceerd of negatief. Ik begon bet warm
to krijgen . Gelukkig scheen Sylvia, een Joodse, die tijdens de oorlog in het
Britse leger gediend heeft en daarom een extra plekje heeft in mijn hart, de
wond to raken .
'Hoe was het in de buurt van Taksim, toen je van huis kwam? Papa vertrouwde her niet en heeft de zaak vroeger gesloten . Sinds dat bericht over de bomaanslag op het huis van Kemal Pasja, broeit er iets in de oude stad . Er werden
al spandoeken geschilderd 'Cyprus is Turks' . Dat was het dus .
'Jullie maken je altijd zorgen en meestal onnodig', zei Nicolas en naar zijn
verloofde kijkend : 'als er ooit iets gebeurt, dan is het daarvoor nog tijd genoeg .
Ik breng thans een dronk uit op het nieuwe jaar van onze altijd zorgzame
Fatima Radescu!' Een hoera steeg op en hoewel ze geen onaangenamer woord
kende om mee gcnoemd to worden, dan de dienstbode-naam van de moeder
van de profeet, glimlachte mijn hospita ons allemaal toe.
'Wat een smoes, wat een verknolde avond', was de gedachte, die ik direct
verdrong . Dan nam ik maar de leiding op de ongelukkigste manier die ik ken .
'Kinders, ik vertel jullie de laatste moppen uit Hamburg .'
Wat later op de avond kwamen enige gezelschappen min of meer geagiteerd
het kleine lokaal binnen . De Turkse eigenaar bleef bij de ingang rondhangen
en begaf zich zo nu en dan naar buiten . Wanneer de deur openging, drong
vanuit de verte een zwak gedruis tot ons door, het geroezemoes van een volksmassa, die me aan een voetbalwedstrijd deed denken . Spoedig kon men er
een opgewonden menigte in herkennen . Wij veinsden voor elkaar niets to
horen maar dan klonken, ver nog, zware slagen en felle kreten . Dichtbij tikten
haastige voeten op her plaveisel van mensen, die kennelijk haast hadden er
bij to zijn of zich uit de voeten to maken.
Mijn eerste reactie was opstaan .
'Neen, bier blijven, wij kunnen nu niet naar buiten', gebood Nicolas, 'en de
meisjes achterin .' Ik moest zijn leiderschap erkennen . Alle gasten waren opgestaan . De Turkse en dat waren de meesten, verlieten ijlings het lokaal . De chef
liet de rolluiken zakken en sloot de deur af . Met zijn kok posteerde hij zich er
achter. Ik begreep nu goed waarom alle zaken in bet Midden-Oosten metalen
rolluiken hebben .
'Gelukkig, dat we in een Turks restaurant zitten,' zuchtte Sylvia . Haar handen
beef den .
'Demonstraties houdt men altijd in de Istiklal Caddesi', doceerde de dikke
waard . 'Wij zitten er wel 50 meter vanaf, maar helaas midden in een Griekse
buurt . Gaat u nu rustig zitten en probeert u eerst of to eten .' Ik voelde me
alsof het weer oorlog was .
Hoe lang het nog duurde weet ik niet, maar plotseling was het er . Het is erger
dan een bombardement . De spanning ervan is intenser, want het lijkt op een
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gevecht lijf aan lijf . Bij iedere schreeuw van een mens in nood wordt een inwendige wond toegebracht . Als bet lang duurde, zou men er aan dood kunnen
bloeden . Niemand schaamt zich voor zijn reactie . Ergens zit een vrouw op de
grond, die grauw van kleur haar zakdoek opeet . Een andere herhaalt steeds
'God waarom!' en 'als ze maar van ons afblijven', wanneer buiten hoongelach het gegil van een jonge vrouw overstemt . Dan smoort het gekrijs in een
hand en men ziet in gedachten het slachtoffer willoos in elkaar zakken . Veel
tegen een . Men gaat raden, wat er nu op volgen moet .
In de buurt worden deuren ingeslagen met zware bijlen . Splinters knetteren.
Scherven vallen met het geluid van een xylofoon met onregelmatige intervallen . Ze snijden ons aan alle kanten en tot diep in het hart .
'Dit zijn mensen', denk ik en 'dit is de dood .' Ik ben vol verontwaardiging,
ik wil haten, maar ben machteloos tegenover deze moedwillige catastrofe . De
armen hangen slap veer.
'Ja, 't is een Griek', wordt er geroepen, 'sla die landverrader neer.' Het gevoel
dat spoedig alles neergeslagen, alles gebroken moet zijn, dat er stilte moet
komen omdat het voorbij is, is het zelfbedrog van de verwachting . Is het
nooit genoeg?
Harde slagen op de rolluiken . 'Alle vrouwen weg', sist de eigenaar, 'hierheen!'
Door een kleine deur worden ze in een voorraadkamertje naast de keuken
geperst . Het aantal lichten wordt gehalveerd . De slagen op de deur worden
dringender . Dan draait de eigenaar voorzichtig maar zonder aarzeling bet
rolluik op. De deur, die de kok en de ober met hun rug tegenhouden, de voeten
schoor op de grond, gaat langzaam open, maar de chef posteert zich breed
voor de vrijkomende ingang.
'Wie valt er een Turks bedrijf lastig? De waard heeft een stentorstem . 'Is bet
niet erg genoeg dat ik vanavond geen gasten houden kan? .
'Gasten genoeg hier, geef ons wat to drinken, want we hebben dorst van al die
rook . Zijn hier geen Grieken?'
'Denken jullie dat ik die rotzakken in mijn zaak zou willen hebben?'
'En geen aardige meisjes ook? Wij willen vrouwen verdomme! Kom kerels opschieten, wij zijn nog niet klaar voor vannacht!' 'Hij bedondert ons', roept
een ander, 'Zeg, zullen we je zaak even doorzoeken, waarom vertrouw je ons
niet?' en 'Hij komt niets to kort, kijk zijn dikke pens eens aan, waarom laat
hij ons niet eens lekker vreten?'
'Jongens, jullie zijn me to opgewonden . Wat schiet ik ermee op als bier binnen
wat kapot gaat? Iedereen weet, dat ik een betrouwbare Turk ben . Ik dacht
dat jullie Grieken zochten .'
'En de Joden', roepen ze, 'de rotjoden, de Armeniers, weg met dat tuig!'
'Dan moeten jullie toch heus niet bier zijn, kijk maar, daar zitten alleen nog
een paar buitenlanders . Heren, last u de paspoorten eens zien . Laat nu die
mensen met rust, ze willen straks naar hun hotel .' Een Duitser en ik moesten er bij komen . Het maakte kennelijk indruk.
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Vlammen knetteren . Dat vraagt de aandacht . De vlammen slaan hoog uit
boven de kerk en de school, die over de lage huizen aan de overkant zichtbaar zijn. Een geloei stijgt uit de massa in de Istiklal op . Het is alsof ze vuurwerk zien . Als de jongelui zich omdraaien, laat de kok vlug bet rolluik veer .
De deur slaat in bet slot . Nu mis ik toch de buitenlucht . Het zweet druipt van
mijn gezicht . Mijn handen kleven . Waar is Nicolas? Waar zijn de anderen?
Mensen zijn toch geen muizen, dat ze zo snel kunnen verdwijnen?
Vanonder een tafeltje bij de kapstokken dook Nicolas op, hij huilde . 'Is dit
nu ons vaderland? Zijn we geen burgers in voile rechten? Waar is de politie,
bij de heilige Basilius, wat wordt er vannacht van onze familie en vrienden?'
'Gaat de telefoon nog?', vroeg ik. Dan belden we tot diep in de nacht . We
kregen maar zelden gehoor, konden echter ongeveer opmaken waar de centra van de progrom waren . Ons huis liep geen gevaar. We besloten to blijven
en de eigennaar vond bet uitstekend . Onophoudelijk vervloekte hij bet gepeupel .
'Ik schaam me voor u, dat ik Turk ben, bij Allah, ik durf u niet weer uit
to nodigen in mijn zaak .' Daarop verzekerde ik hem, dat ik zeer tevreden
was over zijn optreden, ja dat ik hem bij al mijn buitenlandse vrienden
zou aanbevelen. Hij lachte als een kind . Dan tied ik hem aan normaal de zaak
to gaan opruimen, opdat de vrouwen wat rustiger zouden worden .
Ontzetting lag op hun gezichten, toen ze binnen slopen . Door de reten in de
rolluiken konden ze de oranje gloed zien. De kleine ruimte was doortrokken
van brandgeur en de lucht was er slecht . Ze gingen zitten, de rug naar de
ramen, klaar ieder moment in de pakruimte to verdwijnen .
Waarom ben ik ondanks innerlijk verzet toch weer in extenso teruggekomen
op de gebeurtenissen van die zwarte dagen, 6 en 7 september 1955, want wat
ik er van vertellen kan is nog slechts een krantenknipsel .
Ik herinner me dat mijn grootmoeder me eens als kleine jongen bij een groot
paard bracht. 'Kijk eens wat een mooi paard?' Maar ik zag alleen een grote
zweer aan de voorpoot en die was niet verbonden . Waarom is me die wond
tot op heden bijgebleven?
Waarom blijven mij de wonden van bet leven in zo sterke mate bij? Ik heb
zeker geen negatieve inslag, maar voel dat ik gebiologeerd word door gebeurtenissen, die mijn geloof in bet menszijn vormden of schokten . Deze laatste
zijn ver in de meerderheid en de indrukken ervan gaan dieper.
Ik voel nu de verantwoordelijkheid voor wat we opmerken, voor wat bet de
wereld en de enkeling to zeggen heeft . In de mens leeft toch collectief de
gedachte, dat er een betere, een volkomen samenleving bestaanbaar is, niet
gerelativeerd tot een idee, maar als een fenomenologisch tastbare orde .
Men krijgt de indruk, dat er een eerste wereld geweest is en dat we nu in een
tweede, een slechtere leven . De verandering moet fundamenteel zijn geweest,
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zoiets als een tegenstelling tussen liefde en dood . Maar de cyclus is nog niet
voltooid . We leven nog in de doodssfeer. Er moet nog iets komen . We haken
naar een zekere bevrijding en het geloof daaraan werkt reeds als een verlossing. Zonder dat kan men het eigenlijke leven niet aan .
Ik weet dat de kerk leert dat we het beeld Gods zijn. Ons eigen beeld zijn
we zeker niet, want als we er uit zagen zoals we geestelijk zijn, dan waren we
gedrochten . Dan zie ik mezelf als een manke bultenaar met vele gezichten .
En toch is er een hogere geestelijke orde in ieder mens aanwezig . Zie dezelfde
bruut uit een volksopstand maar eens staan bij bet bedje van zijn baby . Hoor
de woorden, waarmede de overweldiger van zo straks aan de liefde van zijn
dromen zijn plechtige verzekeringen aflegt en als zijn moeder sterft zit hij er
in tranen bij .
Hoe dit alles to aanvaarden? Hoe kan men onbewogen de krant lezen, omdat
iets veraf gebeurd is of hoe kan men voor een gulden de doodsstrijd van een
ander in de bioscoop beleven, zonder dat deze waarneming een noodzakelijke
is om to komen tot bet inzicht dat alles veranderen moet . In dit alles zoekt
men slechts de sensatie, iets to beleven, dat men eigenlijk niet beleven wil .
In elke handeling weerstreven we onszelf . Dat is bet normale in ons, waarvan
we eigenlijk verlost willen worden . Daarom is vorst Myschkin van Dostojewski, in wie zich het goede van de mens incorporeert, de idioot, de enige
volmaakte idioot. Hij is mens .
Op stoelen, over tafeltjes hangend en dan weer op de grond zittend, hebben
we de morgen afgewacht .Toen het buiten wat stiller werd, probeerden sommigen wat to dutten . Bij elk opleven van bet geluid der voestappen buiten
krompen de vrouwen ineen. Ik hoorde bij Mary Radescu de naam Ahmed
vallen . Nicolas sloeg zijn armen om haar been, dan wreef ze lang over haar
oogleden en hield die gesloten .
'Begrijp je dat mensen zo kunnen zijn?' begon Adele fluisterend .
'Ja', zei ik, 'het is voor mij niet nieuw, maar dat begrijpen helpt niet . De vraag
is hoe moeten we ze bereiken en veranderen .'
'Och jij, je bent to goed voor onze wereld .'
'Dacht je dat?'
'Ja want je doet niet alsof .' Opeens viel bet me opdat ze mij tutoyeerde . Ik
nam haar hand, die was warm en droog.
'Ik lath je er niet om uit', zei ze, 'ik bewonder je, want ik weet wat je zelf
in je leven geleden hebt en wat je mist . Je zou de hele wereld op je schouders
willen nemen, maar dat hoeft niet, dat is al eenmaal gebeurd . En afdoende .
Daaraan zie je voorbij en daarom kwel je jezelf tevergeefs .'
'Het is wel de meest uitgezochte nacht om me to bekeren .'
'Wie heeft het daar nu over? Het is toch waar . Als je dat wilt, dan zou je
niet langer zoeken en gelukkiger kunnen leven . Je beeldt je in een tweede Rilke
of Kierkegaard, een Kant of weet ik wie to zijn, maar zo misluk je als econoom
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en als wijsgeer . Hoogstens zou je nog geschikt zijn voor kunstenaar, maar ik
ken geen artistieke neigingen van je .'
'Misschien ndg niet, maar voer nu eens een argument aan voor alles wat je
daar van me beweert.'
'Heel eenvoudig, ik ken je . En dat zou ik je alleen kunnen bewijzen als ik je
bijvoorbeeld nu een zoen op je mond gaf . Wat je verdient, is wat je je steeds
ontzegt . Je wilt voor anderen boeten . Dat is onzinnig . Niemand die het waardeert dan jijzelf in zekere mate, maar je leven blijft leeg .'
'Is dat een huwelijksaanzoek? Ik ben in de stemming om op alles ja to zeggen .
Je hebt wel het moment uitgekozen.'
'Och je weet wel beter, Franz . Het is de waarheid en daar zoek je toch altijd
naar? Al die diepzinnige gesprekken met Nicolas, Barnathan, Eleni en mij,
ze helpen je niets. Loses Gerede is bet . Er blijkt uit, dat je bet leven wilt
delen met iedereen, die je sympathiek is, of meer voor je betekent . Je zou een
eind verder komen, als je een keus deed en iemand je leven kon verlichten . En
ik hoef dat heus niet to zijn, al zou ik bet kunnen. Dat weet je wel . Maar werkelijk, je gestumper is niet om aan to zien, al geloof ik, dat ik hier de enige
ben die bet ziet .'
Er volgde een zwijgen tussen ons . Het leek net of bet gebeuren buiten verder
of was geraakt . De vuurgloed verminderde . Ik voelde me dankbaar, omdat
ze zich inspande, mij to doorzien, war voor me to betekenen . Ook begreep
ik, dat dit gesprek onvermijdelijk was geworden door de omstandigheden
van bet ogenblik .
'Adele', zei ik, 'je overrompelt me . Ik geef veel om je en heb dat ook wel
laten blijken . Toch heb ik zover nog nooit gedacht . Dit gesprek heeft me getroffen, bet heeft me van deze nacht genezen . Ik ga er over nadenken .'
'Denken, denken, als je het met de rede wilt bereiken, zul je er nooit komen .
Logica en rede zijn verstandelijke begrippen . Liefde gaat er ver bovenuit .'
'Laten we nu naar de anderen gaan kijken, hiernaast .' Ik trok haar aan de
hand mee overeind .
Daarmee kon ik bet wel even stellen . Had ze mij overtuigd van iets in mij,
dat leek op een vals spoor, dat ik welbewust wilde handhaven? Ik begon
aan mezelf to twijfelen . Was het niet door die onbewuste beredenering van
voordelen en toekomst, dat ik mijzelf beInvloedde, Marian to trouwen? Heb
ik niet door dezelfde verblindheid gefaald in de oorlogsjaren? Heb ik Lientje
niet voor mij alleen willen behouden, door een bepaalde gedragslijn to volgen
en een concern op to bouwen voor haar onbekommerd bestaan? In feite ben
ik altijd to werk gegaan volgens een strategic en wat heb ik ermee bereikt?
Welke van mijn berekeningen heeft eigenlijk geklopt? Toen ik mezelf de boete
van het alleenzijn oplegde, zette ik daarin de mislukte lijn voort.
'Zoek eerst de waarheid in jezelf', dacht ik, 'want zolang je onoprecht blijft,
zal je nooit de rust vinden van een samengaan, dat je afwijst en mist tegelijk .
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Je kijkt naar jezelf voor een kwartje in de Cineac, want je ondergaat de
sensatie van je eigen verlangens. Je bent doodgelopen en een jonge vrouw
heeft je daarop betrapt . Er zijn er meer die je doorzien . Je bent een idioot,
maar een onvolmaakte en lachwekkender omdat het een pose is .'
Om vijf uur konden we telefonisch vaststellen, dat er militairen in de stad
waren . Tegen zessen verlieten we het lokaal . Het personeel begeleidde ons tot
Tepebasi . Veel onprettige gezichten zagen we onderweg, maar hier en daar
stonden agenten en militairen, die tenminste bet lastigvalle n op de straat konden voorkomen. De aftrekkende demonstranten waren voldaan, maar minder
zeker. Bovendien hadden ze van alles en nog wat naar huis to sjouwen . Sommigen vertoonden lichte verwondingen . Op verscheidene punten keken we in
straten vol verbrande goederen en huisraad,waartussen hier en daar mensen
met wanhopige gezichten . We meden dit alles zoveel mogelijk en trachtten
door luid to praten ons het voorkomen to geven, dat onder ons Been verdachte
minderheden waren . Zelden heb ik met zoveel welgevallen het dichtslaan
gehoord van een zware buitendeur .
Thuis was tante Mary weer snel geheel zichzelf . Spoedig kwam ze met
een blad sterke koffie binnen voor het doodmoede gezelschap . Even later ging
een schaal met warme worst rond .
'Mamuschka, wat een fuif', schamperde Nicolas, 'verdraaid Frans, ik had
niet gedacht, dat we de hele nacht zouden doordoen . Jullie zien er allemaal
uit of je zwaar gedronken hebt'
'Was bet maar zo', zei Vera, maar verder sloeg zijn ironie niet in .
'Wat nu?' was mijn vraag. Adiele stond op .
'Eerst zien hoe de anderen bet maken en dan een paar uur naar bed .' Ik dacht :
'Ze is flink en intelligent, net als Marian .' Even later kwam Sylvia opgelucht
binnen.
'Thuis is alles rustig, ze hebben uit voorzorg bet portaal gebarricadeerd en
een achteruitgang in reserve . Ik moet hier blijven . Maar Pa en Mosje zijn
volgens de berichten geheel gerulneerd . De zaken zijn kort en klein geslagen
en leeggeroofd .'
We schaamden ons . Klaarblijkelijk had niemand er nog aan gedacht, dat ze
in de Istiklal lagen .
'Voorlopig is bet belangrijkste, dat we er heelhuids doorgekomen zijn' vond
mijn hospita, 'over de rest komen we later wel weer been . Wat een verjaardagsfuif . Niemand gaat er zeker werken vandaag? Wij Grieken doen er evenals de Joden maar het beste aan, de eerste tijd binnen to blijven .'
'Als ik wat geslapen heb, ga ik wel eens poolshoogte nemen in de stad,' besloot
ik.
'Ik ga mee' zei Adele, 'uiteindelijk heb ik een Duits paspoort' .
Toen ik op mijn kamer was gekomen om me wat op to frissen hoorde ik beneden bet rumoer van opgewonden gepraat . Er was iemand gekomen .
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'Eleni', riep ik, even later binnenkomend, 'kind wat is er met jou gebeurd?'
Ze was nauwelijks in staat tot enig samenhangend verhaal .
'Ahmed heeft ze toch gevonden en hierheen gebracht', riep tante Radescu, 'die
trouwe goede Ahmed, maar hij is niet binnengekomen .' Een bepaalde samenhang met de ochtendbelevenissen van de vorige dag werd me duidelijk .
'Ze hebben haar geschoffeerd, de honden' beet Vera mij bees in bet oor, 'ze
hebben haar gebruikt, twintig of dertig maal, God weet bet . En haar moeder
ligt met een hoofdwond in de kliniek, ze heeft haar dochter willen beschermen . En alles hebben ze vernield, haar beelden, haar plastieken, haar piano,
alles is aan diggelen!' .
Eleni, die slap als een doek over de divan hing, barstte weer in een huilbui uit .
'Kinderen zo gaat bet niet' zei tante Mary resoluut .
'Eleni, kom mee, ik zal je in bad doen, je wat ingeven om to slapen en dan
ga je met mij mee naar bed . En jullie ook slapen', keerde ze zich tot ons .
'De mannen moeten toch maar gekleed blijven, anders hebben we geen rust'
vond Vera.
'Ik rust wel wat op de coach' zei Adele, 'oom Nicolas, geef ons eerst allemaal
een stevig glas cognac en dan proberen we maar to vergeten .'
'Maar niet alles', zei haar blik tot mij .
'Wanneer reis je of?'
'Voorlopig niet, Adele. Eerst moet alles normaal zijn en moeten we Eleni's
huis weer helemaal in orde hebben voordat ze beter is .'
'Je weet toch dat Dr. Schroeder, de Duitse chirurg hier, haar een paar dagen
in observatie neemt, zodra hij een bed kan vrijmaken? Bovendien blijft hij
haar behandelen . Ze heeft weer wat vertrouwen in de toekomst gekregen,
geloof ik . En als ze straks ontslagen wordt, dan moet ze met haar moeder
maar cen paar weken mee naar Prinkipo . Die uitgebrande stad blijft voorlopig
een verschrikking . Heb je gezien dat ze in Sisli de Griekse kerkhoven hebben
gedemoleerd? De straten lagen een woensdag nog vol beenderen . Eleni's vader
moet ook in die buurt begraven liggen . En Nicolas zegt, dat hij bet graf van
zijn moeder niet meet heeft kunnen terugvinden . Dertig kerken liggen er in
as in Istanbul . De andere zijn van binnen vernield en dat alles op grond
van een vals gerucht. Het weinige dat er nog over was van de Byzantijnse
kunstschatten, is nu verbrand . Turken vergeten nooit iets to vernielen, al doen
ze er een paar honderd jaar over. Zul je bet aan de buitenwereld vertellen
Franz, want er is strenge censuur ingesteld door bet militaire gezag .'
En even later : 'Zeg, geloof je nog dat de mens in zijn diepste wezen goed is?'
'Je kunt niet van de mens of van een yolk in bet algemeen spreken, zonder bet
individu onrecht to doen . Misschien ziet bet christendom de mens wel zoals
hij overwegend is : slecht. Maar mijn mening is toch niet veranderd . Ik
weet net zo goed als jij, dat ieder mens tegelijkertijd goed en slecht is, in bet
midden gelaten van wie hij bet heeft . Bij bet humanisme ligt bet accent op de
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mens, zoals die zou moeten zijn en de christen benadert hem, er van uitgaande
dat hij verworden is . Ligt dat nu zover van elkaar? Het verschil is de opvatting over de toe to passen therapie . En een appel aan het goede in ons mist
zijn uitwerking niet. Hoe wilde je anders de niet-religieuzen bereiken?
'Op dezelfde wijze als degenen die weet hebben van God . Het woord van
Christus kan iedereen genezen, die maar wil luisteren naar Hem en naar de
stem diep in zijn eigen hart, het geweten .'
'Dat weten we nu al zo lang, maar komt de ellende niet juist van dat gepreek
zonder meer? Als je Christus wilt verkondigen, dan moet je niet preken,
maar handelen . Jezus bracht geen leerstellingen, zijn optreden was practisch .
En dat niet-doen van jullie, dat alles aanpassen aan de eigen doeleinden alle
eeuwen door, dat heeft de kansen van het christendom bedorven . Er zijn maar
weinig christenen geweest . Men vond ze binnen en buiten de kerken . Men
erkent ze als heiligen of idealisten, of men sluit ze op, omdat ze zo lastig zijn.
Maar het meeste is franje . Er is natuurlijk wel een kerstening merkbaar, maar
het meeste daarvan kun je rustig traditie noemen . Het mist overtuiging of
argument en wordt niet doorleefd . Daar waar de liefde geen maatstaf is, heeft
Christus niets bereikt .'
'Je blijft altijd in het negatieve steken en wat zet je er zelf tegenover, jij, die
altijd zo je verantwoordelijkheid voelt? Van wat je de anderen kwalijk neemt,
beschuldig je tevens je zelf. Alleen als je met God een persoonlijk contact hebt,
zal je bet betere kunnen. Maar jij wilt alles zelf doen en dat houdt geen mens
vol . Je streeft naar een nieuw soort Uebermensch, maar als je daarmee doorgaat maak je ook kans daar terecht to komen waar Nietzsche zijn leven
eindigde!'
'De mens die altijd naar bet goede streeft, de volmaakte mens zou je hem
kunnen noemen, beweegt zich, geloof ik, buiten bet normale. Hij is to eenzijdig
geworden . Hij komt als een asceet, pratiquant of wat mij betreft als nar buiten
de maatschappij to staan . Hij wordt geduld of opgeborgen . Hij staat permanent naar twee kanten voor de bali, is altijd in staat van beschuldiging . Vandaar dat de afstand tussen geloof en krankzinnigheid niet zo groot is gebleken
in vele gevallen :
'Juist, en omdat men net als jij zelf nit de impasse wilde komen, maar geen
uitweg vond en zijn krachten opteerde . En toch is die uitweg er . Alleen in het
gesprek met God zelf zal je eruit komen . Blijf je in het existentiele nu haken,
dan bestaat er uiteindelijk verleden noch uitzicht op een toekomst . Alleen een
zinloosheid die tot onverschilligheid of tot waanzin leidt .'
'Stel je niet volgens een ontvangen recept?
'Nee, ik spreek op grond van ervaring .'
Na mijn vertrek uit Instanbul begaf ik mij naar Hamburg, waar ik mijn
intrek nam in bet Hotel Jacob to Nienstedten . Op historische grond to wonen,
geeft een gevoel van rijkdom, alsof men deelt in bet geestelijke bezit van
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vorige generaties. Alsof, omdat we van hen blijkbaar niet veel geleerd hebben .
In dit markante houten huis woonden reeds de generaals van Napoleon . De
oude gastenboeken zijn een schat voor de autografenverzamelaar . Maar de
rust der oude landhuizen, die had ik na mijn belevenissen aan de Bosporus
nodig . De aanblik van de Elbe, gesluierd door de najaarsdampen en de regen,
kon de felle indrukken uitwissen, die mij uit mijn evenwicht hadden gebracht .
Ik houd van dit hotel . Het is een van mijn onderduikadressen, waar ik tot
mezelf kan komen omgeven door de romantiek, die ik toch in kunstzaken duidelijk als verleden moet ervaren . Toch is her soms goed met het verleden
to leven . Kan het niet de triestheid van het leven bekleden met het waas van
een gedroomde werkelijkheid, zoals men een zieke tot zijn genezing een
verdovingsmiddel toedient?
De woorden van Adele hadden me meer gedaan, dan ik zelf wilde toegeven .
Ze maakten me in een bepaald opzicht onrustig en ik wilde mijn zekerheid
hervinden, voordat ik Lientje zou terugzien. Ik trachtte mijn levensbalans op
to maken, om to zien wat ik van de naoorlogse jaren, afgezien van een bedrijf,
overgehouden had . Maar eenmaal onder de loupe genomen scheen alles
vluchtig to worden als bedrog.
Ieder mens verweert zich tegen de hardheid van de feiten door een levensbeschouwing, maar bet is hem daardoor nauwelijks nog mogelijk schijn van
werkelijkheid to onderscheiden. In het uitgangspunt van zijn benadering ligt
reeds de eindconclusie in principe opgesloten . En de slotsom voert terug tot
het begin .
Wat dan nog blijft is het weten dat een overtuiging, het toepassen van een
denksysteem, rust geven kan . In alle culturen zijn daarvan voorbeelden to
over. Confucius, Boeddha, Socrates en Paulus . Niet alleen door hen, maar
ook in onszelf hebben we er notie van, dat het verlossende woord bestaat .
Men heeft echter in dit alles een persoonlijke bevestiging nodig, daarin heeft
Adele gelijk . Maar is die niet voor ieder verschillend? Is die niet alleen al door
psychische aanleg voor sommigen onbereikbaar? Ik wil niet door zelfsuggestie
komen tot overgave aan enig stelsel of geloof, dat door een ander voor me
werd uitgedacht. Als het bereikbaar is, dan wil ik zelf zover komen, desnoods
er om vechten tegen mijn belangen in .
Hoe kan ik me het geluksgevoel voorstellen van de dichters en schilders, die
gedurende meer dan een eeuw op deze kamer hebben gewoond . Onder de
morfinerende indruk van de beweging der grote schepen over de rivier,
hoog uitstekend boven het groene land met de torens aan de horizon, hebben ze op deze hoge oever Ian,zaam vorm kunnen geven aan wat nog Been
gestalte had in henzelf. En in hun verbeeldingsobject vermengden zij de
werkelijkheid rondom hen met hun levenservaring, bewust en onbewust tegelijk. Ze werden een met de hen omringende wereld en wanneer ze dit besef3 65

ten dan beleefden ze her persoonlijke geluk, van jets to zijn bevrijd . Ze kregen
weer uitzicht omdat de terugblik verwerkt was, zoals men in de economie
een schuld consolideert .
Maar gesteld, dat her waar is dat men alleen moet zijn om her leven to
verwerken ;
gesteld, dat men veel moet hebben geleefd om een regel to schrijven of om
op een doek zijn ziel in penseelstreken nit to drukken ;
gesteld, dat men er in geslaagd is her - objectief gezien - overbodige zo
to concipieren, dat her onmisbaar geworden is, war baat her, als daarna een
onvoltooid bestaan en her leven van alle dag de gang verzwaren tot bloedens toe?
Is dit niet mijn dilemma geweest? Waarom wilde ik her dan Adele niet toegeven? Terwille van een naar buiten gericht egoIsme en liefde tot her problematische, ja, uiteindelijk tot her alleen zijn? Maken mijn zelfgesprekken
her gedeelde leven tot een absolute onmogelijkheid?
'Luister eens Adele, we moeten nog uitpraten . Ik ben blij, dat je je om mij
bezorgd maakt, dat je graag wilt dat ik ga delen in jouw houvast in her
leven. Maar daarbij maak je je toch aan simplificatie schuldig . Laat mij
maar alleen verder dokteren met mijn cigen levensproblematiek . Ik voel dat
mijn strijd niet hopeloos is, want ik maak vorderingen . Dat her met her
denken en spreken alleen niet gedaan is, is waar, maar dat geldt ook voor
ons beiden. Een huwelijk moet onberedeneerd zijn . Men moet alles voor
elkaar over hebben, zomaar om niets, zonder redeneren . Maar ik overweeg
wel, ik probeer her met mijn verstand zo ver to brengen . Ik kan me niet uit
verliefdheid in een huwelijk storten, omdat die zonder meet bij mij niet
bestaat . Ik leef in een voortdurende angst om in irrationele zaken als liefde
of godsdienst een foul to begaan, die zich een leven lang wreekt . Ik heb
niet voor niets misstappen begaan . Daarom ben ik mij van mijn verantwoordelijkheid voor alien, voor wie ik enige verantwoordelijkheid draag,
to veel bewust . Ik ben van de schuld voor mijn oude fouten nog niet vrijgesproken, ik heb er nog niet voor geboet . Ik ben eigenlijk een gedaagde .
Van de woorden van de Holiandse dichter kom ik niet los :
Ik moet mijn woorden eindelijk gaan menen
Gij hebt mij tot verantwoording gedaagd .
Zo moet ik mijn leven gaan menen .
Denk je ook niet, dat een huwelijk met een gedaagde bij voorbaat gedoemd
is to mislukken? Een gezinsvorming is immers onmogelijk, df er hangt je
altijd iets boven her hoofd . Je doer beter de uitstlag van her proces of to
wachten.'
'Je bouwt jezelf een mythe op, Franz . Word toch regel . Waar blijf je daar
nu mee in de practijk? Je verstrikt je in kromme denkprocessen in plaats
van to leven, in plaats van blij to zijn om alles war de wereld je nog biedt .'
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'Goed, dan zal ik practisch worden . Ik heb een gezin, al ben ik driekwart
van mijn leven op reis, al leef ik in overspel met de wereld . Ik heb mijn
dochter . En de band met haar is doorslaggevend in alles . Ze zal niet zo
gemakkelijk een vrouw in mijn leven aanvaarden en zeker niet iemand van
het yolk, dat verantwoordelijk is voor de dood van haar moeder . Het spijt
me, dat ik dit zo gezegd heb, want jij kunt er niets aan doen . Maar Lientje
kent je immers niet cens . Je hebt voor, dat Marian het zou goedvinden,
maar dan ook alleen om mij . Ik klets natuurlijk onzinnig, maar er is nog
meer . Een gezin heeft kinderen . Ze zouden een groot geluk in mijn leven
zijn, maar ik heb niet de onbezorgdheid van een jonge vader en daarop
hebben ze recht. Bovendien is mijn hart niet altijd in orde . Je zult vroeg
weduwe kunnen worden en ze alleen moeten opvoeden .'
'1k zal alles kunnen om jou . Ik weet dat je veel weg zult zijn, maar de tijd,
die we samen zijn, zal door het verdiepte leven er volledig tegen opwegen .
Je kunt verder je zaken behartigen, desnoods de wereld verkcnnen, maar
je zult een thuishaven hebben . Nu redeneer je bet leven dood . Heus alleen
in het gedeelde leven, in de liefde ligt her absolute geluk, zowel verticaal
als horizontaal . Het is beret dit enige jaren to beleven met de felheid van
een steekvlam dan als zo velen een leven lang to vegeteren op bet pitje
van een huwelijk, dat slechts de vijftig procent haalt .'
'En als van mijn kant nu eens niet de voile honderd procent aanwezig was?'
'Ik zal het altijd aandurven, ja, maar ik zou een goede vriendin voor je
blijven, als jij er om die reden niet toe zou kunnen besluiten .' We zwegen
even . Dan ging ze door 'In dit land ben ik uitgeleefd . Ik zou gaan emigreren
en elders opnieuw beginnen . Alleen wilde ik je dan vragen, afscheid van me
to nemen .'
'En wat versta je daaronder?' .
'Zoals een eigen vrouw afscheid neemt van haar man, die voor jaren weggaat, omdat hij moet vluchten voor een proces,waarin hij dreigt schuldig
to worden bevonden .'
De daarop volgende dagen heb ik steeds tot mijzelf gezegd : 'Niet redeneren,
niet redeneren . Je houdt toch van Adele? Dat is zeker . Kun je dan zonder haar
verder gaan nu ze alles voor je wil zijn? Er is geen risico aan verbonden . Je
words ouder en vermoeider. Je zult verlost worden van je lichamelijke strijd .
Je kunt jezelf niet langer bedriegen!'
'Maar Lientje dan', wierp ik mezelf tegen, 'Lientje dan' . Toch wist ik opeens
dat ik mijn vrijheid to zeer liefhad en Lientje er alleen in betrok, om een
doorslaggevend argument to hebben . Over enkele jaren zou ze immers haar
eigen weg gaan in het leven . En toen ik dit wist, moest ik mij van Adele
afwenden.
'Ik wil eerst weten hoe mijn proces verlopen zal, Adele, ik ben niet gewend
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to vluchten voor de consequenties van mijn daden', en snel daaroverheen :
'Ik zal je aanvrage voor een immigratie-visum to Ottawa door mijn advocaat
laten bespoedigen en sponsor voor je zijn . Het houdt alleen in, dat je verplicht bent bet eerste jaar bij mijn vertegenwoordiging to Toronto to werken, maar dat zal je zeker niet onprettig vinden . De zaak betaalt natuurlijk
dan je vliegtocht. - En we zien elkaar tenminste een paar maal in het jaar,
net als nu .'
Ze keek me nadenkend aan .
'Ja', zei ik, alsof ik bang was dat ze zou weigeren, 'en wanneer ik van gedachten verander, zal ik het je laten weten, maar zet me uit je hoofd voor
bet geval je eens een ander mocht tegen komen, die een goede man voor je zou
ziJn .
'Het is lief van je, Franz, ik wil bet van jou accepteren . Maar wat ons
tweeen betreft, denk er aan, dat ik over de dertig ben en dat mijn jaren
voorbijgaan .'
Hoe moest ik dit nu weer uitleggen . Onbevredigd zuchtte ik : 'Och, maak
bet me toch niet zo moeilijk .'
'Maar natuurlijk, je zult aan mij nooit meer iets merken, Franz .'
Ze gaf me de hand erop en ik wist, dat het waar was .
'Als je to zijner tijd kunt vertrekken, zal ik zien met je mee to reizen tot
Parijs . Ik hoor wel van Toronto, wanneer dit ongeveer is .'
Ze keek me verrast aan . Ik voelde me opgelucht en bezwaard tegelijk .
'Huichelaar!' schold ik mezelf .
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Okke Jager
ON WE ZENLIJK
elke nachtaardige morgen
vlak na de verhuizing vacantie
p€tetetige krassen doen pijn
als in een belegen agenda
- oudstrijders snijden hun rimpels
in banken van omgekeerd hout ik heb een adres zonder huis
ik zit in een hoek zonder zithoek
woon-achtig ben ik geworden .
een waterval van eeuwig eb
druist tegen alles in
de loosheid viel mij koud op 't dak
er steekt niets achter dat ik leef
ik kan geen peil op werke- trekken
dat op -lijkheid geen staat kan maken
de leeftijd van de tijd is half
de klok loopt tussen mal en dwaas
de bonte bond is opgeknoopt
de blauwe knoop verspringt op rood
ik vonnis wekkers bij verstek
zijn is er niet meer bij .
ik leg een vouw bij genesis
maar door een lek in alles komt
de laatste regen mij bedienen
ik ben, maar niet afdoend.
ik speel mooi weer met mist
ik heb mij tot de laatste taal vertaald
maar alle hebben ze beschaamd
de eerste opgegeven als vermist
bet water is zo diep
dat vissen niet bestaan .
de straat van na een film
slaapwandelt langs de kerk
voetstappen zonder voet bij stuk
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geen straat werkt er zich boven uit
een baboe wuift haar leven
naar rook aan de evenaar .
waar is de kop van deze droom
die verder op eigen gelegenheid kroop
ik loop op de stoomfluit vooruit
in mijn klandestien skelet
ik adem rookgordijnen uit
droog-wakker ben ik hoogstens in
mijn koude kermisbed .
ik zoek een achterdeur naar een
biechtvaderlijke werkelijkheid .
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Okke Jager
GEEN MOEDER

In alien zien mij waders aan
ruim op berg weg zit stil
ruim stemmingen op in een uitgangspunt
berg wensen weg in een plan
wees uzelf als twee maal twee
in het nieuwste schrift van de prins
laat bet water niet door een nachtlijke boot
rimpelen tegen de dijk van de dag
zie de zon die in mei vergeving vraagt
als die in maart uit de hoogte doet
geef geen ronde vrucht aan de wind ten dans
dood de knop die vermoedt met het mes dat weet
laat het graf links liggen als lazarus
zet de klok gelijk op de oogst
er is geen moeder - gevoelige naald
die het onderaardse volgt op de voet
van de verschuivende lagen waardoor
de ochtendvogel dezelfde van vroeger
warm weten tussen trillende veren van vragen
een nest neemt in de top van mijn kindzijn
en de snavel een toegespitst toch
een duik in een einderloos buiten.
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MODERN

In de mode, in de herenmode zeker, heeft de benaming modern altijd een
luchtje gehad. Vooral als her woord op zichzelf gebruikt wordt . Uit mijn
kinderjaren herinner ik mij kledingmagazijnen op de Rotterdamse Hoogstraat die her woord Modern voerden . Als kind had ik toen al de indruk dat
dit modewoord menig gebrek moest bemantelen . De smaak van de exploitant
was op zijn minst stijf of boers en eerder achterop dan z'n tijd vooruit .
Gaat men het woord bijvoegelijk gebruiken, dan valt het minder uit de
toon en is zelfs in staat een bepaalde betekenis over to brengen . Een modern
huis, een modern hoedje, daar kan men zich war bij voorstellen .
Het slijtageproces, dat her gebruik van woorden eerst mogelijk maakt, heeft
in her woord modern zo huisgehouden, dat men zich generen zou het ook
maar to hanteren .
Dat men zich niet geneert bewijst dat iedere woordgebruiker, in hart en
zinnen, zelf ook slijt . Men zoeke als regel geen fijngevoeligheid bij wie taal
durft hanteren. Bij woorden ben ik hamer en maak hen tot aambeeld . Tot
dat ik merk dat de rollen ook omgekeerd kunnen zijn . Woorden pletten
mij, dat ik tenminste tot iets dienen kan dat weinig met geest heeft uit to
maken . Zo b .v . her woord modern .
De moderne mens was er nog voordat wij plastic hadden uitgevonden . Hij
is ook van kunststof en wordt zacht in heet water, zodat men hem kneden
kan en gebruiken waarvoor men wil . Zijn ziel is groot en tochtig . Hij lijdt
onder eenzaamheid en houdt van wild vermaak. Hij experimenteert graag
en doet het zelf . Aan de andere kant moet hij bezig gehouden worden .
Er is een maandblad voor hem opgericht en er is een procede, dat een
uitbreiding van het bouwkarton voor volwassenen betekent . Ironisch heet
bet D .H .Z ., doe her zelf. De moderne mens is omgcven door afkortingen .
N .N. was de bescheidenheid zelve. M .M. ruikt men reeds van verre . Hij
draagt zijn problemen en probeersels voor zich uit en gedienstigen dragen
ze hem achterna, alsof hij iets vergeten had, alsof hij nog iets van dat
soort miste . Hij maakt evenveel lawaai als een bromfiets . Ja, en hij is ook
niet tot bet snelverkeer to rekenen . Hij gaat, helaas, zo langzaam voorbij .
Altijd zijn er nieuwe modernen .
Soms verlang ik naar een klassiek mens . Romantisch helpt al niet meer,
want bet is door en door geinfecteerd . Dat had Novalis eens moeten beleven . Zoveel oorspronkelijkheid tot methode gemaakt . Zoveel heuvels platgetreden . Onrust tot permanente neurose verworden, het Faustische tot een
wiebeldans . Met al hun vervelende bepalingen bleven de neoklassieken tenminste op hun eigen terrein . Niemand van de gewone stervelingen had
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last van hen, behalve wie zelf neoklassiek wilde zijn . Maar de modernen
zijn als een damp die tot in de verste neuzen doordringt .
Daarbij zijn meestal onze eigen neuzen . Zo wordt her probleem serieus . De
spot wordt zelfspot . Bovendien zelfspot, die niet romantisch wil zijn . De
romantici staken de draak met zichzelf, zonder er verder over na to denken .
In zover waren zij nog niet modern .
Wij zijn modern - bet is alsof wij bij de dokter onze klachten uiten - en
denken over ons zelf na . Duizend weggetjes van deze gedachten blijken
sloppen to zijn . Maar misschien brengt een enkele ons iets verder .
Modern is vaak niet eens een zelfgekozen wijze van gedrag of dracht . De
dracht maakt dat nog bet best duidelijk . Wie houdt van een herenhoed met
smalle rand, mode van circa twintig jaar geleden, moest her tot voor kort
zonder doen. Er zijn alleen hoeden met brede randen, luifels bijna, waaronder
een klein gezicht tot karikatuur wordt . leder die bet hoofd beschermen wil
door een hoed, moet wel modern zijn . De mode maakt ook slachtoffers,
wier slavernij uit snit of dracht niet duidelijk blijkt .
Wellicht zijn bij de meer gecompliceerde vormers der mode, tot in kunst en
literatuur toe, meer van dergelijke onderdrukte minderheden to vinden .
Over de literaire mode, zoals die to voorschijn komt in een begin van
genrevorming, heb ik reeds geschreven ; binnenkort hoop ik over een interessante onderzoekingstocht nader to berichten en gegevens to brengen over
een nieuwe mode .
Eerst komt iets anders aan bod : de wortel van wat in deze eeuw zich
modern heeft genoemd, wat door zijn hardnekkigheid en taaiheid eerder
nog lijkt op een zwam .
Er zijn reeds verklaringen in omloop . Critici met psychologische inslag,
driekwart paedagogen, zien in de opeenvolging van -ismen Binds 80 jaar
een teken van verval . Anderen missen het grote werk of de meester . Weer
anderen hebben gebroken met oude maatstaven en waarderen bet onwaarschijnlijkste . Het laatste is al helemaal geen verklaring meer .
Die zal men ook niet licht vinden . Wel iets anders, dat van bet veelvoud
van verschijnselen naar de wortel leidt . En al dringt men tot daar niet door,
de weg er been lijkt me verrassend genoeg .
Toevalligheden brengen soms verder dan wetmatigheden .
Nadenkend over de wisseling die her moderne uiteraard met zich meevoert,
schoot mij een beginregel van een vers van Rilke to binnen : 'Der Abend
wechselt langsam die Gewander' 1 ) . Ik zocht her gedicht, las bet in zijn geheel
en werd weer getroffen door bet woordje 'langsam' Dat is daar geraffineerd gebruikt, echt Rilke . Ironic mag men van deze dichter niet verwachten, wel een zwevend maken van bepaalde woorden, die daardoor hun
1) R. M . Rilke, Der Abend, Das Buch der Bilder Gesammelte Werke, Jusel
Veslag Wiesbaden, pag .
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zakelijke betekenis verliezen . Langsam is voor mijn gevoel hier niet zo
langzaam . Hoogstens geeft her een vertraging aan in een proces dat zeer
snel verloopt. De eerste strofe luidt :
Der Abend wechselt langsam die Gewander,
die ihm ein Rand von alten Baumen halt ;
du schaust : and von dir scheiden sich die Lander,
ein himmelfahrendes and ein, das fallt ;
De beweging die de laatste regel oproept moet wel zeer snel zijn . De
beeldspraak heeft hier een zuiver lichamelijke basis . Wie strak in de schemering kijkt, krijgt een aandoening op het netvlies, waarbij hij een horizontale
beweging naar boven en een dito naar beneden waarneemt .
Al spreek ik nu uitsluitend uit persoonlijke beleving, ik meen toch dat
velen mijn ervaring zullen delen . Een dergelijke gewaarwording heeft de
weemoed van de romantiek en her relativerende van het moderne . Al zijn
gemoed en verstand partners die als regel moeilijk over weg kunnen, hier
hebben ze elkaar gevonden . Hoe precies de dichter ook mag zijn, hoezeer
een gevangene van een nooit herhaalbaar verleden, hier is hij modern .
De beide andere strofen versterken nog het moderne accent
and lassen dich, zu keinem ganz gehorend,
nicht ganz so dunkel wie das Haus, das schweigt,
nicht ganz so sicher Ewiges beschworend
wie das, was Stern wird jede Nacht and steigt and lassen dir (unsaglich zu entwirrn)
dein Leben bang and riesenhaft and reifend,
so dasz es bald begrenzt and bald begreifend,
abwechselnd Stein in dir wird and Gestirn .
Het centrale beeld van de gelijktijdige opwaartse en neerwaartse beweging
krijgt in dit wonderlijk gave gedicht dus nog een verrassende pointe in de
laatste regel . Her vallende land levert de steun, het ten hemel varende land
de ster .
De moderne mens Rilke heeft deze beide uitersten als een himmelhoch jauchzend en een zum Tode betrobt in zich gedragen . Het citaat dat ik en passant
aan Goethe's bekende liefdesvers ontleen, bewijst al dat het moderne niet van
vandaag of gisteren is .
Maar waarom is de vereniging van deze beide uitersten nu juist modern?
Wij zouden dat liever bet eeuwig-menselijke noemen, een term die men na de
oorlog zelden meer hoort .
Wat is de harde betekeniskern van bet weke woord modern?
Ik meen dit : overgang . Het verlaten van een gebied waar een zekere kontinuiteit geheerst heeft, waar onomstreden normen gegolden hebben. Dat
land heeft men achter zich . Zelfs als men er dankbare herinneringen aan
bewaart en er innerlijk nog niet geheel vreemd aan geworden is - een
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groot theoloog die ik graag modern zou willen noemen heeft zich onlangs
dithyrambisch over Mozart uitgelaten - men is, men doet, men leeft
anders . Ook op iets anders aan . Lets onbekends . Rilke raakt dat even aan
met de woorden zu keinem ganz gehorend .
Wie zich niet aan modernismen vergaapt, zonder make-up en zonder kramp
modern is, weet van dit tot geen enkel geheel behoren . Zelfs als bet wekelijke van Rilke hem vreemd is, zal hij onder deze fluwelen verzen de gestalte
van het moderne herkennen . Maar misschien heeft deze bewering nog enige
verduidelijking nodig .
Eerst nog even bij Rilke . Zodra wij gewend zijn aan de griezelige zucht
tot allitereren bij de dichter, blijkt er meer dan een uiterlijke verwantschap
tussen steen en ster. De innerlijke relatie (niet verwantschap) ligt juist in
de moderne mens . De steen symboliseert het doffe, passieve, geworpene stenen werpt men -, ster bet ontstegene . Er is hier even een associatie mogelijk
met Pascal, die de mens zag tussen macro- en micro-kosmos, wisselend van
grandeur naar misere. 's Mensen labiel evenwicht is bij Pascal religieus bepaald . Rilke's knappe vets is een projectie in bet esthetische van dit thema .
De beweging is verticaal, de klank heeft nog iets van het oude geloof (ein
himmelfahrendes and eins das fallt) maar bet is losgemaakt van zijn geloofsbasis, bet zweeft, bet is ijl, bet is overgang .
Op bet gevaar af, een literaire stunt to maken, er to veel uit to halen, wil
ik proberen die Rilke-regel nog iets verder to analyseren. Wij hebben toch
niet meer de bijgelovige vrees voor de bijna preutse regel 'unsaglich zu entwirrn' . Er is in die regel een punt van vertrek waar bet ene land rijst, bet
andere daalt, een middelpuntvliedende beweging . Op dat punt is - ik
blijf bij bet beeld op het netvlies van wie in de schemering tuurt - eenzaamheid en leegte, een niets . De overgang wordt gekenmerkt door ijite,
door leegte . Het oude is voorbij, er is veel nieuws, maar nog niet het
absoluut vernieuwde . Als alle make-up en pose van bet moderne of is, zou
bet wel eens de meest passende houding van heel bet menselijke kunnen zijn .
Juist bet potsierlijke, bet zo spoedig niet meer passende van bet moderne hoe kunnen Pas-toe-meubelen u aangrijnzen - het boerse en tweedehandse
van Herenmodemagazijnen op de oude Hoogstraat, zou wel eens ontdekkend kunnen zijn voor onze 'condition humaine' . Niets is dichter bij de
veroudering, niets is meer achterop, dan de moderne mens . Nee, nu niet
weglopen om weer bij to raken. Stellen wij ons op voor kledingmagazijn
'Modern'. Een kollektieve foto van de menselijke komedie . Zelfs Dante was
al modern .
Maar een woord, een begrip, is niet van elastiek . Ik wil de stunt niet verder
voeren .
Het gaat mij toch alleen om bet laatste in de voorgaande passage . Wij
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kunnen die zaak Modern op de Hoogstraat waarvoor een stoephond geposteerd staat, niet hoogmoedig voorbijlopen . Wij kunnen modern niet accepteren zolang het met avant-garde to maken heeft en het laten liggen, wanneer
bet niet snel genoeg mee kan. Juist die snelsten, de jeugdigsten, komen op
de duur niet mee . Zie slot Jesaja 40 .
Wij modernen, komen niet mee, wij halen de streep niet . Wij zijn wel mensen van de overgang, maar - deze notie ligt toch wel degelijk in dit onlijfelijk
geworden woord - wij zien de andere oever niet, al geloven de besten onder
ons daarin . Daarom is een overgang zo huiveringwekkend .
Wij hebben voortdurend het gevoel dat wij een 'los eind' zijn . Geen kontinuitiet, geen brug . Als er toch iets van blijmoedigheid in ons is, dan is dat
of geloof 6f ongemotiveerd optimisme . Zo is bet moderne : twee kanten .
Zalig wie er zich niet aan ergert .
Die, op een andere manier dan Rilke beseft dat het unsaglich zu entwirrn
is, namelijk wat vooruit durft to grijpen, kreatief is, her noodzakelijke doet
omdat het daartoe gedreven is en wat een hoed met misselijk grote randen
draagt, omdat er geen andere hoed is en bet mensdom zonder hoed zou
kouvatten . Door deze Verwirrung der Gefiihle, dit stijlloos door-elkaar
van maatstaven mocten wij been . En niemand weet waarheen .
Er schuilt in de notie modern nog iets anders dan het ruimtelijke dat Rilke
in zijn gedicht zo voortreffelijk heeft vastgelegd . Dat is her tijdelijke . Vindt
men bij de gevoelsmens Rilke bet ruimtelijke, bij de Engelse dichter T . S.
Eliot die het accent naar her denken verlegd heeft komt het tijdelijke naar
voren . Het lokt mij zeer en lijkt mij zo wezenlijk, dat ik het even wil noemen .
De 'Four Quartets', het laatste dichterlijke werk van Eliot heet moeilijk to zijn .
Wij zijn in Holland, afgezien van Der Mouw, sommige verzen van Leopold
en Van Vriesland, geen filosofische poezie gewend, waarom wij haar contrabande achten en als wij haar een keer ontmoeten, ze voor moeilijk of onmogelijk, of geen poezie houden .
Waar wij via Rilke tot een dieptepunt waren gekomen en ons - bien etonne
wellicht - hadden opgesteld voor een provinciale modezaak, spreekt bet vanzelf dat de aristokraat Eliot - gekleed naar de mode en toch nooit de vaste
lijn der traditie verlatend - ons daar opvangt en ons daar in een soortgelijke
wereld brengt. Het is donker, want allen, zo zegt de dichter, gaan de nacht in,
dat is de dood en hij noemt uitsluitend de vooraanstaanden, magistraten, mensen uit bet adelboek, de managers, Directory of Directors en besluit ze allen
onder deze ene, afdoende, diagnose : 'And cold the sense and lost the motive of
action' (East Cokee III . pag . 19) 2 ) . Voordat ik deze ene regel typerend noem
voor het moderne, een snort Rontgenfoto - al is her waar, dit zou voorbarig
zijn - voer ik u iets verder . Deze hele processie van voornamen vind plaats
in bet donkey, een donker evenwel dat nog niet volstrekt is . De dichter maant
2) T . S . Eliot, Four Quartets, London, Faber and Faber pag . 19.
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zich zelf tot stilte en roept het donker van God over zich in : 'and let the
dark come upon you / Which shall be the darkness of God .'
Dat is de zelfde overgang, maar hoe anders, hoe veel wezenlijker dan bij Rilke,
wiens'abwechselnd' de mens gedurig been en weer laat balanceren .
Een ongedifferentieerd zwart, bet zwart van rouwkaarten en doodsgedachten en doodsklokken ('0 dark dark dark . They all go into the dark, zo begint
het gedicht) wordt plotseling een geroepen, een benoemd duister, the darkness
of God.
Dan volgt, precies als bij Rilke, de uitwerking van dit centrale beeld, niet in
een regel met pointe, maar in een brede vergelijking :3 )
As, in a theatre,
The lights are extinquished, for the scene to be changed
With a hollow rumble of wings, with a movement of darkness
on darkness,
And we know that the hills and the trees, the distant panorama
And the bold imposing facades are all being rolled away Or as when an underground train, in the tube, stops too long
between stations
And the conversation rises and slowly fades into silence
And you see behind every face the mental emptiness deepen
Leaving only the growing terror of nothing to think about ;
O when, under ether, the mind is conscious but conscious
of nothing
I said to my soul, be still, and wait without hope,
For hope would be hope for the wrong thing ; wait without love
For love would be love of the wrong thing ; there is yet faith
But the faith and the love and the hope are all in the waiting .
3) Hieronder volgt een gebrekkige vertaling van het gekozen fragment .
Zoals, in de schouwburg,
De lichten uitgaan, omdat het toneel gaat wisselen
met een hol gerommel van de coulissen, met een beweging van
donker op donker
En wij weten dat de heuvels en bomen, het panorama
En de trots imponerende facade alle weggerold worden of zoals een ondergrondse, in de tunnel, to lang stopt tussen
twee haltes
En bet gesprek rijst en daalt totdat het stil wordt
En ge ziet achter elk gezicht de geestelijke leegte groeien
Tot alleen blijft de groeiende vrees van niets om aan to denken ;
Of zoals, in narcose, de geest zich bewust is doch bewust
van niets Ik zei tot mijn ziel : wees stil en wacht zonder hoop
Want hoop zou op bet verkeerde gericht zijn, wacht zonder
liefde
Want liefde zou het verkeerde zoeken, toch is er geloof
Maar geloof en liefde en hoop, zij zijn alleen verwachting .
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Dit is niet alleen de overgang, het is ook de leegte, de groeiende panische
schrik voor deze leegte, die - en dat geeft een nieuw perspectief aan deze
leegte - plotseling tot een wachten wordt .
Weer vind ik deze overgang typisch modern, behorend bij de levenshouding
van moderne mensen.
Maar er zit een tijddimensie in, die in Rilke's gedicht ontbreekt . Een tijddimensie, die in het stagneren van de ongemerkt verlopende tijd, openbaar
words.
Zoals trouwens de hele beweging van deze wonderlijk schone gedichtencyclus
er toe leidt, in het gemis to ontdekken wat men eens bezeten heeft, toen men
zich van dit bezit niet bewust was .
Ouderen onder ons zullen zeggen : dat is algemeen menselijk ; een ouderwetse
term . Maar wij staan dan ook, oud en jong, voor een tamelijk ouderwetse
zaak : herenmodemagazijn Modern. (Vooral de heren zijn ouderwets, als zij
modern menen to zijn) .
Wij leven zwischen den Zeiten, heeft een groot theoloog gezegd . Daarmee doelt
hij niet alleen op de mens van deze tijd . Na Christus' hemelvaart hangt,
zweeft, beweegt, alles tussen de tijden . Waarmee nog meer elastiek in het woord
'modern' blijkt to zitten dan ik voor oorbaar en voor mogelijk gehouden had .
Maar het besef van dit 'tussen', van deze even belangrijke als hachelijke overgang is toch wel voor ons, modernen . En nu gebruik ik het woord zonder
elastiek . Alle glorie en alle rampzaligheid ligt in dit ene misbruikte en vereerde
woord. Het kan dof zijn als dode, gebroken ogen, het kan de spanning,
de verwachting en de hoop dragen van wie de toekomst aandurft .
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Charles Eyck/Bertus Aafjes
ITALIAANS SCHETSBOEK

Roermond en Maaseik J . J . Romen en Zonen .
Het Rome van Romen en Zonen is
een ander dan dat van 'La dolce vita'
van Fellini en ook een ander dan dat
van dr. Van Egeraat, die in zijn
prachtig reisboekje voornamelijk de
wereldlijke kanten van Roma Aeterna laat zien . Het Rome van Romen is
gelegen in de schaduw van Sint Pieter en vindt zijn hoogtepunt in het
triomfale Vaticaan .
Twee zeer begaafde tijdgenoten :
Bertus Aafjes (met de pen) en Charles Eyck (met het crayon) hebben
zich naar dit Rome begeven om ieder
op eigen meesterlijke wijze de dood
van de Vredespaus, Pius XII, en de
troonsbestijging van de Oecumenische
Johannes XXIII, voor
het nageslacht
Pa-s' vast to leggen . Het is
een magistraal boekwerk geworden .
Voorop gaat Bertus Aafjes, die in
lyrische bewoordingen deze katholieke daden beschrijft en aldus besluit : 'Door de open deuren van de
loggia treedt een kleine witte figuur
op het balkon : Johannes XXIII . Met
luide stem geeft hij de zegen Urbi et
Orbi . Het kruis dat hij slaat lijkt niet
groter dan het kruis op de kleinste
munt ter wereld . Maar miljoenen op
het plein en op de aardbol zinken op
hun knieen'. Dan komt Charles Eyck
met 60 voortreffelijke schetsen . Het
is een waar feestboek geworden,
waarin het pauselijke Rome in al zijn
pracht en praal stralend naar voren
treedt .
Als men nu rekent, dat alles zijn
begin vond in het droef gebeuren van
het overlijden van de tengere Vredespaus, is men geneigd even vreemd op
to kijken, maar al spoedig realiseert
men, dat dit Rome de EcclesiaTriumfans representeert : droeve en blijde

dingen, de menselijke geringheid en
de uitnemendheid, de nederlaag en de
victorie . . . in deze Sint Pieter wordt
dit alles omgezet in een onafgebroken, triomfantelijk Hallelujah.
Men kan het zo zien, dat Rome
hier op aarde de hoogheerlijkheid
van hetKomendeRijk wil demonstreren . Aan ons dan de taak dit Rome
het gevaar der anticipatie voor to
houden .
E. H . G .
Albert Camus
KONINKRIJK EN BALLINGSCHAP

(l'Exil et le Rynaume)
Amsterdam - De Bezige Bij .
Een bundel van zes verhalen, nog bij
leven van de schrijver verschenen, die
wel uiteenlopend zijn van toon en
situering, maar hun kwaliteit gemeen
hebben . Gemeenschappelijk hebben
ze ook hun motief : de confrontatie
tussen datgene wat de mens zou willen nastreven, wanneer hij alleen voor
zichzelf zou leven en dat wat de
realiteit van het samenleven met anderen niet hem opdringt maar hem
overlaat als enige keuze waarbij hij
zijn menselijke waardigheid kan behouden : die van de solidariteit tegenover de medemens, koning in ballingschap als hij, levend als hij onder de
bezettende macht van een gebroken
leven .
Die solidariteit, dat noodgedwongen verkiezen zich naast de ander to
plaatsen gaat gepaard met offers, met
het afzien van eigen mogelijkheden,
want het gaat hier niet om schuil-leuzen voor de anonimiteit maar om
eenvoudige daden van mens tegenover mens . De tragiek is, dat die offers soms ineffectief zijn, niet gezien
of niet begrepen worden . Zijn ze
daarom zinloos? Ook waar men dat
naar het uiterlijk zou willen zeggen is
het de kracht van Camus, dat hij niet
uitmondt in cynisme, maar dat hij in
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zijn tekening heeft laten zien, dat een
andere keuze verraad van de mens
aan zichzelf betekend zou hebben.
Ook waar de ballingschap niet doorbroken wordt, kan het koningschap
zijn bevestiging vinden . Anderzijds
laat de schrijver ook de begrenzing
zien van de solidariteit, zoals in het
ironiserend geschreven Jonas of de
artiest aan het werk, waar hot 'offer'
misplaatst is en misbruikt wordt.
Naast dit verhaal zou ik dan De gast
en De zw#genden moeten noemen als
de verhalen die mij in hun eenvoud
hot meeste troffen .
J . W. V.

Kurt Lange
VREEMDELING TUSSEN DIER EN GOD,

bet raadsel van de mens in het
licht van oude cultuurperioden .
Nederlandse bewerking : Ingrid
Nijkerk-Pieters.
Zeist - W. de Haan N.V .
Uitgeverij De Haan, die reeds andere
groots opgezette anthropologische
werken in zijn fonds heeft opgenomen, heeft thans een uitnemende Nederlandse bewerking het licht doen
zien van 'Fremdling zwischen Tier
and Gott', van de onlangs overleden
bekende Duitse archaeoloog Kurt
Lange .
Hot laatste werk uit een vruchtbaar geleerdenieven . Kurt Lange beoefende de archaeologie om achter
hot raadsel van de mens to komen .
Deze tak van wetenschap was voor
hem een opwindende bezigheid . Hij
was er zich van bewust, dat enerzijds
de moderne techniek de archaeologie
uitnemende diensten bewees, maar
dat anderzijds deze zelfde techniek in
de uithoeken der wereld de laatste
resten van primitief leven deed verdwijnen . Hot is to begrijpen, dat de
wetenschap in deze crisissituatie nog
zoveel mogelijk tracht vast to leg .-en
van de steeds meer verdwijnende primitieve wereld . Waar de primitieve
mens z,-If sterft, blijven zijn versteende sporen (de resten van zijn
werktuigen, zijn kunst- en gebruiksvoorwerpen, zijn afgoden, zijn graven en wat dies meer zij) over als ge380

heimzinnige tekenen die de wetenschappelijke onderzoeker fascineren .
Zo zal de mens in zijn praehistorisch
bestaan altijd voor de levende mens
een raadsel blijven . En dit is maar
good ook . . ., want naar Lange's
woord 'een ontraadselde mens in een
ontraadseld heelal is een huiveringwekkend, niet tot het eind door to
denken begrip! Want met de oplossing van dit geheim dooft de vlam,
die het leven voedt' .
De archaeologie is het onderzoek
naar hot raadsel van de praehistorische mens en juist dit onderzoek
vond in Lange een enthousiast beoefenaar . Dit zijn laatste boek leert,
dat hoe meer er ontraadseld werd,
hoe meer er to onderzoeken bleef . Zo
duikt hij in het voorbije verleden
van Babylonie, Assyrie, Griekenland,
Egypte, Rome, Kreta, de Maya's, de
Azteken, de Vikings, de culturen der
praehistorische mensheid en waar zijn
brede belangstelling hem maar heenvoerde . Bij alle geheimen, die hij bier
in dit boek ontsluiert, is or ook het
weten, dat or nog meer mysteries achterbleven. Maar dit is het juist, wat
hij beoogde, want hiermee bleef hij
het wezen der wetenschap trouw : 'De
studie der mensheid is de mens zelf . . .
Bij deze studie staat de mensheid nog
in haar kinderschoenen', aldus besluit Lange dit rijke (ook rijk geillustreerde), maar tevens wijze en
hoogstfascinerende boek . Een boek,
dat zich juist door zijn 10berblick (en
Lange had aan hot einde van zijn leven hot voile recht zijn vak to overzien) uitnemend leent voor een betrouwbare inleiding tot de archaeologie .
E . H. G .

Hans Andreus
BEZOEK

Amsterdam - Holland U .M.
Een novelle-debuut van een dichter,
die aan zijn eerste prozageschrift een
motto van Heine meegaf : 'Het is om
to wenen, mevrouw' . Hiermee is het
boekje uitstekend gekarakteriseerd .
Laten we er maar niet meer achter
zoeken dan een persiflage .

Een artist krijgt gedurende een gehele dag en avond bezoek van collega's en een paar andere mensen . Hij
ontvangt al deze lieden in zijn souterrain en tracteert hen op speculaas,
chocola en sigaretten .
Een lange aaneenschakeling van
stupide dialoogjes, zoals men die kan
horen in artistencafe's en natuurlijk
ook wel bij ons thuis .
Her geeft als proza niets nieuws .
Alleen maar een geslaagde persiflage
(volgens Koenen-Endepols-Heeroma
'op fijne wijze bespotten' .)
P. J. R.
S . Vestdijk
DE ARME HEINRICH

Amsterdam - De Bezige Bij .
Deze roman pas nu to bcspreken is
her gevolg van een - overigens slechts
gedeeltelijk schuldige - nalatigheid,
die in dit geval zijn voordelen heeft .
De snelheid waarmee Vestdijk schrijft
en publiceert maakt dat men zijn
Symfonie van Victor Slingeland
(waarvan De arme Heinrich het sluitstuk vormt na Het glinsterend pantser en Open book) alweer in relief
kan zien tegen zijn inmiddels voltooide Anton Wachter-reeks . Wat mij
betreft is dat dan in hoog-relief .
De hoofdpersoon uit deze romans,
de talentvolle dirigent Victor Slingeland is een man met weinig sympathieke trekken . Dat ziet de schrijver,
tevens ik-figuur in her verhaal, duidelijk genoeg. Maar deze Slingeland
is zijn jeugdvriend (hij herinnert ons
aan de bruine vriend uit het gelijknamige korte verhaal) en ondanks alles
blijft hij aan hem gebonden . Op her
punt waar de vriendschap in ergernis
dreigt to bezwijken maakt de dirigent
zijn beschrijver/vriend/Vestdijk deelgenoot van zijn geheim : een hinderlijke, wel afnemende, maar niet genezende ziekte, waaraan hij lijdt .
Deernis om deze kwelling redt dan
Loch de vriendschap in her kritieke
ogenblik. (Het glinsterend pantser) .
Intussen is Slingeland ook persoonlijk
tot een zodanige crisis gekomen, dat
hij tijdens een concert werkelijk instort . (Open boek). Een reis naar

Oostenrijk moet rust en ontspanning
brengen en in dit derde deel volgt de
schrijver de dirigent daarheen .
Als vriend, maar evenzeer als beschrijver van het leven van zijn
hoofdpersoon . Want Vestdijk schrijft
deze romans niet vanuit het ongezien
gewetene . Van alles war hij over deze
of enig andere persoon meedeelt zijn
de bronnen bekend : het is uit directe
waarneming, uit brieven of van horen zeggen dat hij alle inlichtingen
verkrijgt die hij nodig heeft om her
beeld op to bouwen . Door de hele
romancyclus heen is dit consequent
volgehouden . Niets wil de schrijver
over zijn personen meedelen, wat niet
langs normale zintuigelijke weg,
rechtstreeks of indirect waargenomen
zou kunnen worden . Hij is wat dat
betreft ook bier een 'voyeur' en een
luisteraar en een roddelaar ook wel :
niet alleen het systeem van de vele
gesprekken met anderen over derden,
maar ook het feit dat Vestdijks
schrijftrant vergeleken met vroeger
werk aan spankracht heeft verloren
en soms naar babbelachtigheid neigt
geeft aan her geheel wel eens een roddelachtig accent . Er staat tegenover
dat het boek in belangrijke gedeelten
onderhoudend en boeiend geschreven
is en dat de schrijver er op een wonderlijke manier in slaagt zijn eigen
persoon met die van de ik-figuur uit
de roman (de vriend S .) to laten vervloeien en weer naast elkaar to zetten om en om, als een aardig en puzzelachtig wie-is-wie, dat tot het eind
wordt volgehouden . Tegelijk zet dit
de schrijver vrij van zijn werk, op
enige afstand ervan, lichtelijk ironiserend en speels . Dat maakt her enerzijds minder fascinerend en beklemmend dan die vroegere 'muziekroman', De koperen tuin anderzijds
levendiger en gevarieerder dan vooral zijn latere Anton Wachter-romans .
Met die Anton Wachter-romans is
de schrijver dus intussen gereed gekomen. In deze Symf onie van Victor
Slingeland zie ik een zekere mate van
ironiserend afstand nemen van het
eigen werk . In de laatste nummers
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van Maatstaf is de schrijver begonnen herinneringen uit vroeger jaren
weer to geven, voor Vestdijk een nogal ongewone figuur . Men krijgt de
indruk alsof hier een periode wordt
afgesloten, een balans opgemaakt .
Voor de vruchtbare en begaafde
schrijver die Vestdijk is zou het een
tussenbalans kunnen zijn, een herorientatie bij hot ouder worden .
Ik meen dat een dergelijke herorientatie ook nodig zou zijn, omdat
de schrijver mij in zijn richting van
nu vrijwel aan het Bind schijnt to zijn .
J . W. V .
VIJFTIG JAAR MODERNE KUNST
Utrecht - A. W . Bruna en Zoon .
Ieder die op de Expo in Brussel de
tentoonstelling 'Vijftig jaar moderne
kunst' heeft bezocht, zal onuitwisbare indrukken hebben opgedaan,
niet 'van een voorbijgaande mode,
maar van de kunst van ons tijdperk'
(zoals Malraux eens zei) . Zo'n collectie moderne kunstwerken brengt men
in deze generatie niet nog eens bijeen .
Het was misschien wel het meest
waardevolle wat deze wereldtentoonstelling to bieden had .
De catalogus van deze tentoonstelling verscheen thans als boek .
Uitgaande van de grote voorlopers
van de Moderne kunst Cezanne, Seurat, Gauguin en Van Gogh, volgen in
een prachtige keuze werken van de
Fauristen, de schilders van 'Die
Brncke' en 'Die Blaue Reiter' ; dan de
Expressionisten, de aanhangers van
hot Futurisme (waarvan op het ogenblik een prachtig overzicht gegeven
wordt op de Biennale to Venetie),
het Kubisme, hot Surrealisme, de Realisten, Non-figuratieven en Onafhankelijken . Hot is ondoenlijk alle
kunstenaars op to noemen, maar de
ruim 300 afbeeldingen vormen een
zeer waardevolle bloemlezing uit de
moderne kunst . De bekende Directeur-Generaal voor Kunst, Letteren
en Volksopleiding van het Ministerie
van Openbaar Onderwijs to Brussel,
Emile Langui, die de inleiding verzorgde, ziet deze kunst niet als een
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verval, zoals we1 eens wordt beweerd, maar als een nieuw begin .
Deze kunst breekt niet met het verleden, maar hangt nauw samen met
de alleroudste culturen.
Hot uitvoerig register vermeldt
niet alleen de werken die gereproduceerd zijn, maar geeft van de kunstenaars een korte biografie . De uitgever heeft vergeten de bladzijde to
vermelden, waarop elk work voorkomt . Dit verzuim moet de lezer
eerst herstellen ; hij vult er een paar
heerlijke avonden mee, en het verhoogt
de bruikbaarheid
van dit
'Nachschlagebuch'
ten zeerste
.
Bij de 2e druk, die ik de uitgever
spoedig toewens, verbetere men de
volgende omissies . Op blz . 297 is in
het register Csontvary vergeten,
wiens 'Rit to paard' op blz. 97 is gereproduceerd . Raoul Dufy is op 23
maart 1953 overleden . Mondriaan
mag in een Hollandse uitgave toch
wel z'n twee a's behouden . De onderschriften op de kleurenreproducties
van Piasco op blz . 9 en 33 zijn verwisseld . Zeer hartelijk aanbevolen.
J. C. S
K. Norel
DOORBRAAK IN DE DELTA
Zwolle - La Riviere en Voorhoeve .
Ruim 25 jaar geleden debuteerde Norel met ' 't Getij verloopt . In doze
nieuwe roman hebben de bewoners
van Flakkee zijn belangstelling .
Het deltaplan brengt de bevolking
van dit eiland in de sfeer van het zich
onstuimig ontwikkelend Rotterdam,,
een andere geest gaat waaien over de
landen en de oude en hechte, vooral
godsdienstige tradities worden door
de opgroeiende jeugd verbroken .
verhaal begint bij de ramp van
'53Hot
. De schrijver, die op de feiten
vooruitloopt, laat het eindigen, als de
verbindingsdijk met 'de overkant'
voltooid is .
Opgegroeid in de geest van 'mocht
het nog eens komen staan to gebeuren' zien Albert Vroegindewey en
zijn vrouw hoe hun kinderen zich
stuk voor stuk los maken van het ge-

loof der vaderen en of met de kerk
breken, of tot de 'lichten' gaan behoren .
Norel schrijft op boeiende wijze,
onopgesmukt en recht op de man af .
Daardoor blijft bet verhaal levendig
en vol verrassingen . Gelukkig laat de
auteur aan her slot niet de hele familie en masse tot bekering komen .
Daardoor heeft zijn boek zeker niet
aan waarde ingeboet .
G . v . H.

Herbert Read
MODERNE SCHILDERKUNST

Den Haag - Uitg . W . Gaade .
Een prachtige aanvulling van bet
hierboven aangekondigde boek is de
studie van de gezaghebbende Engelse
kunsthistoricus Herbert Read over
oorsprong en ontwikkeling van de
moderne schilderkunst . Als leitmotief voor zijn werk heeft Read een
woord van Klee genomen : 'Kunst
geeft bet zichtbare niet weer, doch
maakt zichtbaar'. Daarom zijn er
enkele kunstenaars, zelfs grote als
Rousseau, Utrillo, Pascin, Rivera of
Spencer, die men tevergeefs in dit
boek zal zoeken . De schrijver erkent
wel de blijvende waarde van deze
kunstenaars, maar zij behoren volgens hem niet tot de geschiedenis van
een schilderstijl, die specifiek 'modern' is . Hier wordt dus niet een poging gedaan om volledig to zijn (alsof
dit ooit zou kunnen!) maar bet is de
schrijver er voor alles om to doen een
richtsnoer to geven voor de lezer,
waarbij allereerst aan de belangstellende leek is gedacht . Read begint met een uitvoerige analyse van
Cezanne's werkmethode en schetst
zijn betekenis als wegbereider, die
iedere kunstenaar van betekenis in de
20e eeuw heeft beInvloed .
In een volgend hoofdstuk beschrijft hij de doorbraak in bet begin
van deze eeuw en met blijde verwondering erkent de lezer de rijkdom
aan talenten, die in deze eerste 10 jaren openbaar werden . Achtereenvolgens krijgen de grote stromingen een
beurt en Read wijdt aan menig kunstenaar enige boeiende bladzijden,

vaak verduidelijkt door uitvoerige
citaten uit hun geschriften of uit studies over hen . Men krijgt al lezend
bet gevoel met een gids op reis to
zijn, die niet alleen zeer goed thuis
is in deze wereld van de moderne
kunst, maar nog steeds vervuld is van
een 'jonge liefde' voor deze hoogste
uiting van de menselijke geest.
Het boek is zeer rijk geIllustreerd :
van de meer dan 400 afbeeldingen
zijn er 113 in kleuren weergegeven .
Tot slot een chronologisch overzicht
waardoor de lezer een duidelijk beeld
krijgt van de ontwikkelingsgang van
bet behandelde onderwerp . Een bibliografie en registers verhogen de
bruikbaarheid van dit hartelijk aanbevolen werk .
J. C. S.

P . T . A . Swillens
ENCYCLOPEDIE VAN DE
SCHILDERKUNST

Utrecht-Antwerpen - PrismaBoeken.
De schrijver, jaren lang verbonden
aan bet Kunsthistorisch Instituut der
Rijksuniversiteit to Utrecht en vraagbaak voor de studenten in de kunstgeschiedenis, stelde deze encyclopedie samen voor alien die behoefte gevoelen aan voorlichting op bet gebied van de terminologie in de schilder-, teken-, prent-, boekkunst enz.
Honderde termen en uitdrukkingen
worden verklaard vaak verduidelijkt
door een afbeelding . Voorbeelden geven is onbegonnen werk. Een boekje
om steeds bij de hand to hebben en
voor in-kunst-belangstellenden onmisbaar.
J. C. S.

Gerard Walscbap
DE ONGELOOFLIJKE AVONTUREN
VAN TILMAN ARMENAAS

Amsterdam-Antwerpen Wereld-Bibliotheek .
Van deze roman valt veel en weinig
to zeggen. Men kan er zijn wenkbrauwen over fronsen, beweren dat
bet compositorisch maar zo zo is, dat
bet vol van gezochte en goedkope
oplossingen zit, onwerkelijk en onwezenlijk is, zwanger van naYef idea38 3

lisme en langdradig bovendien . En
dan heeft men tot op zekere hoogte
nog gelijk ook. Echter slechts tot op
zekere hoogte, want een auteur van
het formaat van Walschap weet op
de gekste wijze een waarlijk zeer goed
boek to schrijven ; hij kan het zich
veroorloven, to spotten met conventie en zich to laten gaan . En met even
goed recht zal men van deze inderdaad fantastische roman staande
kunnen houden, dat hij vol briljante
verrassingen zit, dat hij gedragen
wordt door een gezond idealisme,
boeiend geschreven is en een verademing betekent in het benauwend negativisme van de tegenwoordige romankunst . Walschap betoogt weliswaar nu en dan dilletantisch maar
door heel zijn werk been beluistert men een oprechte bewogenheid
om het lot van de mens, of het nu de
massa dus in materialisme gevangen
West-Europeanen betreft, dan wel de
miljoenen op de grens van leven en
dood existerende Aziaten, hem is het
om het even . In elk geval wil Walschap niet mediteren, doch handelen,
geeft hij voedsel aan gezond optimisme, dwingt hij tot glimlachen zowel
als schaterlachen, durft hij in verheven zaken boertig en in algemeen als
zot aanvaarde situaties ernstig to
zijn . En in elk, dus ook in dit geval,
heeft Walschap kans gezien, ook de
meest gehaaste lezer een lijvige roman van a tot z to doen uitlezen .
J . E. M .
Dr. H . E . van Gelder e .a .
GIDS VOOR DE NEDERLANDSE KUNST

Utrecht-Antwerpen - PrismaBoeken .
Bij elke boekenliefhebber staan wel
enkele pockets uit de Prisma-reeks op
de plank . En terecht, want ieder
vindt in deze serie wel iets van zijn
gading . Het hierbij aangekondigde
500e deel verdienc wel in 't bijzonder
aandacht. Het is terecht een nationaal geschenk genoemd. Dit overzicht van de Nederlandse kunst mag
in geen enkel gezin ontbreken . Vooraanstaande kunsthistorici hebben er
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aan mede gewerkt en alle onderdelen
van de kunst (schilder-, teken-,beeldhouw-, bouw-) worden er in behandeld, terwijl de tachtig afbeeldingen
de tekst verhelderend aanvullen .
Een lijst van de belangrijkste musea, een bibliografie en uitgebreide
topografische gegevens bergen een
schat van wetenswaardigheden, die
men nergens z6 overz_ichtelijk bijeen
vindt . De prijs is onbegrijpelijk laag
en kan voor niemand een bezwaar
zijn . Zegge en schrijve : een doosje
cigaretten minder en men kan 't bock
kopen! Als u 't nog niet gedaan hebt,
stel dan niet langer uit .
J . C . S.
Marianne van Noortwijk-Co1jn
SPIN IN DE MORGEN

Kampen - J . H. Kok N.V .
Zij die de novelle 'Te vuur en to
zwaard' kennen weten reeds dat deze
auteur de kunst van bet schrijven
verstaat . 'Spin in de morgen' vormt
een nieuwe, duidelijke aanwijzing .
Voor Marianne Colijn is schrijven inderdaad meer dan een ambacht, een
kunst, zij het dan dat het ambachtelijk element niet ontbreekt. Op suggestieve wijze weet ze gestalte to geven aan de werkelijkheid zoals zij
die, zintuigelijk waargenomen, psychisch ervaart. En is niet een der wezenskenmerken van ware kunst bet
gans eigene van de wijze van verbeelden?
Een tweede verdienste van deze
roman is, dat het eigene, het hoogst
persoonlijke, eruditie manifesteert,
indien men zulks al als verdienste
mag aanmerken . Indien de kleuter en
de keukenmeid er in slagen hun impressies zuiver en op eigen wijze weer
to geven, mogen ze aanspraak maken
op erkenning en erkentelijkheid . De
lezer die zich opgeheven weet tot het
niveau van een auteur van eruditie
boekt echter dubbele winst .
Ofschoon ik deze roman met genoegen las moet mij ook een bemerking van het hart . De auteur is, als
zovele anderen overigens, sterker in
het weergeven van het negatieve, dan
in de beschrijving van een harmo-

nische, een positieve levensconstellatie. Onzekerheid, angst, geborneerdheid, dwaasheid en twijfel, ze
springen de lezer levensecht en doodernstig tegemoet . Equilibre, bezonnenheid en bezonkenheid, het weten
geborgen to zijn, de zin van leven en
sterven begrepen to hebben, het zijn
verworvenheden waar de schrijfster
zich nauwelijks aan waagt . Doch wie
zal het de kunstenaar kwalijk nemen
dat hij prefereert van een conflictsituatie uit to schrijven, liever dan
vromelijk maar schijn-vroom to idealiseren?
J. E. N.
Hans Jiirgen Baden
DE GRENZEN VAN DE
NIEUWSGIERIGHEID

Amsterdam - W. ten Have .
De niet-nieuwsgierigen, voor wie dit
boek in de eerste plaats bestemd is,
zullen ook naar dit boek niet nieuwsgierig zijn . Maar de nieuwsgierigen,
die er wel naar zullen grijpen, kunnen er hun hart aan ophalen . Wij
moeten ook onze nieuwsgierigheid
beproeven, of zij uit God is ; dit boek
kan ons daarbij uitstekend van dienst
zijn . Wij stellen ons tevreden met de
ontaarding van de nieuwsgierigheid,
maar Hans Jurgen Baden laat ons
haar ware aard zien : zij is de wegstervende echo van een oorspronkelijke nieuwsgierigheid, die zich richt
op het door God gestelde doel als iets
dat volstrekt nieuw is . Zijn beschouwingen over 'het nieuwe' doen denken aan de studie van Dr. Visser 't
Hooft over 'De vernieuwing van de
Kerk' . Wij zetten een vraagteken bij
zijn exegese van Genesis 3 : 22 ('de
adamitische oer-impuls to weten wat
goed en kwaad is' met nadruk op het
'weten' ; 'her objectief weten van goed
en kwaad blijft onze nieuwsgierigheid onthouden'), maar hij geeft later
zelf een belangrijke aanvulling, die
de bedoeling van die tekst dichter benadert ('de nieuwsgierigheid wil God
in de kaart kijken, zodat de mens in
de toekomst zelf in staat is het grote
wereldtheater to ensceneren') . Wij
zetten eveneens een vraagteken bij de

opmerking, dat God met het toners
van Zijn 'rug' aan Mozes op het gebied van de algemene openbaring
blijft . Maar overigens krijgt bijna
elke bladzij een uitroepteken . Het
heldere denken van de auteur weerspiegelt zich in zijn stijl . Dit is zijn
elfde boek, - in Nederland zijn derde .
Volgens enkele kritieken is het zijn
beste, maar naar onze mening staan
zijn eerste twee vertaalde boeken op
hetzelfde niveau als dit laatste, dat
ons behalve naar alle dingen ook nog
nieuwsgierig maakt naar zijn volgend
essay, - en naar zijn visie op die facetten van de nieuwsgierigheid, die
hij niet of nauwelijks besproken
heeft, zoals de verhouding tussen
nieuwsgierigheid en verwondering,
en de scheppende functie van de
nieuwsgierigheid ten aanzien van tijd
en ruimte (waarover o .a . Bollnow gefilosofeerd heeft) .
O. J .
Johan de Leeuw
ONS WACHT DE HEMEL

Kampen - J . H . Kok N .V .
Een roman over gebedsgenezing,
waarin eerlijk wordt gevochten met
dit probleem. Het boek is in verzorgd Nederlands geschreven en
staat op behoorlijk niveau.
Toch bevredigt het niet geheel . Het
vraagstuk 'gebedsgenezing' wordt op
specifiek protestantse wijze benaderd . Al lezend ontkomt de geschoolde lezer niet aan bet onbehaaglijk gevoel dat de oplossing niet met fantasie uit de hand geknipt is, maar dat
de auteur met schablonen heeft gewerkt . De schablonen der dogma's .
Dat hij ons tenslotte toch weer met
de wissel op de eeuwigheid naar huis
zendt, hoezeer die wissel zeker gehonoreerd zal worden. Het protestantisme is slechts een verschijningsvorm
van het universele christendom, een
in het opzicht van mystiek arme
vorm zelfs, die voor allerlei facetten
van her leven in, door en met Christus Been oog heeft. Wij leven meer
v66r Christus, trachten althans dat
to doen . Ik miste in dit boek de mogelijkheid, de noodzaak der navol385

ging van Christus, opdat zijn leven
en lijden in ons steeds meer gestalte
zullen aannemen . Een theologisch
bezwaar dus, maar indirect toch ook
een artistiek, III . dat de auteur er niet
in geslaagd is, zijn eigen begrenzing
to doorbreken.
J . E . N.
Heinrich Boll
BILJARTEN OM HALF TIEN

Amsterdam - Elsevier .
Wie de jaren 1940-1945 bewust heeft
meegemaakt is voor zijn leven een
getekend mens . Men kan hier niet van
een 'episode' spreken .
Ik heb maar weinig oorlogsromans
gelezen, d .w .z . romans waarin het
krijgsgebeuren en de oorlogsgruwelen
uitvoerig worden beschreven . Toch
hebben de boekhandelaren (en ook
wij) ons vergist dat het publiek er
genoeg van zou krijgen. Het lijkt
veeleer of er eerst in de laatste jaren
een intense aandacht komt voor de
achtergrond van wat ons sedert 1900
is overkomen .
Het wordt ons nu ook meer en
meer duidelijk hoezeer de 'goede'
Duitsers niet alleen lijfelijk doch veel
meer innerlijk van bet nazidom hebben geleden .
Kort nadat ik de ironische film
'Wir Wunderkinder' had gezien,
kreeg ik de jongste roman van Boll
ter recensie . Her heeft geen zin boek
en film to vergelijken . Er is slechts een
frappante overeenkomst : zowel in de
film als in de roman wordt het probleem 'Duitsland' zoals zich dat sedert 1900 heeft ontwikkeld tot op
het bot ontleed . Het is een afrekening
zonder pardon. Niet door buitenstaanders, doch door Duitsers, de hemel zij dank . Heinrich Boll heeft zich
ontwikkeld tot de belangrijkste romanschrijver in het na-ooorlogse
Duitsland . Zijn groot kunstenaarschap heeft hem bewaard voor het
schrijven uit een zekere rancune . Boll
is een christen die het mededogen
kent . Maar ook dat mededogen is niet
goedkoop . Wie dit boek, deze roman
van drie generaties, in de hand neemt
moet weten wat hij doet . Het is een
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indringend verhaal dat allesbehalve
'gemakkelijk' is geschreven . Maar iedere bladzijde loont de moeite omdat
(dank zij de voortreffelijke vertaling
van Michel van der Plas) de lezer
onmiddellijk iets ervaart van een confrontatie met een groot woordkunstenaar .
'Biljarten om half tien' heeft de tachtigste verjaardag van de architect
Heinrich Famel als uitgangspunt .
Voor het grootste gedeelte bestaat
het verhaal uit flash-backs . De compositie stelt de lezer voor moeilijkheden, doch de indringende stijl, het
vermogen van de schrijver, beloont
de doorzettende lezer bovenmate .
Het is zeker merkwaardig hoezeer
Boll er in slaagt zonder in gruwelbeschrijvingen to vervallen de innerlijke spanning bij de lezer op to voeren, waartoe ook de strakke dialogen
het hunne bijdragen .
Boll heeft zijn eigen yolk doorgelicht . Geen schuilhoek bleef verborgen . Het schrijven van dit boek moet
hem pijn hebben gedaan . Men voelt
op iedere bladzijde met een gewond
mens to doen to hebben . Hij heeft de
moed opgebracht.
Zijn kunstenaarschap heeft het
verhaal van Duitsland, belichaamd
in drie generaties Famel, op een niveau gebracht, dat zowel de schrijver
als zijn werk onvergetelijk maakt.
P . J . R.
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