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Redactioneel
HERNIEUWD BEGIN

Met dit oktober-nummer begint de 17e jaargang van Ontmoeting. Onvermijdelijk komen wij als redactie in de stemming van oud en nieuw, van bezinning
op wat wij doen en voorstaan.
Er is een voetballerslied dat niet toevallig er goed in gaat bij het groot publiek,
dat er ons aan herinnert dat woorden hoe langer hoe minder te betekenen hebben en dat men daden wil. Een dergelijke dadendrang, een zucht zelfs om te
schoppen, dringt ook in de literatuur door.
Zullen wij onverstoorbaar door gaan, het woord boven de daad blijven stellen,
ons redactioneel schrijven, kopij plaatsen, het tienvoudige daarvan critisch
doorlezen en aan de inzenders onder dank retourneren, trachten in al deze
arbeid een lijn aan te brengen?
Hebben wij een program en is dat program duidelijk genoeg? Heeft Ontmoeting een eigen geluid en komt er iets van het Christen-zijn in deze wereld voor
de dag in deze sector, waarvan onlangs Rijnsdorp gezegd heeft dat Naar crisiskarakter onmiskenbaar is en dat het er voor ons op aan komt, duidelijk te zijn?
Het afgelopen jaar heeft heel wat spanningen op de literaire arbeidsmarkt gebracht, spanningen die met het hele krachtenveld van de moderne literatuur
te maken hadden. En ook die literatuur staat niet op zichzelf. Minder dan ooit
is zij te isoleren van wat leeft in maatschappij en religie. Verder dan ooit zijn
wij verwijderd geraakt van het standpunt : de kunst om de kunst. Wij achten
deze ontwikkeling gelukkig, maar hebben ook op de schaduwzijden van een
socialisering van kunst en literatuur gewezen. En wat de religie betreft, terwijl
de doelstellingen van een christelijke letterkunde hoe langer hoe dieper verzinken in het verleden, doemen nieuwe probleemstellingen voor ons op. Het
levensbeschouwelijke wint weer veld, al heeft het een volslagen ander aanzien
en al zijn de posities over en weer ook radicaal verschoven.
Het is wel heel erg moeilijk om temidden van al deze massale verschuivingen,
in de reactie daarop duidelijk te blijven, een koers te varen die duidelijk en
eigen is.
Het merkwaardige van onze tijd is het vervagen van tal van tegenstellingen
die vroeger markant en voor de ontwikkeling van het geestelijk leven uiterst
belangrijk waren. Een treffend voorbeeld van deze onduidelijkheid door vervlakking der vroegere tegenstellingen vinden we in het politieke veld. Men
heeft het gevoel alsof men zo maar door de partijen heen kan wandelen met
slechts lichte dalingen en stijgingen in het niveautij. Maar enkele extreme
partijen blijven voor deze wandeling gesloten.
Wij hopen in onze redactionele beschouwingen de verdere ontwikkeling, al of
niet gestagneerd, te blijven volgen.
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Onvervuld is gebleven ons verlangen, te komen tot een geregelde en samenhangende critiek. Er is te veel wat zich aanbiedt en er zijn te weinig mensen
die in team-verband deze taak op zich kunnen nemen. Wij blijven echter daarnaar streven, al zal het resultaat vooreerst nog wel stukwerk zijn.
In het afgelopen jaar hebben zich nieuwe medewerkers gemeld die, ook al
zullen zij niet tot de redactie toetreden, beloofd hebben hun bijdragen zó geregeld te zenden, dat er van samenwerking gesproken mag worden. Fem Rutke
mogen wij als zodanig welkom heten, terwijl ook Dr. F. W. van Heerikhuizen
zich, bij alle verschil, zo met ons verwant voelt, dat wij ook van hem op
gezette tijden bijdragen mogen verwachten. Ter afwisseling zal Van Heerikhuizen ook een enkele maal de poeziekroniek schrijven.
De belangrijkste vernieuwing in de redactie bestaat in het toetreden van twee
jonge redacteuren, die wij hierbij voorstellen.
Jan D. 't Lam, van wie wij reeds enkele malen prozabijdragen hebben geplaatst,
die daarbij de laatste 2 jaar redacteur geweest is van een kleine literaire periodiek, Travee geheten, zal het werk voor dit tijdschrift in Ontmoeting voortzetten.
Travee heeft zich onderscheiden door een eigen methode, die van het gesprek
over een bepaald literair onderwerp. In dit nummer nemen wij uit de laatste
jaargangen een uit het Frans vertaald opstel van de bekende vernieuwer van
de roman Alain Robbe-Grillet over, alsmede enkele gedichten.
De koers van Travee zou men orienterend kunnen noemen, het programma
verwant, waarbij wij, in meer dan speelse zin, zinspelen op de samenhang
tussen ontmoeting en gesprek.
Als tweede redactie-secretaris treedt toe Jan Zwijnenburg, die zijn literaire
belangstelling op het terrein van de critiek en op organisatorisch gebied uitspeelde en wiens medewerking een zwakke flank bij ons kan versterken.
Bij deze grotere redactie is een eindredacteurschap gewenst. Kees Ouboter zal
met ingang van 1 oktober deze taktische functie gaan vervullen. Het secretariaat blijft berusten bij Frank Daen, die alle ingaande en uitgaande post voor
zijn rekening blijft nemen. Wij zinspeelden reeds daarop: van alle werk is het
dat deel van de ijsberg dat onder water en onzichtbaar blijft. Tegelijk dat wij
solliciteren naar de toezending van kopij, vragen wij clementie aan onze medewerkers wier werk soms, ondanks de ijver van onze secretaris, langer onderweg is dan oorbaar is. Dit werk moet bepaalde commissies uit de redactie - die
verspreid wonen - passeren, waarmee tijd gemoeid is. Geen van de redactieleden is vrijgesteld van andere arbeid.
Niettemin: blijf kopij zenden, dat is het bloed dat naar het hart stroomt. Geen
ontmoeting zonder vernieuwing van onderaf.
Een jaar geleden hebben wij de lezer aangesproken als geregelde medewerker
aan Ontmoeting. Deze aanspraak blijft van kracht. Niet alleen omdat een
bepaald aantal lezers een economische noodzaak is voor een literair tijdschrift.
Ook dat. Afgezien van het economische, waar blijven de velen die met elkaar
2

nog wel een Gideonsbende kunnen vormen, die werk als dit gezamenlijk mogelijk maken en stootkracht geven?
De lezer is niet passief, hij of zij is actief. De lezer emancipeert zich, de lezer
telt mee. Dit is nog wel Been socialisering van de literatuur, maar wel een
sociaal element, een legering die ons literair bedrijfje zin geeft.

F.W. van Heerikhuizen
TAO
Niets willen dat niet gebeurt
Maakt de mens rustig. De weg komt vrij
Te liggen voor daden die doel treffen
En onherroepelijk zijn als de bergen,
Die van niet-zijn niet weten.
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Alain Robbe-Grillet
DE NIEUWE ROMAN, DE NIEUWE MENS

Sinds enkele jaren heeft men veel geschreven over de 'nouveau roman'. Ongelukkigerwijze waren er onder de kritieken en ook vaak onder de prijzende
woorden die men er overvloedig aan wijdde, zoveel overdreven vereenvoudigingen, zoveel vergissingen en zoveel misverstanden, dat er tenslotte een
monsterachtige mythe is ontstaan in de geest van het grote publiek voor wie
de nieuwe roman, naar het schijnt, voortaan juist het tegenovergestelde is van
hetgeen hij voor ons is.
Het zal daarom voldoende zijn de voornaamste onder die absurde ideeen die
schriftelijk of mondeling de ronde doen de revue te laten passeren om een
goed idee te geven van he t geheel van de werkelijke poging van onze beweging: elk keer wanneer de publieke opinie - of een of andere gespecialiseerde
kritiek die haar tegelijkertijd weerspiegelt en voedt - ons een bedoeling toekent,
kan men zonder groot gevaar zich te vergissen, vaststellen dat we juist de
tegenovergestelde bedoeling hebben. Dit over de bedoelingen. Zeker, de werken zijn er en juist deze zijn van belang. Maar de schrijvers zelf zijn natuurlijk
niet degenen die dat werk beoordelen. Bovendien veroordeelt men ons altijd
op onze zogenaamde bedoelingen: degenen die afbrekende kritiek leveren op
onze romans, beweren dat ze het resultaat zijn van onze verderfelijke theorieen en anderen verzekeren dat de romans goed zijn, maar juist omdat ze
tegen die theorieen zijn geschreven.
Ziehier dan het handvest van de 'nouveau roman' zoals de publieke opinie dat
verspreidt: 1. De nieuwe roman heeft de regels opgesteld voor de toekomstige
roman. 2. De nieuwe roman heeft schoon schip gemaakt met het verleden. 3.
De nieuwe roman wil de mens uit de wereld verdrijven. 4. De nieuwe roman
heeft de volmaakte objectiviteit als doel. 5. De nieuwe roman is moeilijk te
lezen en richt zich slechts tot specialisten. Het is billijker precies het tegengestelde van elk van die zinsneden te nemen en te zeggen:
De nieuwe roman is geen theorie, maar een onderzoek.
Hij heeft dus geen enkele regel vastgesteld. Waaruit volgt dat het niet gaat om
een letterkundige school in de gebruikelijke betekenis van dat woord. Wij zijn
de eersten die weten dat er aanzienlijke verschillen zijn tussen onze werken
- tussen die van Nathalie Sarraute, die van Claude Simon en die van mij bijvoorbeeld - en wij zijn van mening dat dit heel goed is. Welk belang zou erin
gelegen zijn als we alledrie hetzelfde schreven?
Maar hebben die verschillen niet altijd bestaan binnen elke school? Wat men
aan gemeenschappelijks vindt onder de mensen, in elke letterkundige beweging
in onze geschiedenis, is vooral de wil te ontsnappen aan een verkalking, de
behoefte aan iets anders.
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Waartoe hebben de kunstenaars anders altijd groepen gevormd, dan am de
verouderde vorm die men hen probeerde op te leggen, te weigeren? De vormen
leven en sterven op elk gebied van de kunst en in elke periode; men moet ze
voortdurend hernieuwen: de romantische compositie van het type 19de eeuw,
dat 100 jaar geleden het leven zelf was, is niets meer dan een lege formule,
alleen goed om te dienen voor vervelende parodieen.
Zo, ver van het uitvaardigen van regels, theorieen en wetten, noch voor anderen, noch voor ons zelf, hebben wij elkaar ontmoet in de strijd tegen te strenge
wetten. Er was - en er is nog, heel speciaal in Frankrijk - een theorie over de
roman die door de gehele of bijna gehele wereld stilzwijgend wordt erkend en
die men als een muur stelde tegenover alle boeken die wij deden verschijnen.
Men zei ons: ' Jullie beelden geen personages uit, dus jullie schrijven geen echte
romans; jullie bestuderen geen karakter, geen milieu, jullie ontleden geen
hartstochten, dus jullie schrijven geen echte romans'.
Maar wij daarentegen, die men beschuldigt theoretici te zijn, wij weten niet
wat een roman, een echte roman moet zijn; wij weten alleen dat de roman van
vandaag zal zijn wat wij hem maken, vandaag, en dat wij niet de gelijkenis
met wat hij gisteren was, moeten ontwikkelen, maar dat we verder voorwaarts
moeten gaan.
De nieuwe roman zet alleen maar een constante ontwikkeling voort in de
romankunst.
De vergissing die men begaat, is dat men gelooft dat de echte roman eens voor
altijd haar vaste vorm heeft gekregen in de tijd van Balzac, in strenge beslissende regels. Niet alleen is de evolutie aanzienlijk geweest sinds het midden van
de 19de eeuw, maar zij heeft direct een aanvang genomen in de tijd dat Balzac
zelf nog leefde. Is hij zelf niet reeds in de greep van de 'verwarring' in de
beschrijvingen van La Chartreuse de Parme. Vast staat dat de slag bij Waterloo, zoals Stendhal die ons overlevert, reeds niet meer behoort tot de orde van
Balzac. En sindsdien is de evolutie steeds duidelijker geworden: Flaubert,
Dostojewski, Proust, Kafka, Joyce, Faulkner, Becket...
Geenszins door schoon schip te maken met het verleden zijn we tot overeenstemming gekomen over de namen van onze voorgangers; en ons streven is
alleen hun werk voort te zetten. Niet om meer te doen - dat heeft geen enkele
zin maar om ons in hun gevolg te scharen, nu, op dit ogenblik.
De opbouw van onze boeken is overigens slechts wanordelijk wanneer men
hardnekkig volhoudt er het spoor in te zoeken van beginsels, die in feite sinds
20, 30, 40 jaar zijn verdreven uit elke levende roman of op zijn minst bijzonder
verouderd zijn: de karakters, de chronologie, de sociologische studies etc.
De nieuwe roman zal in ieder geval deze verdienste gehad hebben: een tamelijk
groot publiek (= een publiek dat onophoudelijk groter wordt) bewust te hebben gemaakt van een algemene evolutie in het genre - zelfs wanneer men volhield haar te ontkennen - uit beginsel Kafka, Faulkner en alle anderen in de
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twijfelachtige grensgebieden terzijde stellend, hoewel zij de grote romanschrijvers uit het begin van deze eeuw zijn.
En sinds 20 jaar ontwikkelen de dingen zich in versneld tempo maar dat niet
alleen op het terrein van de kunst, daarmee zal een ieder het eens zijn. Als de
lezer soms moeite heeft zich terug te vinden in de moderne roman is dit hetzelfde als wanneer hij zich verliest in de wereld zelf, waarin hij leeft, wanneer
alle oude verhoudingen en normen van hem wijken.
De nieuwe roman beeft slechts belangstelling voor de mens en zijn plaats in de
wereld.

Daar er in onze romans geen 'personages' zijn in de traditionele zin van het
woord, heeft men wat haastig de conclusie getrokken dat men er helemaal geen
mensen in tegenkomt. Dan heeft men ze wel slecht geleden. De mens is er op
elke bladzij aanwezig, op elke regel, in elk woord. Zelfs wanneer men er veel
voorwerpen in vindt en minutieuze beschrijvingen, is er altijd allereerst de blik
die hen ziet, de gedachte die hen opnieuw ziet, de hartstocht die hen vervormt.
De voorwerpen in onze romans hebben nooit een aanwezigheid buiten de menselijke waarneming, werkelijk of denkbeeldig; het zijn voorwerpen vergelijkbaar met die van ons dagelijks leven, zoals zij onze geest op ieder ogenblik in
beslag nemen.
En als men 'voorwerp' in de algemene betekenis neemt (van 'voorwerp' zegt
het woordenboek: alles dat de zintuigen treft) is het normaal dat er in mijn
boeken slechts voorwerpen zijn: dat zijn in mijn leven ook de meubels van mijn
kamer, de woorden die ik hoor, de vrouw waarvan ik hou, een gebaar van
deze vrouw etc. En in een ruimere betekenis ('voorwerp' zegt het woordenboek verder: alles wat de geest in beslag neemt) zullen ook de herinnering
(waardoor ik terugkeer tot voorwerpen in het verleden), het plan (dat me verplaatst naar voorwerpen in de toekomst: als ik besluit te gaan baden zie ik
reeds de zee en het strand in mijn hoof d) en elke vorm van verbeelding voorwerpen zijn. Wat betreft hetgeen men nauwkeurig 'dingen' noemt: die zijn er
altijd veel geweest in de roman. Men denke maar aan Balzac! Huizen, meubilair, kleren, juwelen, gebruiksvoorwerpen, machines, alles wordt er beschreven
met een zorg die men niet behoeft te benijden in de moderne werken. Als die
voorwerpen, zoals men zegt menselijker zijn dan de onze, komt dat alleen - wij
zullen daarop terugkomen - omdat de situatie van de mens in de wereld waarin hij leeft, vandaag niet meer dezelfde is als 100 jaar geleden. En helemaal
niet omdat onze beschrijving te onzijdig, te objectief zou zijn; juist omdat ze
het niet is.
De nieuwe roman streeft slechts naar een totale subjectiviteit.

Omdat er veel voorwerpen in onze boeken voorkwamen en omdat men ze ongewoon vond, heeft men heel sterk een stempel op het woord 'objectiviteit'
gedrukt, dat in bepaalde kritieken in een toch zeer speciale betekenis werd
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gebruikt ni.: gericht naar het object. In zijn gewone betekenis genomen onzijdig, koud, onpartijdig - werd het woord een ongerijmdheid. Niet alleen is
het een mens die, in mijn roman bijvoorbeeld, ieder ding beschrijft, maar het
is de minst onzijdige, de minst onpartijdige mens: hij is integendeel altijd verwikkeld in een avontuur waar de hartstocht een rol speelt en dat tot de meest
obsederende behoort, zozeer, dat hij vaak zijn visie verandert en bij zichzelf
fantasieen oproept die grenzen aan waanzin.
Het is dan ook gemakkelijk aan te tonen dat mijn romans - precies zoals die
van Nathalie Sarraute, die men soms geprobeerd heeft tegenover mij te stellen meer subjectief zijn zelfs dan bijvoorbeeld die van Balzac. Wie beschrijft de
wereld in de roman van Balzac? Wat is dat voor een verteller die alles weet,
die overal aanwezig is, die zich tezelfdertijd overal heen verplaatst, die gelijkertijd beide kanten van de dingen ziet, die gelijkertijd de bewegingen van
het gezicht en het geweten volgt, die gelijkertijd het heden, het verleden en de
toekomst kent van ieder avontuur? Dan kan slechts een god zijn.
Aileen God kan beweren objectief te zijn. Terwijl het in onze boeken daarentegen een mens is die ziet, die voelt, die fantaseert; een mens, geplaatst in de
ruimte en in de tijd, in de ban van al zijn hartstochten, een mens zoals u en ik.
En het boek geeft niet anders weer dan zijn ervaring, begrensd en onzeker. Het
is een mens, hier, een mens van nu, die uiteindelijk zijn eigen verteller is. Het
zou ongetwijfeld voldoende zijn niet meer de ogen te sluiten voor die zekerheid, zodat men bemerkt dat onze boeken binnen het bereik liggen van elke
lezer, zodra deze bereid is zich los te maken van confectie-ideeen, zowel in de
letterkunde als in het leven.
De nieuwe roman richt zich tot alle mensen die te goeder trouw zijn.

Want het gaat hier om beleefde ervaring en niet om schema's die gerust stellen en doen wanhopen tegelijkertijd - die proberen de verwoestingen te beperken
en een conventionele orde vast te stellen voor ons bestaan, voor onze hartstocht. Waarom proberen de tijd die de uurwerken aangeven, te herstellen in
een verhaal dat zich slechts zorgen maakt over menselijke tijd? Is het niet verstandiger te denken aan eigen herinnering die nooit chronologisch is? Waarom
zich druk maken om te ontdekken hoe een individu beet in een roman die de
naam niet geeft? Wij ontmoeten elke dag mensen waarvan we de naam niet
weten en wij kunnen een hele avond met een onbekende spreken wanneer we
geen aandacht geschonken hebben aan het voorstellen door de gastvrouw.
Onze boeken zijn geschreven met de woorden, de zinnen van iedereen, van
elke dag. Zij bieden geen enkele bijzondere moeilijkheid bij het lezen voor diegenen die niet proberen te blijven staan op een hekwerk van verouderde interpretaties, dat reeds sinds bijna 50 jaar niet meer voldoet. Men kan zich zelfs
afvragen of een zekere letterkundige beschaving niet juist voor het begrijpen
ervan schadelijk is, nl. die letterkundige beschaving die in 1900 ophoudt. Zeer
eenvoudige mensen echter die misschien Kafka niet kennen, maar wier geest
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ook niet is verduisterd door de regels die Balzac heeft gegeven, staan op gelijke
hoogte met boeken waarin zij de vormen, zoals de wereld om hen heen die
geeft en de gedachte die eraan ten grondslag ligt, herkennen en die - in plaats
van hen te bedriegen met een zogenaamde betekenis van hun bestaan - hen
zullen helpen in hun bestaan scherper te zien.
De nieuwe roman stelt geen confectiebetekenis voor.
En nu komt men bij de grote vraag: Heeft ons leven een betekenis? Wat is dat
voor een betekenis? Wat is de plaats van de mens in de wereld? Men ziet direct
waarom de voorwerpen uit de periode Balzac zo geruststellend zijn: zij behoorden namelijk tot een wereld waarvan de mens heer en meester was: deze
voorwerpen waren bezittingen, eigendommen, waarbij het er slechts om ging
ze te bezitten, te bewaren of te verkrijgen. Er was een voortdurende gelijkheid
tussen deze voorwerpen en hun bezitter: een doodgewoon vest drukte reeds
waardigheid uit en een sociale positie tegelijkertijd. De mens was de reden van
elk ding, de sleutel tot het heelal en zijn natuurlijke heer, naar goddelijk recht.
Er is vandaag van dat alles niet veel meer over. Terwijl de bourgeoisie langzamerhand haar rechtvaardiging en haar voorrechten verloor, liet de gedachte
haar essentiele basis in de steek, de fenomenologie nam geleidelijk het gehele
terrein van filosofische onderzoekingen in bezit, de fysische wetenschappen
ontdekten het rijk van de discontinuiteit, de psychologie onderging op gelijke
wijze een even totale verandering.
De betekenissen van de wereld om ons heen zijn maar gedeeltelijk, voorlopig,
zelfs tegenstrijdig en altijd betwist. Hoe zou het kunstwerk kunnen pretenderen dat het welke van te voren bekende betekenis ook verklaart, verduidelijkt? De moderne roman, zoals wij in het begin zeiden, is een onderzoek dat
nu zelf zijn eigen betekenissen schept. Heeft de werkelijkheid een betekenis? De
kunstenaar van deze tijd kan geen antwoord geven op deze vraag; hij weet er
geen. Alles wat hij kan zeggen is dat deze werkelijkheid misschien een betekenis zal hebben nadat ze voorbij is gegaan, dat wil zeggen, nadat het werk (van
de kunstenaar) eenmaal is voltooid.
Waarom daar een pessimisme in zien? Het is in ieder geval het tegenovergestelde van iets prijsgeven. Wij geloven niet meer in verstarde betekenissen die
pasklaar zijn, Welke door de oude goddelijke orde aan de mens zijn gegeven en
daarna door de rationalistische orde van de 19de eeuw, maar wij brengen al
onze hoop terug op de mens: het zijn de vormen die hij schept, die de wereld
betekenissen kunnen geven.
De enige verbintenis die voor de schrijver mogelijk is, is de literatuur.
Het is nu niet billijk te beweren dat wij in onze romans een politieke zaak dienen, zelfs een zaak die ons juist schijnt, zelfs indien wij ons politieke leven voor
zijn overwinning strijden. Het politieke leven verplicht ons zonder ophouden
bekende betekenissen te veronderstellen: historische betekenissen, zedelijke
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betekenissen. De kunst is meer bescheiden of eerzuchtiger: voor haar is er nooit
iets tevoren bekend. V66r het werk is er niets, geen zekerheid, geen these, geen
boodschap. Te geloven dat de romanschrijver 'iets te zeggen heeft', en dat hij
vervolgens probeert hoe het te zeggen, is de ernstigste misvatting. Want het
is juist dit 'hoe', die manier van zeggen, die zijn schrijversplan vormt; een plan
dat boven alles duister is en dat later de twijfelachtige inhoud van zijn boek
zal zijn. Maar het is misschien per slot van rekening die twijfelachtige inhoud
van een duister vormplan dat het beste de zaak van de vrijheid zal dienen.
Maar wanneer?
Vert. G. Tuil
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Jan D. 't Lam

Het torenspitse
muizenbekje
buigt hij
over het binnenplein
van zijn memoires,
spiedt
naar de begijntjes
die er in de stilte
van z'n lichaam wonen
en in een stoffig hoekje
van een monnikspij
viert hij
een oeroud en
666 zo'n
eenzaam feestje.

10

Arnold van Dijk

Wintergids, de bleekborstige
en zeer berooide hoogdraver,
treedt binnen dus
De gezinnen zwijgen.
Beide handen, die beiden
intelligentie en hoogmoed verraden
strijken neer als schaduw
om de schouders der vaders.
Wintergids spreekt. De kinderen
vragen niet waarom. Zij kijken
naar de schade van zijn stem
in de kamer.
De kinderen zien de schade
tussen de ouders, de winterse
afstand en durven
zelfs niet to huilen.
Wintergids, de tederbehaarde
oerwijze grootvader
gaat. Groot
is zijn geduld.
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Kees Ouboter
III. KITSCH
Een begripsbepaling, getoetst aan voorbeelden.
Al zijn definities in kwesties van smaak altijd zeer ontoereikend, zij werken
stimulerend en zijn bovendien onvermijdelijk: wij hebben ons verstand niet
voor niets gekregen.
De definitie van de Grote Van Dale hebben wij verworpen, omdat zij wezenlijke kenmerken van de kitsch over het hoofd ziet. Zij spreekt over een esthetische pretentie waaraan de kitsch niet zou voldoen. Waarschijnlijk bedoelt
Van Dale dat de kitsch meer lijkt dan zij is. Maar het woord pretentie wekt de
indruk als zou kitsch bedrog zijn, dikdoenerij zonder meer. Al verkoopt heel
wat kitsch inderdaad knollen waar men citroenen verlangt, er is kitsch - ik
heb Naar de echte, spontane genoemd - die geen andere opzet heeft dan te ontroeren, die zelfs vecht voor wezenlijke waarden. Er is geen marktonderzoek
aan vooraf gegaan, er is een behoorlijk portie onschuld en argeloosheid bij de
schepper van dergelijk werk. Tegenover een zodanige eerlijkheid en spontaniteit kan men niet van pretentie spreken. Die gaat altijd gepaard met een zeker
overleg. Wat ons grote woordenboek trouwens verzuimt te vermelden is de
factor van het onbewuste, die bij alle kitsch zo'n grote rol speelt.
Wij zijn op deze manier al met een begripsbepaling bezig, al is zij dan ook heel
uitvoerig. Wij ronden deze omschrijving verder af.
Kitsch vindt men alleen daar waar het ernstig toegaat. De ernst is altijd ergens
in de buurt. Er is vanzelfsprekend wel weinig originele grappenmakerij, afgetrapte lol, die de kitsch nabij komt, maar die noemen wij kolder. Satire, humor,
moppen, grollen, al deze uitingen van de buitelende geest zijn vrijwel immuun
voor kitsch. Daarentegen, hoe verder men zich van de grappigheid verwijdert,
hoe meer men het uiterst tegengestelde nadert, ik bedoel vooral de plechtigheid, dat wat de Duitser feierlich noemt, hoe dichter men komt bij het atmosferische veld van de kitsch.
Bij de plechtigheid voegt zich de monumentaliteit. Het grootse - duits: das
Groszartige - imponeert en dat alleen. Verhevenheid staat niet alleen hoog
genoteerd, het staat alleen genoteerd. En daar valt een ander trekje op, dat ik
eerder nog niet heb gesignaleerd: de kitsch specialiseert zich in deze richting.
Zij legt zich toe op de exploitatie van het grootse. Al het andere, het kleine in
zijn duizendvoudige gedaante, het relatieve, het verminkte, niet gegroeide,
het onvolkomene, zo het er is, het krijgt zijn kansen niet om klein te zijn en
te blijven, het wordt herschapen, heengedreven naar het verhevene.
Dat verklaart de gevoeligheid voor he t effect. Kitsch eclateert in effect. Er
mag niets sluimeren, of het moet gewekt warden. Volledige exploitatie.
Herinneren wij ons dan nog dat er pas na een bepaald jaartal, ergens in de
2e helft van de 19e eeuw, sprake is van kitsch - alles wat daarvoor ligt kan
12

pas kitsch heten door een vrij hachelijke methode van antidatering! - dan
kunnen wij daarmee onze omschrijving afronden. Bepaalde grote verhoudingen aan de kant van de consument zijn noodzakelijk om het fenomeen
kitsch het aanzijn te geven. Natuurlijk is deze omschrijving ruw en overdreven, misschien wel aangetast door de kitsch zelf. Het verschijnsel is immers infectueus.
Immers onze behoefte aan duidelijkheid, aan een klaar begrip, heeft de zucht
naar het grootse, zoals de kitsch die vertoont, danig overdreven. Ons beeld
is wel heel eenzijdig geworden. Zo dadelijk zullen wij onze typeringen moeten verzwakken. Kitsch komt in deze zuivere vorm immers niet voor.
Mijn grote bezwaar tegen het geschrift van Prof. Dr. S. Dresden 'Souvenir.
Een beschouwing over kunst en kitsch. (Dies-rede, Leiden, 1963. Bert Bakker,
Daamen)', is dat in de beschouwing van de hoogleraar kitsch samenvalt met
slechte, onechte kunst. Het denken brengt deze eenzijdig ongunstige interpretatie tot stand. Zij is echter in strijd met de praktijk.
Mijn restrictie op de hierboven ontwikkelde gedachtengang is, dat men kitsch
al te gauw verzelfstandigt, aanwijsbaar acht en haar daarna effectief typeert.
Daarmee is men dan van de zaak af.
Merkwaardig, deze gang van taken. Wat de hoogleraar in zijn geschrift juist
de kitsch-producenten verwijt, namelijk dat zij het oncopieerbare leven een
geisoleerde, een Bode gestalte geven - voorbeeld: het panopticum - datzelfde
doet hij in zijn typering van de kitsch. Hij stelt haar buiten de wet, terwijl
zij daaronder hoort.
Nogmaals: wij leven en werken temidden van kitsch. Kitsch is als lucht, als
een virus. Vandaar mijn restrictie bij een al te zeer beeldende begripsbepaling. Het onvatbare, stromende in dit fenomeen dient ten volle erkend te
worden. Naast het zelfstandig naamwoord kitsch staat, stroomt, het bijvoegelijk naamwoord. Niet de brutale kitsch, in haar vulgariteit onmiddellijk
herkenbaar, is voor ons onderzoek interessant. Deze vulgaire kitsch zou ik
willen uitzonderen, zoals men de buitenste bladeren van een kool verwijdert
om door te dringen tot het hart.
Dat hart is het kitschige, een zwevend geheel van eigenschappen, dat zich aan
directe analyse onttrekt, dat wij voorzichtig moeten benaderen, willen wij
het enigermate bestuderen, gadeslaan in zijn werking. Deze soor t kitsch is
de moeite waard, de andere opvallende zoeven omschreven soort veel minder.
De opvallende soort, die buiten de literatuur zich b.v. hecht aan allerlei
kerstgoed, van versnaperingen tot ansichtskaarten toe, die Prof. Dresden
signaleert in het souvenir, is slechts een randverschijnsel, kwalijk genoeg,
maar tegelijk vrij onschuldig. Zelfs l'inconnue de la Seine, meermalen als
getuige opgeroepen, als verdachte veroordeeld, is niet meer dan een randverschijnsel, al spoedig na haar ontstaan afgeschoven naar het veld van productie en consumptie. Deze soort kitsch staat niet zo ver af van de amerikaanse pop-culture, onmisbaar voor het vermaak van de massa. Het enige
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wat haar van deze pop-culture nog onderscheidt is haar serieus karakter.
Dat is dan tegelijk datgene wat ze gemeen heeft met de z.g. echte kitsch met
haar virus-aard, waarachter wij aanjagen als eertijds Prikkebeen achter zijn
vlinders.
Vanzelfsprekend zijn de overgangen tussen de 3 soorten vloeiend. De publieke wansmaak, zoals die in meuSels en kleding, in snuisterijen en tractaatjes
onverbloemd aan de dag treedt, gaat Iangzamerhand over in de brede zone
van culturele allure en quasi eeuwigheidswaarden en vandaar verdampt het
hele spul en verspreidt zich, uiterst fijn verdeeld, door de ether van ons
artistieke en literaire klimaat.
Moet ik ruimtelijke proporties aangeven, dan plaats ik de eerste twee soorten
vrij dicht bij elkaar, het kitschige van de laatste fase staat op een tamelijk
grote afstand van de eerste twee. Die ruimtelijke afstanden markeren tegelijk een kwaliteitsverschil. Het kitschige van de laatste orde is aanzienlijk
boven de grove kitsch verheven. De verhevenheid - een term die duidt op de
nabijheid van het te onderzoeken verschijnsel! - isoleert echter niet van wat
daaronder woont: er is en blijft verwantschap.
Een Duitser, Karlheinz Deschner, heeft in een kostelijk boekje, Kitsch, Konvention and Kunst - eine literarische Streitschrift, de kat de bel aangebonden.
Genieen en grootheden als Rilke en Ernst Jiinger laat hij zonder enige
schroom uit hun kunstenaarshemel vallen. De Duitser is robuust, hij durft
dat. Zijn denkkracht komt hem waarschijnlijk daarbij te hulp. Het wordt
een kwestie van formuleren, van onder woorden brengen van nuances; een
uiterst persoonlijke bezigheid, een strijd als van Siegfried met de draak.
Laten wij het moderner, en hollandser, formuleren: als de strijd van een hollander in een natte kwakkelwinter met het onzichtbare, ongrijpbare griepvirus. Het beste middel ligt in die strijd reeds achter de rug. Het heet weerstand.
Voorbeelden heb ik beloofd in he t hoofd boven deze beschouwing. Dat was
ondoordacht. Bij de eerste twee soorten kitsch gaat dat vrij gemakkelijk, bij
de laatste soort wordt de operatie pijnlijk.
Om meer dan een reden. Omdat het oordeel nu als een bom vlak bij eigen
huis terechtkomen kan. Omdat het werk gelden gaat dat ons lief is. Omdat
het oordeel uiterst bemoeilijkt wordt door gebrek aan vaste normen. In de
plaats daarvan treden kwesties van smaak en gevoel. Alleen indien deze een
verbond aangaan met meer rationele middelen, kan er iets gewonnen worden.
En wat de zaak nog neveliger maakt: wij belanden in het onmetelijk en zeer
griezelig veld van de psychologie. De dieptepsychologie heb ik reeds genoemd. Ik acht haar tot op heden buiten beschouwing gelaten, misschien wel
vanwege haar griezeligheid. Ik wil en moet haar introduceren, zij het met
tal van scrupules.
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De psychologie, die zijtak van een zijtak van een wetenschap, heeft iets zeer
persoonlijks. Zij jaagt he t subjectieve van de kwesties van smaak, hierboven
reeds vastgesteld, in het grove van de caricatuur. Wij kunnen ons de draak,
het virus, niet indrukwekkend, niet dreigend genoeg, voorstellen.
Maar, zoals in de oude verhalen, wenkt ons een beloning. Jets van zelfkennis,
iets van humor, iets van een beter begrip van onze huidige situatie. De eerste
twee voordelen spreken voor zichzelf. De laatste vereist enige toelichting.
De verfijnde kitsch hangt, meen ik, met heel onze cultuur, met onze wijze
van leven, samen.
Wie lacht daar? Ook deze zin is niet vrij van kitsch. Wij leven in een kitschige wereld en wij weten het. Een aspect van bezetenheid dat Huizinga - aan
wie ik deze variant dank - nog niet gesignaleerd heeft. Het was in zijn dagen
misschien nog niet zo groot als nu.
Niettemin: voorbeelden. Ik vraag uitstel via het negatieve. D.w.z. voorbeelden
van werk waarin de kitsch nagenoeg ontbreekt. Het brengt ons iets verder.
Wel leert het ons niets nieuws, bevestigt het alleen wat wij reeds gevonden
hebben. Maar consolideren is in dit klimaat ook heel belangrijk.
De schrijver die in ons goede land negatief is op kitsch is Simon Vestdijk.
Dat oordeel is paradoxaal. Niemand immers loopt helemaal vrij daarvan? Nu
goed, het boek waarin wellicht nog spoortjes van de stof gevonden kunnen
worden, is De Kellner en de Levenden, zijn metaphysieke roman, die bij het
grote publiek ook de meeste, en vaak extatische reacties heeft uitgelokt. Dat
heb ik als boekverkoper ervaren. Toch behoudt Vestdijk iets, een antistof, die
hem tot in de gevaarlijkste scenes, zo de strooptocht over het diabolische Perron, zo de scene tegenover de drie opgerichte kruisen, nog net niet over de
schreef jagen. Een geestelijke klaarheid, een non-conformisme, een zindelijkheid van het intellect, waardoor de sluizen het water tegenhouden? Laten wij
de vraagtekens opheffen, ze zijn in de grond van de zaak retorisch. Vestdijk
loopt absoluut vrij. Misschien zal hij door die zelfde zindelijkheid t.o.v. het
internationale verschijnsel ook de Nobel-prijs mislopen en zal hij een tegengestelde prijs mislopen, omdat hij daarvoor te vroeg geleefd heeft. Want het is
soms een voorrecht, niet geprezen en niet beloond te worden. Leefde Ter Braak
nog, hij had er een essay aan gewijd.
Nog meer negatieve voorbeelden. Arthur van Schendel, ja dat is nog even de
vraag. Meer dan Vestdijk doet Van Schendel zich kennen en onderkennen door
zijn tics. En de ander die ik in een adem noemen wil - het zij mij vergund, bij
alle hemelsbreed verschil - is Bordewijk. Bordewijk's naam en roem hangt
samen met zijn tics. Beider werk leent zich uitstekend tot de persiflage. Dat van
Vestdijk nooit: deze duivelskunstenaar kleedt zich als de duivel in de meest onwaarschijnlijke gewaden.
Van Schendel is alleen al herkenbaar aan zijn leestekens, visueel, en auditief
aan de val van zijn zinnen. Bordewijk zou door zijn namen, door het hakkerige
van zijn beeldspraak, zich eens en voor altijd hebben blootgegeven naar de
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kant vanwaar de infectie komt. Toch meen ik dat beiden daarvoor bewaard
zijn gebleven. Waardoor? De vraag is belangrijk, zij helpt ons misschien jets
verder.
Bij Bordewijk is het de bijna somatische afkeer van het gemeen. Als ik psychiater zou zijn en verplicht aan C. G. Jung, de man van de archetypen, ik maak
mij sterk zo ik ooit tegenover de patient Bordewijk gesteld zou worden, ik in
diens meest extreme situaties geen archetypische droombeelden zou tegenkomen. Zo hij ze had, hij had ze eenvoudig verzwegen, omdat zijn intultie hem
verraden had dat de archetypen gemeengoed zijn en hoe langer hoe meer worden, via de literatuur.
Ben ik hier onduidelijk? Geen kitsch zonder een response uit het collectief
onbewuste. Wie zijn werk vrijwaart van dergelijke onderaardse oprispingen,
zal zelden of nooit de kitsch in de armen lopen. Hij blijft uit de buurt van alles
dat het niet is maar wat, door zijn gemeenzaamheid, op de duur in die richting
zou kunnen leiden.
Eenmaal heb ik de auteur Bordewijk voor een min of meer toevallig gezelschap
- welk een concessie reeds in een gevreesde richting - horen spreken over humor
in de nederlandse literatuur van na de laatste oorlog. De geachte spreker gaf
tal van voorbeelden, maar viel wellicht nog meer op door enkele omissies.
Daarover gepolst antwoordde Bordewijk dat hij b.v. van Simon Carmiggelt
nog nooit iets gelezen had, waardoor deze auteur buiten het raam van Bordewijk's beschouwing van de voorzeide humor viel. Nu heeft Carmiggelt - het
zij ten overvloede nog eens vastgesteld - niets met kitsch te maken. Maar dubbel
intelligent is het, am deze kiemvrije auteur op te heffen als een schild naar
alles wat maar naar kitschige gemeenzaamheid of gevoeligheid zweemt.
Mijn derde voorbeeld: van Schendel. Zeker minder stellig dan de advocaatauteur, ja zijn tegendeel. Het lijkt wel alsof Van Schendel amper een huid heeft
die hem beveiligt tegen het algemeen menselijke, tegen bepaalde romantische
stemmingen en stromingen. En hoe dicht liggen kitsch en romantiek niet in
elkanders buurt.
Zelfs waar hij onwezenlijk dreigt te worden, waar zijn proza vervaagt in het
alleen maar atmosferische, speelt Van Schendel nooit dat onbepaalbaar gigantische en tegelijk kleinmenselijke in de kaart, dat de meesten onzer in een
moment van vertedering herkennen, dat ons pakt en - als het dan nog verder
gaat - opheft, ontroert en weer verder voert. Bij al zijn tics, blijft hij daarvoor
doof.
Bordewijk en Van Schendel zijn aristocraten, niet door tucht en training alleen,
maar door een bestendige waakzaamheid, iets dat tot tweede natuur is geworden. Hun nonconformisme zou voorbeeldig zijn, indien de voorwaarden
voor een dergelijk kunstenaarschap niet vrijwel onbestaanbaar waren geworden. De aristocraat van hedentendage is een nouveau-aristocraat geworden.
Hij moet naar buiten, in het vijandige leven, waar de luchtvervuiling slechts
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in theorie bestreden kan warden, waar de kitsch atmosferisch begint te worden.
In een gesprek onder vrienden kwam onlangs de jongste ontwikkeling van de
Vlaamse romancier Hubert Lampo in discussie. Met zijn twee laatste romans
De Komst van Joachim Stiller en Hermione Betrapt heeft Lampo een groot
publiek bereikt. Wat ons nu intrigeerde was de manier waarop. Er bestond
eenstemmigheid over het middel dat tot dit effect geleid heeft: het verhaal.
In beide boeken boeit de auteur zijn lezers door een zeer bepaalde openvolging
van gebeurtenissen. Zijn verzorgde, af en toe zelfs wat pompeuze of ouderwetse stijl heeft hem zeker niet die grote aanhang verschaft. Men neemt de
stijl, die echt zuid-nederlands is, meestal op de koop toe.
Ja, is dat zo? De vraag werd scherp en critisch gesteld. Is deze gedragen en
wat theatrale manier van zeggen niet juist het middel dat bij de groeiende
spanning past? Is hier niet de zucht tot het grootse, monumentale, aan te wijzen, die wij reeds eerder gesignaleerd hebben?
Het is nu overduidelijk dat het gezelschap Lampo aan het testen is op zijn
gehalte aan kitsch. Maar er is iemand in de groep die een voorbehoud maakt
en meent dat noord-nederlanders nooit een zuiver oordeel in deze zaak kunnen
spreken. Hij beweert dat de meeste kitsch, hij vervolgt: vrijwel alle kitsch,
nationaal gebonden is, zeker waar het taal en literatuur betreft. Een Vlaming
vraagt een jury van Vlamingen. De sentimentsverschillen tussen Noord en
Zuid zijn te groot, dan dat Noord zo maar over Zuid zou kunnen oordelen,

en omgekeerd. Maar laten wij deze kwestie ondergeschikt. Het verhaal, daarop
komt het aan. In de reeds genoemde Dies-rede van Prof. Dresden is een passage te vinden die over het verhaal handelt (blz. 19). Daarbij is de auteur wat
wankelmoedig gestemd over de waarde van het verhaal. Hij acht het zelfs een
zwakke plaats, een plaats waar de kitsch kan binnenvallen. Bij de vergelijki.ng
van proza en poezie op hun gehalte aan kitsch, blijken die verzen daarvoor
het meest vatbaar te zijn die een verhalend element bevatten. Daarop springt
de auteur over op de roman en zegt: 'In de roman is het verhaal wezenlijk,
maar deze wordt dan ook altijd door het gevaar bedreigd in kitsch te ontaarden'.
In een uitvoerige analyse komen dan het gemakkelijke, het schematische, het
gevoelerige van het kitsch-verhaal te voorschijn. Het verhaal dat niet in kitsch
ontaardt loopt nooit af, heeft geen conclusie. Het is grillig als in het werk van
Stendhal en De Nerval, is geen lineair verslag. Aldus Prof. Dresden.
Merkwaardig, deze huiver voor het verhaal. Het lijkt wel verbonden met de
gerijpte leeftijd. Van Huet heeft in zijn zandloper-rubriek de groeiende afkeer
van het verhaal gesignaleerd, zoals die bij het klimmen der jaren zich voordoet. Heel toevallig vind ik bij Hans Andreus in zijn laatste bundel verzen
Aarde een gedicht, dat een zelfde gemoedsgesteldheid verraadt: 'Ik wil J geen
verhaal / van een dichter: f hij wordt ouder, f vertelt nog I van alles.' Zo
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begint het en het vierde couplet luidt: 'Maar die om mij heen, / steeds weer
kakelt / hun hen, / legt een mooi vierkant / leeg ei.'
Het verhaal met zijn techniek, een stuk handigheid, iets dat prefabricated is,
maakwerk, doet zich in al deze citaten en beschouwingen voor als een blootliggende zenuw.
Het is in dit verband niet toevallig dat het werk van Jacob Wassermann, in de
dertiger jaren door tienduizenden hooggeprezen en veelgelezen, nu totaal vergeten, excelleerde in het verhaal, de vertelling, die Gestalt, zoals de auteur in
zijn essay Rede fiber die Gestalt (Grethlein & Co, 1928) heeft gedemonstreerd.
Wat ons in het werk van Wassermann zo verouderd voorkomt is juist datgene
wat wij tegenwoordig leeg of kitschig zouden noemen.
Hier hebben wij eindelijk voorbeelden gevonden van kitsch die onmiddellijk
grenst aan kunst en die nu eens niet tegengesteld is daaraan.
Of is die laatste onderscheiding kwalitatief en principieel en is de eerste psychologisch of sociologisch en, wat veel erger is, verwarrend?
Wij zijn waar wij wezen willen, niet bij werk dat wij reeds van to voren veroordeeld hebben en slechts goed achten voor het grote publiek en de domme
menigte. Wij zijn aan werk toegekomen dat, op een onnaspeurbare wijze, onze
belangstelling heeft en waarvan wij niettemirt vermoeden dat het geen lang
leven beschoren is. De echte kitsch, de spontane kitsch, de kitsch die bij ons

hoort en die onze zelfkennis op de proef zal stellen.
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F. W. van Heerikhuizen
PRELUDE

Om goed te kunnen schrijven moet ik teruggaan
Naar een tijd vO6r de grote stormen van gevoel,
Toen ik als jongen keek naar boerentuintjes
Met zon op de bonen en dahlia's.
Midden in de orkaan heb ik daar jou gevonden,
Veel later, toen ik er met mijn neus werd opgedrukt.
De Joden waren al weggevoerd en de meeste gedood,
Maar de Airbornes waren nog niet gesneuveld
En vele steden niet gebombardeerd.
In dat moment leek er niets te bestaan dan de oude stilte,
Met geklots tegen een houten schoeiing en trouw van ogen.
De mensen lagen in badpakken langs de plas,
En rekenden niet op een dag van morgen.
Ze rekenden niet op een dag van morgen.
Om verder te kunnen leven moet ik claarheen terug.
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Lodewijk de Boer
'DIT SPEL'
(een televisie-monoloog)
Voor Johan Walhain
Dit Spel: Een tijdsbrok uit het bestaan van de oude verstofte
man 'esron' en zijn eenogige pop 'meneer'.
Wat voltrekt zich hier?
Wellicht verbeeldt hij het grote tragische uitgestotene waar geen
plaats meer voor is in een zich steeds vernieuwende wereld.
Een plaats waar hij menselijkerwijs recht op heeft.
Wat is er van hem over? Ook de vermeend reddende deling menstotem is de oplossing niet.
Wat dan wel?
Is de terugkeer mogelijk?
Nooit komen wij er achter.
Want iedere dag is een dag als de anderen.
Tot de dag van Dit Spel:
een tijdsbrok uit het bestaan van de oude verstofte man 'esron' en
zijn eenogige pop 'meneer'.
Ziehier: iedere exegese keert terug tot zijn uitgangspunt.
De daad is aan 'dit Spel'.
Het decor is gebouwd op een verhoging (pim. 1 dm.) en stelt voor: een zolderdakkamer. Tegen de achter-wand staat een bed. Aan het hoofdeind drie sinaasappelkisten afgeladen met blikjes, doosjes en andere treurige voorwerpen.
Uiterst rechts, in de vloer, bevindt zich een luik, dat kennelijk een verbinding
met de rest van het huis onderhoudt. De rechterwand is nie t zichtbaar maar
schijnt zich verder uit te strekken. Halverwege hangt de was te drogen. Wat
verder in de kamer, een kinderstoel met plateau, waaraan een kleurig kralen
telraam. Verder een rechte stoel waarop een gedeukte keukenwekker. In de
linkerwand een raam op ooghoogte. Tot aan de vensterbank staan kolenzakjes
opgetast. Een petroleumstel, enkele ronde en vierkante blikken.
Aan het voeteneind van het bed vermoedt men een opening, door een ruig
afhangend kleed verborgen .. .
De camera glijdt door de ruimte, van het bed naar het raam en terug naar het
bed. Twee kussens, het ene pas verlaten en op het andere het absurde eenogige
hoofd van de pop 'meneer'.
Vanachter het kleed komt 'Esron' op. Gestuit in zijn ren door uit het openstaande luik opklinkend kindergeschater, blijft hij een moment staan.
Dit ziet men: Een oude ontredderde man, gekleed in een versleten streepjes20

pak, zonder schoenen, hemd zonder boord, het haar danig in de war . . . Dan
stopt het geluid en in een plotseling hernieuwde ren staat hij voor het bed en
rukt de dekens weg.
Hij haalt 'meneer' tevoorschijn, houdt hem hoog bij de schouders en lacht
voluit.
Met nerveuze, enigszins gemaakte stem .
ESRON : Ha, ha, heb ik jou even te pakken. Langslaper. Als het aan jou lag
zou je deze kostbare dag aan stukken snurken. Ja, als het aan jou lag . . . Maar
het ligt niet aan jou. Welnee . . . Hoelang moet ik je nog vertellen dat de nacht
is om te slapen en de dag niet. Waarvoor de dag dan wel is? Dat moet je mij niet
vragen. Dat mag je niet doen. Je stelt me teleur, meneer. 1k zou je eigenlijk
moeten straffen . . . Nou, goed dan. Stil maar. Voor deze keer, omdat jij het
bent. Ga maar zitten .
(lichtelijk ontstemd. Zet 'meneer' in de kinderstoel en loopt met de handen op
de rug dwars door de kamer, staat ineens stil, kijkt naar 'meneer').
Wat zeg je? Het weer? Even kijken!
(naar het raam)
Ik zie het niet. Net als altijd, geloof ik. Niet slecht en niet goed. Een snippertje
regen, een snippertje zon. Nooit genoeg regen om te zeggen: kijk, het regent.
En zeg je: daar, de zon - hopla, weg zon. Het is zoals ik al dacht: een beetje
er tussen in . . .
(na een korte stilte, plotseling geergerd)
Wat nou weer! Hoe Mat Weet je wat jij doet, meneer, jij bent bezig mij behoorlijk uit mijn humeur te brengen. Dat is Hi. Jij brengt me totaal buiten
mezelf. Met je hoelaat, hoelaat. Weet ik veel. Iedere ochtend begin je er weer
over. Kijk dan zelf. Hier, kijk!
(toont 'meneer' de wekker, met gestrekte arm, het hoofd krampachtig afgewend)
Je hebt toch een oog in je kop? Of niet soms...
(rustiger nu, met een moedeloos gebaar)
Je ziet het. Het is nogal zinloos, nietwaar? Dus blijft alles hetzelfde. Net als
gisteren .. .
(hij zoekt onder de stoelen, verdwijnt uit het gezicht over de zolder en keert
op een holletje terug)
Heb je mijn schoenen soms gezien? 1k kan ze niet vinden. Je hebt ze toch niet
ergens verstopt? Natuurlijk, jij weet weer van niets. Nooit weet jij iets. Maar
ondertussen
(kruipt nu op zijn knieen tussen de rommel, staat steunend recht en trekt de
dekens van het bed)
. . . ondertussen heb jij je eigen gedachten. Je eigen slimmigheidjes en dan doe je
net . . . alsof je niets weet... niets ziet, maar ondertussen... ondertussen
heb jij je eigen...
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(met stemverbeffing, gebarend en schreeuwend tegen 'meneer')
Waar heb je mijn schoenen gelaten!
(loopt driftig naar de kinderstoel, wil 'meneer' grijpen, maar bedenkt zich)
Ik laat me niet kwaad maken, hoor je. En zeker door jou niet. Ik ben een rustig
en bedaard mens. Ik ben moeilijk uit mijn evenwicht te brengen. Vergeet dat
niet. Er zijn maar weinig mensen die mij overstuur kunnen maken. En dat is
belangrijk in het leven, meneer!
(kijkt naar zijn voeten, beweegt zijn tenen in zijn sokken)
Hoe lang al woon ik hier met jou? Hoe lang nog zal jij je streken met mij uithalen? Mij plagen en mij weghouden van de mensen beneden. Soms hoor ik ze
lachen. Dan is het alsof ze mij roepen.
En ik begin te beven en loop naar het luik . . .
(na deze haast hallucinerend uitgesproken zinnen keen hij terug tot de werkelijkheid van bet begin)
Goed, goed. Voorlopig praten we er niet meer over. We hebben ten slotte allemaal onze fouten. Ik net zo goed als jij. En ik heb nooit beweerd dat jij die
schoenen weggemaakt hebt. Dat zul je nooit uit mijn mond horen. Wat zou je
er aan hebben. Ze passen je niet eens. Ze zijn je veel te groot. Bovendien ga je
nooit naar beneden. Je zit toch altijd maar in die kinderstoel. En schoenen zijn
om mee te lopen, om mee te wandelen. Kijk, zo!
(wandelt opgetogen over de zolder, aangrijpend en lachwekkend, met hoge
kinderlijke passen)
Vroeger was ik altijd beneden. Maar eh ... sindsdien ben ik hier. Vroeger was
ik nooit mijn schoenen kwijt. Sindsdien herhaaldelijk. Ik begrijp het niet te
goed, meneer...
(loopt nadenkend been en weer, schemert er iets, een licht, een doorbraak ..
wie zal bet zeggen)
Het is oak niet zo eenvoudig om alles te begrijpen. Dat moet je niet denken.
Het is nogal ingewikkeld.
(winger langs de news)
Ik kom nooit meer beneden omdat ik geen schoenen heb. Ik heb geen schoenen
omdat ik niet meer beneden kom . Maar, als ik wil, kan ik zo naar beneden.
Met of zonder schoenen. Als ik maar wil...
(west naar zijn voeten, dan ineens als na een grote schrik, schreeuwend in de
richting van 'meneer')
Zeg ik dat iedere ochtend!?! Je bent gek!
(slaat zich met de vlakke hand op het voorhoofd)
Ja, ik zal daar iedere ochtend hetzelfde zeggen. Net als jij zeker, met je: 'hoe
laat is het'. Je bent met jezelf in de war. Iedere ochtend, ha, ha, alsof ik niets
beters te doen heb. Ik ben toch niet gek...
(na een korte aarzeling)
Nou goed, toegegeven. Ik zeg het wel eens. Ik wil wel eens weten hoe het met
ze gaat, snap je. Maar om nu te zeggen, iedere ochtend . . . Waarom zeg ik het
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zoveel en waarom doe ik het nooit? Vroeger wel. Vroeger deed ik wat ik zei.
Dat was vroeger .
(kijkt verwonderd om zich been, zijn spreken, door een verdoving beheerst,
maakt zijn woorden taai en aarzelend)
Vroeger, wat is dat ook weer. Zeg meneer, weet jij wat vroeger was? Nou eh,
gewoon, vroeger . toen je er nog nie t was, bedoel ik. Juist. Wat? jij jij
bent er altijd geweest. Dan is vroeger er ook altijd geweest. En jij bent er nu,
daar .
(west met uitgestrekte vinger)
Vroeger was ik beneden en nu ... Boven is beDus vroeger is ook nu .
neden . ..?
(maakt aanwfizende bewegingen met beide handen) (stilte)
En nu . . .
(bet vacuum doorbroken, hij redt zich in de veiligheid van een onzinnig gelach)
Nu hou je me voor de gek, meneer. Ha ha, je hebt me behoorlijk beet. Je maakt
me gek van het lachen. Hu uuu, de tranen rollen over mijn wangen. Je bent
me er een...
(breekt plotseling af, alsof er niets gebeurde
We zullen wat moeten eten. We zullen de kachel aan moeten maken. We zullen
de boel wat op moeten ruimen. Het bed opmaken en de ramen lappen en een
beetje vegen en schrobben .. .
(tijdens dit spreken zwaait hij met de bezem, licht bet luik op, luistert .. en
veegt bet vuil naar beneden) (tot 'meneer')

En jij zult je som nog moeten maken. Daar kom je niet onderuit. We zullen
nog veel moeten doen voor we klaar zijn.
(loopt naar voren, staat achter de kinderstoel en spreekt in het grote dwaze
oor van 'meneer)
Zeg meneer, heb je gehoord wat ik zei? Heb je er over nagedacht?
(korte vragende stilte) Goed dan, we zullen zien.
(schuift de kralen op bet telraam naar rechts, dan een naar links)
Dit is een! (opnieuw een naar links)
Dit is nog een. Dat is samen ... twee. Juist, goed, uitstekend. Dat wist je dan.
Goed, dat wist je gisteren, dat wist je altijd. EL en nog een is twee. We gaan
verder.
(schuift opnieuw een naar links, in zijn spreken komt een element van verwachtende opwinding)
Nog een, ja-ah . . . nou?
(loopt geagiteerd om 'meneer' been, knielt en klikt hem naar bet oog)
Ik leg het je uit. Ik en jij is twee, en een is . . . Je zegt het niet. Wil je niet of
weet je het niet Je bent de grootste stomkop die ik ooit gezien heb. Ik heb
niets aan je.
(slaat met de vuist op bet plateau, de stang van bet telraam schiet los en de
kralen kletteren op de grond)
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Asjeblieft. Dat heb je er van. Wat mij betreft kan je ophoepelen. Ga maar weg.
Ik heb toch niets aan je.
(loopt mokkend rond, met de handen in de zakken)
Je weet nooit iets en als je het weet, weet je het nog maar half.
(naar het raam)
Buiten is het ook al zo'n smeerboel. Net als hier . . . Ben je er nog? Wat mij
betreft kan je blijven. Ik jaag je niet weg. Waar zou je naar toe moeten? .. .
Ben je er nog?
(kijkt even over zijn schouder, dan snel weer terug)
Zoals je wilt. Je kan gaan en je kan blijven. Zoek maar uit... Zeg meneer,
ben je er nog? Als ik je was, zou ik niet gaan. Het lijkt me geen goed besluit . . .
(piepende tramgeluiden van de straat)
Ai, wat rijdt die tram weer hard . . . Waar zou je naar toe moeten? Naar beneden? Ach meneer, laat me niet lachen. Ze zullen je aan zien komen. Met je
rare hoofd zomaar in de kamer. Je ene oog aan een draadje. En wat moet je
tegen ze zeggen. Dag mensen? Hier ben ik? Ik heet meneer en ik kom eens
kijken hoe het met jullie gaat? . . . Ze zullen hard om je lachen, meneer. Heel
hard. Ze zullen je zeker weer naar boven jagen Als ik je was zou ik niet
gaan, meneer.
(draait zich plotseling om, gehaast)
Hoe laat is het eigenlijk?
(gr#pt de wekker, schudt hem, houdt hem aan het oor en kijkt naar de achterzijde)
De hoogste tijd, zie ik. De hoogste tijd. Hoor maar!
(laat 'meneer' luisteren en zet de wekker op het tableau met de wijzerplaat naar
de camera, dan verdwijnt hij achter het bleed, keert terug, knielt bij het luik,
opent het en haalt een bord en beker tevoorschijn)
1k haal het eten, meneer. Ze hadden het al neergezet. Nu je toch besloten bent
te blijven, kunnen we samen eten. Ik begin vast, let ondertussen even op de
klok .
(op zijn hurken bij het nog geopende luik, eet 14)
mmm, boterhammen met muisjes, lekker mmm, dat smaakt. En een kopje thee,
lekkere warme thee . . . (roept) Dank jullie wel, boor (zachter) Er is vandaag
geen koekje bij . jammer . . . Heel verstandig van je om te blijven. Ik zal
het petroleumstel aanmaken. Voor de warmte. We maken het gezellig samen...
(komt aandraven met het nu lege bord, en beker, verwisselt de wekker met
het bord, holt met de wekker naar de sinaasappelkistjes, zet hem neer, holt
terug, loopt de stoel omver, zet de stoel recht, holt terug, gooit de dekens op
het bed, begint met opmaken, vergeet het weer, holt terug, knielt voor het
petroleumstel, giet een leeg blik uit, een ander eveneens leeg, merkt niets, gooit
een derde blik om, maakt de beweging van lucifers afstrijken, behoedt een
denkbeeldige vlam en steekt het stel aan, verrukt blij f t hij kijken, dan staat
hij op, zet het blik overeind en loopt naar 'meneer')
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Klaar?!?
(grist bond en beker weg en knielt bij het geopende luik)
Dat heeft gesmaakt he? Dat heb je snel achter de kiezen, hoor! Voel je de
warmte? We maken er een gezellige boel van. Dat zie je zeker wel. Als je wat
nodig hebt? . . .
(sluit het luik en staat recht, voldaan en tevreden)
Zo, dat was het weer. Ramen gelapt, bed opgemaakt. Goed gegeten en gedronken. De kachel doet het prima. De vloer is geboend, gewassen en gewreven . . .
(triomfantelijk, met een trots gebaar)
Nou, wat vind je er van? (knikt). Dat dacht ik ook. Ik heb het je naar je zin
gemaakt. Daarom denk je niet meer aan beneden. Ik moet je gelijk geven. Je
haalt vaak stomme dingen uit, maar deze keer . . . Weet je wat ik geloof? Ik
geloof dat jij helemaal niet zo'n stommerd bent als je zelf wel denkt. Goed, je
flapt er wel eens wat uit, iets stoms bedoel ik. Maar je kan je ongelijk bekennen
en dat is een heel ding. Neem dat maar van mij aan. Er zijn nogal wat mensen
die dat niet kunnen. Mensen die altijd maar volhouden. Mensen met hele
dwaze ideeen. En als je ze daar eens voorzichtig op wijst . . . Zo'n grote bek
krijg je dan.
(illustrerend gebaar met beide armen)
Zo'n grote bek, dat je hoed van je hoofd vliegt. Maar bij jou is dat anders. Ik
leg het je heel gewoon uit. Rustig, zonder overdrijving. En jij denkt bij jezelf :
die ouwe, die doktert dat zo gek nog niet uit. Die heeft het alweer bij het rechte
eind. En ik meneer, ik maak het gezellig voor je. Ik steek de kachel voor je aan
omdat ik weet dat je me begrijpt. Omdat ik dat weet te waarderen en omdat ik
een goed hart heb,
(korte stilte, verwonderd)
Je begrijpt me toch wel, .. .
(doet een stap nader)
Wat zeg je, wat?...
(op dit moment kantelt het spel, het is nu alsof hij voelt waartegen hij spreekt:
'meneer in de kinderstoel' een steeds zwijgende afsplitsing van hemzelf, nu zijn
het twijfel en onzekerheid die in hem opduiken en zich in houding en spreken
doen kennen, hij wordt zich langzaam maar duidelijker dan ooit bewust van
Het Andere: (beneden) als noodlottig gevolg hiervan begint hij tevens aan de
onttakeling van zijn 'meneer', een ondergraving van: 'het behoudende zelf')
Er is iets aan de hand. Er klopt iets niet. Ik voel het. Ik voel het duidelijk. Er
klopt iets niet. Ik praat tegen je, maar nooit zeg je iets terug. Nooit duidelijk,
bedoel ik. Je mompelt maar wat alsof het je eigenlijk niet interesseert. Of zelfs
dat niet. Er is iets anders dat antwoord geeft. Ik weet niet wie of wat...
(in grote toorn) Maar jij niet, meneer! Jij niet! Mooie meneer, mooie oplichter
ben je. Al jaren schijn je me voor de gek te houden. Ineens merk ik het. Waarom
nu pas? Er is iets. Er klopt iets niet. Hier in mijn hoofd. Daar klopt iets, of
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niet? Wat klopt daar en niet alleen hier! Het moet overal kloppen. Hier en
daar, luister!!!
(ligt met bet oor op de grond)
Ik luister. Ik luister! Ook hier klopt het niet.
(staat recht, luistert overal, de blikken, bet bed, 'meneer', bet bed en ten slotte
aan de klok . . . ontmoedigd)
Ik zei het al. Niets klopt. Toch moet ik er achter komen. Ik moet de plek aan
kunnen wijzen, vanwaar het mis is gegaan. Dat moet kunnen .
(in de nu volgende 'zelf-analyse' bee ft de camera zich aan zijn gelaat gehecht,
waardoor de rest van de ruimte wegvalt, hij is alleen)
Langzaam, zonder schokken ga ik terug. Achterwaarts in een gebied dat de
mensen vroeger noemen. In dat vroeger loop ik, mijn kleine hand in een grote,
nauwelijks een meter hoog, wankelend tussen het gras. Een vogel die dieper
wegkruipt tussen de bladeren, een ei dat na een snelle rol van de aanrecht op
de tegelvloer aan stukken spat. Een verwoed rukkende en blaffende hofhond . Weg, weg, waar is het gebleven. Waar . . . De beelden jagen elkaar na,
de tong uit de bek . Ik zie het, ik zie . . . mijzelf, keurig gekleed, een hoed op,
zwarte gepoetste schoenen, een zwarte jas. . .
Weg! weg, een tram rijdt mijn beeld aan stukken. En toen moest ik het begraven en zo loop ik nu, in mijn hand een kleine hand, over het gras achter de
vogelachtige slippendragers Weg! weg! weg! . . . Een huis, in een straat met
hier een schoenenwinkel, een brug, een tramremise. En daar ... in dat huis,
daar woon ik Ik, de anderen en de kinderen die tegen mij blaffen en spreken en soms mijn handen strelen . Waarom zeg ik niets? Ik zit maar voor
het raam en kijk naar de langsrazende trams . 'Marietje heeft een pop voor
u gemaakt, opa. Het is een meneer. Bent u niet blij? Nee? . . Sinds lang
spreek ik niet meer. Het heeft geen zin . . . Beelden weg! Een snelle kortsluiting, ik, op mijn handen in het gras, hoed af. Goedendag, meneer! Mijn
handen door strelen overdekt, de hoed in de hand. Dag meneer! Dank jullie
wel voor deze meneer! Een nieuwe ruimte. Ik stijg op. Een trap, een luik. Dank
jullie wel, hoor! Kom binnen, meneer! Langzaam begin ik te spreken. 1k luister
en antwoord. Dag meneer, gaat u toch zitten. Dank u, nee, na u. Zegt u maar
jij. Ik heet Esron. Ik ben al een nude baas . . . Maar dat hoeft geen beletsel te
zijn voor een rustig gesprek ... Nee, dank u, na u. Zegt u maar jij. Goed, ik
noem je 'meneer'. Laten we wat gaan eten. 1k weet niets anders .. .
(gebiedend)
Stop! Geen stap verder. Onbewegelijk sta je daar. je bent te ver gegaan. Je
moet terug. De trap af, weg van deze zolder, weg van deze doodstille eenoog . . . Zoek het, daar, terug in het duister. Voorzichtig, daal af, verder, dieper. Open je oog en tast naar de deurknop. Open de deur en sta in de kamer.
Ben je er? Wat zie je? Vertel, wie zijn er? Zijn ze blij dat je er bent? Hoe is de
kamer? Zijn ze vriendelijk voor je? Vertel, wat zie je? Vertel!
(stilte waarin zijn mond openvalt en 'meneer' plaats in bet beeld verovert)
26

Je zegt niets? Je bent helemaal niet beneden geweest. Je hebt niets gezien
omdat je niets kunt zien. Omdat je niet beneden bent geweest. Daarom zwijg
je. Alleen ik was beneden. Lang geleden . Welnu, ik zal er op een andere
manier moeten komen
(hij is weer 'alleen')
Van beneden zond men mij omhoog, van boven daal ik af. Mijn wereld werd
een andere. Een naar binnen gekeerde wereld van zwijgen en mompelen. Hier
ben ik nu en voorspel mijn terugkeer. Mensen, kijkt omhoog! Hier komt hij!
Hier! .. .
(alleen 'meneer' is zichtbaar - de stem gaat onveranderd door)
Hier zit ik. Al jaren. Men heeft mij hier gezet. Hier zat ik. Gisteren en morgen. Soms draag ik mijzelf. Van hier naar het bed en terug. Hier tracht ik mijn
sommen op te lossen. De tijd te raden. Het weer te peilen. Ik hoor de trams en
soms een vogel, een lack van beneden . Ik eet en zwijg en praat. Ik zit en
staar met een overgebleven oog in mijzelf. Ik zie mijzelf zitten. In een kinderstoel. Achter het telraam. Voor de klok. Onder het raam. Soms huil ik. Met
verdrietige korte snikjes. Dan houd ik maar weer op. Niemand ziet of hoort
mij. Behalve ik. Mijn ene oog built en kijkt en droogt zijn tranen en kijkt...
kijkt
Zo ben ik nu eenmaal. Al jaren...
(esron in beeld) er moet een oplossing zijn!
('meneer' in) al jaren .
(esron in) een mogelijkheid .. .

('meneer') al jaren
(esron) om terug te gaan . . .
('meneer') ik zit .. .
(esron) om af te dalen . . .
('meneer') ik zit, ik zat, ik zit • • •
(esron) ik wil, ik moet
('meneer') ik zit, ik zat .
(esron) ik moet, ik wil...
('meneer') ik zit!
(esron) ik . . . ik...
('meneer') zit!
(de hele ruimte in beeld, men ziet esron wegrennen en zijn terugkeer bij bet
raam, hij pakt een kolenzakje en stort de inhoud over het stel, waarvan hij de
kookplaat heeft verwijderd)
Kolen op het vuur. Kolen op mijn hoofd. Houdt het vuur brandend en het
hoofd koel. Opvullen zullen wij deze leegte met vlammen en dit hoofd met
ideeen. Het is de hoogste tijd! .. .
(verwonderd over zichzelf, teruggekeerd tot de cede)
Wat zeg ik? De hoogste tijd? Waar is de klok!
(vindt hem, luistert en kelet)
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Een klok zonder tijd. Een meneer zonder stem. Wat doe ik er mee?!?
(smijt de klok aan stukken). Dit! En verder kijk ik. Verder. Zonder herinnering, zelfs aan de tijd. Ik kijk naar buiten . . .
(staat voor het raam) 1k kijk weer naar binnen . . .
(draait zich om)1k kijk: een bed, lege blikken, rommel, kisten, een kinderstoel
met een idioot er in. Ben ik dat of jij, meneer. Ik kijk... Ben jij wat ik zie?
(knielt voor de kinderstoel, hartverscheurend, smekend)
Lieve meneer, doe mij dit niet aan. Zeg dat je bestaat. Dat je bent wat ik dacht
dat je was: een vriend, een kameraad. Iemand waar ik al jaren mee praat en
leef. Iedere ochtend eten we samen. We slapen in hetzelfde bed. We maken
onze sommen en onze ruzies. We houden van elkaar... He, meneer! Ik verwacht wat van je. Bestraf mijn ogen en sta op of geef een teken. Dat je niet
bent zoals ik je zie: een ouwe pop van lappen. Toe, ik bid je. Geef een
teken . . . Je zegt niets? Ik kan je niet geloven . Ik moet...
Door een enkel gebaar had je ons kunnen redden. Te laat. Je sleept mij mee in
je val. Wij zijn verloren, meneer. Want jij was wat ik in je zag en je bent wat
ik nu zie...
(tilt 'meneer' uit zijn stoel)
Ik kijk en jij bent. Ik kijk . . . (schudt 'meneer') jij bent! Kijk om je heen me t je
oog. Hier woonde je. Kijk: het bed, de kachel, de kolen, het raam, je stoel,
het raam, de kachel, het bed, je stoel, het bed .
(hij tolt om zijn as, 'meneer' wanhopig in zijn armen geklemd, de ruimte lijkt
mee te draaien en schuin overhellend lijkt alles op zijn kop te hangen . . . dan
staat hij stil, legt 'meneer' op de grond, en begint hem hijgend en snikkend uit
elkaar te trekken ...)
Afgelopen. Meneer bestaat niet meer. Hij heeft nooit bestaan. Vroeger wel.
Vroeger was hij er. Hij zat in die stoel, daar! Hij kon niet veel. Geen sommen
makers. Niet op de klok kijken. Hij was een stommerd. Hij kon ook niet zo
goed meer zien. Hij had maar een oog. We aten samen een stukje. Hij at niet
veel. Hij at langzaam. Ik hielp hem. Hij was eigenlijk een stakker. Maar ik
hielp hem waar ik kon. In die stoel zat hij! Ik praatte tegen hem. Ik maakte
de kachel voor hem aan. 1k maakte het gezellig. Hij zei nooit veel. 1k streelde
zijn handen. Ik was wel eens boos op hem. Als hij steeds maar over beneden
praatte. Hij wilde zo graag naar beneden. Net als ik. Hij kon het ook niet
helpen. Ik ook niet. Ik hield van hem. Nu is hij weg. Ik ook. Bijna. Hij moest
weg. Net als ik. Naar boven, in een andere wereld. De hemel misschien. Net als
ik. Maar eerst zal ik nog naar beneden moeten. Ik moet het ze vertellen. De
groeten van meneer. Hij is er niet meer. Vroeger wel. Net als ik. Vroeger. Hij
is weg. Ik ook. Bijna. Net als hij. In een andere wereld. Maar eerst...
(geluidloos loopt hij naar het luik, opent het, kijkt nog eenmaal om, een allerlaatste, verdrietige keer
(. . . en met een vonk van vertvachting:)
Wat zullen ze zeggen . wat zullen ze zeggen . . .
DONKERSLAG
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Anton Ent

van woorden
liefde verdraagzaam
weef ik het tentzeil
waaronder ik woon
regen verachting spuwt erop
een ijsscherpe wind verscheurt het
onbeschermd sta ik
met het woord liefde
in mijn handen
verdraagzaam in mijn ogen

wederom zal ik weven
wederom zal ik wonen.
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J. D. F. van Halsema
DE VERLUSTIGING

Gloriant reed opgewekt op zijn rijwiel tussen de velden door, waar de koeien
zijn en de vele grassen die alle hun ingenieuze bouw aan de Heer te danken
hebben. Hij passeerde wolfsklauw, dotter en hondsdraf; eenmaal per dag ging
de zon onder in kardinaalsluchten, en Gloriant legde zich welgemoed terneer
in de zachte berm en sliep. Eenmaal per dag ging de zon op, na de diepe slaap
en de kleine droom van Gloriant; hij zette zich bedauwd op zijn rijwiel en
fietste voorwaarts, langs sloten, hofhonden en kleine borden. Soms hield hij
even halt en maakte een handstand, het ochtendgebed van de bedauwde fietser;
dit verkwikt het spierstelsel en noodt tot ongedwongen ademhalen.
Om tien uur in de morgen reed Gloriant met de zon in de rug, en het was aangenaam; van tijd tot tijd deed hij zich tegoed aan plantaardig voedsel, dat hij
wel moist te vinden als het er op aan kwam. - Hij was bovendien op de hoogte
van de genezende werking die de sappen, ook van de meest eenvoudige bermflora, uitoefenen op de mens; ja, soms legde hij zich, zonder dat dit nodig was,
uit overmaat van blijmoedigheid des nachts een beetwortelkompres aan of
dronk hij in alle vroegte een heilzame thee. - Om zeventien na tien remde hij
scherp af, wierp het rijwiel in de berm en at met smaak de braam die hij zojuist
had waargenomen. Hij mompelde: '0 rijpe overvloed, waar zijn uw grenzen?',
en ging voort, als altijd Gloriant die fietst. Er kroop een rups in de trapper, en
er zat allang een mier achter zijn oor, die hij am tien over half elf resoluut
wegveegde, weg ermee. Na dit kleine voorval dacht hij enige tijd nergens aan,
behalve aan dat hij fietste. De zon was langzaam maar zeker geklommen, en
scheen hem nu krachtig in nek en schouders; Gloriant verloor veel lichaamsvocht en fietste tegen elven een boerenerf op met losse handen, wachtte zich
voor de hond, zette zich aan het frisse pompwater en vervolgde zijn tocht verkwikt, vlas langs de weg en graan, en verder zuurstof her en der. Gloriant
vulde zijn longen met lucht en liet deze dan weer ontsnappen; hij herhaalde
dit meermalen met nadruk en het schonk hem tijdelijk diepe bevrediging. Hij
week vervolgens uit voor een groep mieren, die zich langzaam in zijn richting
voortbewoog, en legde verscheidene kilometers af, vredig, ja bijna onbewust.
Om twaalf uur had hij de zon op het hoofd en een lied op de lippen; hij was
blijde Gloriant die fietste. Hij stapte af, nuttigde enkele vruchten die de wegkant opleverde en stapte weer op. Er kwam een vrouw aanfietsen in zijn richting; zij droeg een zwarte hoofddoek en sprak toen zij elkaar passeerden:
'Ongeveer vanaf he t tijdstip dat de Heer mijn definitieve Herder werd met
inbegrip van mijn groene hoeden en mijn huissleutel, konden de schaarse voorbijgangers mij avond aan avond heel stilletjes achter de open gordijnen bezig
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zien met een zegen te zijn voor meubilair en zingend theewater. Ik ben de
vrouw die schrikt van onverwachte springtouwen'. 'Dank U wel', antwoordde
Gloriant eerbiedig en schoof langs haar heen. Hij fietste over een bruggetje
dat daar lag en plukte een kers.
Het was half een, verder fietste hij, langs wolfsklauw, dotter en hondsdraf,
en triumfeerde over het rondom op de velden opgestelde vee. Hij lachte, een
sterke lach die een volle minuut aanhield; daarna fietste hij geruime tijd met
de benen over het stuur en veegde het zweet van gezicht en borst. Een paard
in een weide liep een ogenblik met hem op en wendde zich toen af, naar een
ander paard. Voor een water gekomen kleedde Gloriant zich uit; hij bond zijn
kleren onder de snelbinders, zwom over met het rijwiel op de rug, klom het
land in en fietste voorwaarts. 'Ik zit naakt op een rijwiel', dacht hij; hij tong:
'te land of te water, steeds Gloriant, vroeger of later', en snel kleedde hij zich
weer aan, de belangen die op het spel staan zijn te groot. Rustig fietste hij nu
enkele minuten door; de lucht was hardblauw geworden en Gloriant liet waar
hij fietste een smalle zandverstuiving achter, bijna recht als een streep. Om
tien voor een verjoeg hij een vlieg, verliefd op de geur van zijn knie, en tegelijkertijd stilde hij jeuk links op de rug; vervolgens veegde hij met een handbeweging zweet en haar weg van zijn voorhoofd. Er dook een man op uit de
greppel. 'Ik sta in een greppel', riep hij, 'kom bij mij'. Gloriant ging in de greppel, drukte de man de hand, verontschuldigde zich en fietste heen. Het was een
uur, en de zon stond in zijn borst; Gloriant fietste voorwaarts, sterk en nat als
een voorouder. Soms had hij het te kwaad met horzel of vlieg en zo rukte hij
tot omstreeks half twee op langs wolfsklauw, dotter en hondsdraf; er was een
warme, duizelige stilte onder de vogels en het vee op de velden. Toen zette hij
zich aan de kant van de weg en trok een smakelijke soep van de bermgrassen.
'Deze soep is voor mij', dacht hij en haastig zette hij de kroes aan de mond, na
een kleine tor verwijderd te hebben. Hij bleef enige tijd verheugd zitten; dan
voerde hij met ontbloot bovenlijf enkele bug- en strekoefeningen uit, waterde
krachtig en zette zich weer op zijn rijwiel; een zweetdruppel viel omlaag.
Een jong meisje reikte de fietser een brood aan, waarvoor hij vriendelijk dank
zei. Een kleine wolk hield het zonlicht een twintigtal seconden tegen; er viel
een takje hoorbaar op de weg. De planten en de grote en kleine dieren stonden
in de warme lucht van half twee geluidloos en onzichtbaar te groeien langs de
weg en op de velden rondom. Lichaamscellen van Gloriant werden buiten zijn
medeweten afgebroken en door gloednieuwe vervangen, precies zoals indertijd
bij zijn ouders, tot hun dood toe.
Het was omstreeks twee uur dat Gloriant door een dorp kwam; het lag om
vijf over twee weer achter hem aan een einder. Zich verder reppend door de
wereld der natuur kwam Gloriant voor een water te staan; hij kleedde zich uit
en zwom over. Aan de overkant gekomen, legde hij zich neer; hij haalde een
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doos zalf te voorschijn en wreef zich hiermee in. Daarna schudde hij zijn rijwiel
uit en fietste voorwaarts, krachtiger dan ooit.
Om zeven uur was het koeler geworden; Gloriant stond rechtop in de avondzon aan de kant van de weg te eten, statig als een priester die heilige spijsbrokken tot zich neemt. Van tijd tot tijd verjaagde hij met zijn hand de avondmuggen die kwamen aanzetten uit de bremstruiken. Die middag was hij nog door
verscheidene dorpen gekomen waar hij eenvoudige groeten had gewisseld met
de bevolking. Af en toe, al naar het hem inviel, had hij een vrucht geplukt,
tegen het vochtverlies; er zat een spinneweb tussen zijn fiets dat er 's morgens
niet geweest was.
Gloriant trok zijn hemd uit en waste het; hij vulde zijn kroes met drank, dronk
hem leeg en spoelde hem schoon. Nog even stak hij scherp af tegen het oranje
van de ondergaande zon, en toen zette hij zich fris als een jonge fietser op zijn
rijwiel en ging verder. 'De avond is absoluut ingevallen', mompelde hij, en hij
begon zichzelf te zegenen en zijn fiets die hem verder voerde, langs wolfsklauw,
dotter en hondsdraf. Hij merkte dat de bomen zacht begonnen te ruisen en
stapte af. Na enkele kniebuigingen gemaakt te hebben legde hij zich neer aan
de kant van de weg en sliep. Eerst toen de zon opging, fietste hij verder; aanvankelijk had hij de zon in de rug, maar allengs werd het heter, zodat hij zijn
hemd uit trok.
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Okke Jager

WAT WIL GOD EIGENLIJK?

oek verscheen eerder onder de titel 'Uw wil geschiede' en
werd in brede kring enthousiast beoordeeld. Enkele citaten uit
recensies: Centraal Weekblad - ... doorbreekt op briljante wijze
al die halve oplossingen. De Christenvrouw - Een belangrijk en
knap geschreven werk. Hervormd Apeldoorn - Een machtig
mooi boek. Jonge Gereformeerd - Hier is een ban gebroken die
over ons bidden en denken hing. Op den Uitkijk - Een bock
waar ongelofelijk veel in staat. Veluws Kerkblad - 'n Sterreregen van gedachten. 't Bezorgt schrik. En troost. Z'n proza is
meer dan eens poezie. Z'n zeggingskracht enorm. Belijden en
Beleven - Uitstekend geschreven, boeit van het begin tot het
einde. Friese Koerier - ... loopt niet om de zaken heen om ze
daarna met een stichtelijkheid of to handelen, maar dringt door
tot de kern.

Verkrijgbaar in de boekhandel - prijs f 2,90

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

GRANDIOOS NIEUW SESAM STANDAARDWERK

SESAM
KUNSTGESCHIEDENIS
in 18 rijk geillustreerde delen
prijs per deel f 2,50
Volledige geschiedenis van de schilder-, beeldhouw- en bouwkunst over de gehele wereld van de vroegste 4den tot op heden.

Sesam Kunstgeschiedenis is een deskundige bewerking van de
internationaal befaamde Illustrierte Weltkunstgeschichte, waaraan een keur van kunsthistorici ui t alle delen van de wereld
meewerkte. Dit monumentale Zwitserse standaardwerk omvat
vijf delen en kost ruim f 200,—. De prijs van de achttien-delige
Sesam-uitgave is nog geen kwart van dit bedrag, en dat terwijl
de tekst met name voor wat betreft de Hollandse en Vlaamse
kunst belangrijk werd uitgebreid en de kleuren-reproducties
groter in getal zijn. De duidelijkneid van de uiteenzettingen is
in de voortreffelijke vertaling van Jac. M. Vreugdenhil en J. W.
de Groot volkomen bewaard gebleven.
Extra waarde heeft Sesam Kunstgeschiedenis door het eveneens geillustreerde Lexikon in twee delen (17 en 18). Daarin
vindt u in alfabetische volgorde korte levensbeschrijvingen van
kunstenaars, belangrijke collecties en musea, verklaringen van
kunsthistorische termen, verschijnselen, scholen en stromingen,
met verwijzingen naar de desbetreffende delen. Door dit Lexikon, dat de toegankelijkheid tot deel 1-16 aanzienlijk verhoogt,
is Sesam Kunstgeschiedenis dus ook een nuttig naslagwerk.
In november zijn vier delen leverbaar. Elke twee maanden
verschijnen twee volgende delen, zodat u deze waardevolle
uitgave op gemakkelijke wijze in uw bezit krijgt. Teken nu in
op Sesam Kunstgeschiedenis.
4000 bladzijden goed papier - 180 full-page kleuren-illustraties
1000 fraaie foto's - voorname, geplasticeerde omslagen.
Verkrijgbaar in de boekhandel
EEN UITGAVE VAN BOSCH & KEUNING N.V. - BAARN
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Redactioneel
GISTEREN ROEP ING, VANDAAG RAAM

Hoewel wij ons de aantrekkingskracht van mysterieuze slagzinnen kunnen
voorstellen, willen wij ons haasten, de 4 woorden hierboven in een begrijpelijk raam te plaatsen.
Het gaat hier namelijk om een stukje geschiedenis van een collega-tijdschrift,
het tijdschrift Roeping. Wij zijn niet alleen collega's, wij zijn ook buren. Als
zodanig zijn wij nauwer op elkaar betrokken dan verre vrienden.
Voor diegenen onder onze lezers die door deze toelichting nog niet geholpen
zijn, bevelen wij het speciale nummer van Roeping aan, dat als datum draagt
april 1963 en in september van datzelfde jaar verschenen is, een nummer dat
uitvoerig over het literaire tijdschrift handelt, speelse en wetenschappelijke
artikelen afwisselt met herinneringen en anecdoten uit de geschiedenis van het
tijdschrift in het algemeen en van Roeping in het bijzonder. Men leert Roeping
dan zo kennen omstreeks haar veertigste jaar, terugblikkend in een kleurrijk
verleden en niet verder blikkend dan het eerstkomend nummer, waarin de
Redactie van april verschillende verrassingen belooft. De meest opvallende
is dan de naamsverandering: Roeping zal voortaan Raam heten. Natuurlijk
is er meer veranderd dan de naam alleen. Beide nummers, het laatste Roepingnummer en het eerste Raam zijn goed geplaatste verrassingen geweest en hebben ons tot dit Redactioneel geinspireerd.
Allereerst een gelukwens. Roeping heeft steeds een bewonderenswaardige
stabiliteit vertoond, een zekere continuiteit, waarop de plotselinge naamsverandering onmiddellijk na een jubileum alleen maar een variatie betekent.
Kwalitatief zowel als kwantitatief heeft het tijdschrift zich altijd in een brabantse rondheid mogen verheugen. Daarnaast is Ontmoeting nooit meer dan
een bleekneusje geweest. Onnodig dat het bleekneusje hierbij verzekert dat het
altijd plezier heeft gehad in de zoveel rondere vormen van de zuidelijke buur.
Men heeft wel eens gezegd dat de Rooms Katholiek - wat een naargeestige
aanduiding toch - zich zoveel makkelijker in de cultuur beweegt dan de
protestant-naam die de naargeestigheid ten top voert. Ach, de feiten hangen
zwaar aan deze onderscheiding.
Roeping-Raam zorgt voor een paar heerlijk onorthodoxe formuleringen die
nauwelijks varianten op deze eeuwenoude wijsheid mogen heten. In plaats
van tegengestelde typen te zijn verspringen beide tijdschriften - afgezien van
rondingen en formaat - tot verwanten, to t buren op een steenworp afstand.
De redactie motiveert de andere naam als volgt: 'Maar Roeping is een naam
zó zwaar besmet met levensbeschouwelijke bepaaldheid, dat het zoetjesaan
zelfs voor een schoorsteenveger te vals ging worden, als daar onze namen
onder stonden. En niet overigens, dat we alle roeping afwijzen. We geloven
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in roeping. Maar zonder enige nadruk en met het raam open. Het schrappen
van de naam heeft ons opgelucht.'
Wij hopen met dit citaat, de nevels die voor het woord raam hingen te hebben
verdreven. Raam heeft niets met kader en hollandse stevigheid te maken, niets
met het bekijken in een bepaald raam, het betekent alleen openheid en frisse
lucht. Het kon niet korter en klaarder dan in het woordje raam, een lettergreep met de meest open klinker van het alfabet.
Verwanten en buren voelen wij ons. Komt dat omdat wij meer dan ooit ander
de zelfde hemel staan?
Een zelfde onbepaalde afkeer van levensbeschouwelijke bepaaldheid verbindt
ons. Het een tijdlang liever mijden van bepaalde totaal versleten uitdrukkingen. Onmogelijk is het daar dan, ter geruststelling, aan toe te voegen: met
behoud van de idee of de inhoud of de gedachte. Raam zou dan een andere
betekenis hebben. Bij raam denken wij ook niet aan het glas, dat buiten wel
toont maar tegelijk tegenhoudt. Raam is wat open kan en open gaat. Van
buiten wordt er ook geroepen.
Een prachtige naam, die nieuwe van onze buurman. De continuiteit van vroeger is toch niet volstrekt. Het gaat niet alleen om veiligheid, om rust, om beschouwelijkheid op een afstand, een veilige afstand.
Het nieuwe nummer geeft in een keur van bijdragen de illustratie van wat de
redactie onder raam en ruimte verstaat. Beschouwingen over de mythe van
het schrijverschap en de kroniek over de beide laatste boeken van Hugo Claus
hebben ons daarin bijzonder getroffen.
Wij hopen binnenkort terug te komen op het laatste Roeping-nummer, dat
over het tijdschrift. Dat is een halve afspraak voor een toekomstige ontmoeting. Zo gaat dat tussen buren. En, afgezien van die afspraak en die ontmoeting, de ramen over en weer liggen vlak tegenover elkaar. Als het stil is, kunnen wij elkander horen.
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Murk A. J. Popma
HERF STPROF I EL
(1)
Zwart/witte avond
leeg neonlicht
herfstlijk geraamte
dodelijk ik
dwars door mijn vader
die wortel schoot
in al mijn aders bloedsomloop
wijduit aan handen
vertakkend en hoofd
door middel van de
moederschoot
(2)
Uit pijnboomsappen
geverfd triptiek
brak met een barst in
mozaiek
nachtzwarte aarde
wit levenslicht
vleeslijk belichaamd
evenwicht
rood reflecterend
in mijn en dijn
subt ransforme rend
schoon en schijn
in vakken zwart en
hiaten wit
schervende parten
hoekgewricht.
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(3)
Daartussen in de
uit onderstroom
wervel-omkringde
wonderboom
groen en aards uit de
kluiten gestampt
met klokgelui en
moord en brand
zich splitsend door de
bloedende walm
der invalspoorten doodsnoodklam
(4)
Saamonderhorig
in driehoeksband
aanvangsakkoord en
tussengalm
spierwitte dromen
die bladerbruin
in der fantomen
tovertuin
spiraalrond stuiten
op huid van hars
in- en uitsluitend
menskarkas
zwart/witte avond
leeg neonlicht
uit-een-gerafeld
ogenblik
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Fern Rutke
DE NIKSZEGGER,

de man met de onverwachte eigenaardigheid*
(De denkstem is steeds Dee's denkstem.)
Geluiden van: lift, voetstappen op Steen, verkeer, stationshal, trein, tram,
ratelende typemachines (kantoor). Deze worden met 66n woord aangeduid
door
DENKSTEM

- (enumererend) Lift / straat / stationshal / trein / tram /
kantoor.
Het ratelen der typemachines valt weg: komt na twee
tellen weer even hard terug. Alsof het voorgaande 'terugdraait'

DENKSTEM

- Kantoor / tram / trein / stationshal / straat / lift. (korte
pauze) Een dag als tweehonderdvijftig dagen in een jaar.
In de htiiskamer:

MEVROUW DEE - Nog een kopje?
DEE

- (afwezig) Eh - jA.

MEVROUW DEE - He, vertel es wat! Je zit maar achter die krant.
DENKSTEM

- Wat moet ik anders.

MEVROUW DEE - Je zegt steeds minder. Er gaan avonden voorbij dat je
twee uur achter elkaar helemaal niks tegen me zegt.
DEE - (gaat ervoor zitten: het ritselen van een krant) Wat wil
je horen. Problemen vind je vervelend. Je interesseert je
niet voor de politiek, je vindt alle misdaden angstaanjagend, en alle verkeersongelukken houden je steeds me sr
in huis.
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MEVROUW DEE - 1k vroeg je niet uit , de krant voor te gaan lezen . . . Er 3s
toch ook nog wel iets anders in het leven, waarover je
praten kunt?
Vroeger vertelde je wel eens wat je overdag gehoord had.
Op kantoor, in de trein, in de tram ofzo.
DEE

- In de tram en in de trein lees ik tegenwoordig.

MEVROUW DEE - Wit lees je in de tram en in de trein: de krant heb je
's avonds al uit. Koop je dan nog een ochtendblad? Of
lees je weer b6eken?
DEE

- Nee . . . zakenbrieven.

MEVROUW DEE - Waarom doe je dat in de trein?
DEE

- (haastig) Omdat ik tijd tekort kom.
Op kantoor:
Het ratelen van verscheidene typemachines, waarvan
een overbliilt. I emand tikt met tussenpozen.

DEE

- Goedenavond, juffrouw Steenwijk.

JUFFROUW S. - Goedenavond, meneer Dee.
Tram, een moderne met giergeluid.
DENKSTEM - Dat was de donderdag. De nota's de deur uit en de staten. Een langzame dag. De meisjes snoepten meer dan
anders en hadden elkaar nog meer te vertellen dan
andere dagen. Ze vinden het erg, vanzelfsprekend vinden
ze het erg: staten tikken. (Het gieren van de tram is overgegaan in het ritme van de trein: korte pauze.) Aileen
juffrouw Steenwijk liet weer niks merken. Alsof al het
werk steeds maar weer nieuw is voor haar, al duurt het
uren aan een stuk door, al zijn het staten of twintig
balansen.
(Op de achtergrond even rumoer van stemmen in de
trein.) En ze zegt maar niks. Net als ik. Ze zegt nooit
iets. Ze antwoordt alleen maar .
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Door het zachter wordende ritme van de trein been
klinkt (in Dee's gedachten) het ratelen der typemachines
en een meisjesstem vragend:
EEN TYPISTS

Juffrouw Steenwijk?

DENKSTEM - (zonder typemachines) Alsof de duivel ermee speelt:
als ze antwoordt en ik haar stem wil Koren . . . wordt er
ook altijd mij iets gevraagd.
Opnieuw typemachines.
EEN COLLEGA - Meneer Dee, heeft u de concepten van de vertegenwoordigers al doorgekregen?
DENKSTEM - (met het ritme van de trein alleen) Vrijwel altijd .. .
wordt er mij dan ook iets gevraagd. Misschien omdat ik
dan naar haar kijk . . . omdat ik dan opkijk van mijn
buro. Al acht jaar lang . zijn het zo ongeveer de enige
momenten dat ik opkijk van mijn buro
(Pauze. Stationshal. Straatrumoer.) Als juffrouw Steenwijk het nou eens doorkrijgt? Als ze nou thch eens een
keer naar me toe komt en vraagt:
'Meneer Dee... waarOm wilt u steeds mijn korrespondentie met de duitse firma's lezen. Is het controle . of
is het . iets anders?' (Korte pauze)
Ach, onzin. Dat denk ik al twee jaar, dat ze dat eens zal
doen. En ze doet het niet. (Korte pauze) Hoop ik dat
eigenlijk zou ik dat eigenlijk willen? Wat zou ik
dan doen?
(Het vorige langzaam, met wantrouwen t.a.v. zichzelf;
het volgende weer sneller) 1k zou vermanend kijken en
liegen: 'Controle, juffrouw Steenwijk. Wat anders? Ja,
zegt u eens wat het dan anders zou kunnen zijn.'
(Korte pauze) Nee. Nee, dat zou ik niet zeggen.
Dan zou ze zich schamen. Nee, het zou tenslotte een
mooie gelegenheid zijn om to zeggen: 'Dat vertel ik u
graag. Maar na half zes, juffrouw Steenwijk.'
Hemel nee!! Wat zou ze daar niet van denken? Jets verkeerds, iets dat helemaal niet waar is!
Het gaat me alleen maar om haar brieven! Om de stijl
van haar in haar duitse brieven . . . Vooral haar duitse...
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Voetstappen op Steen en
JUFFROUW S. - (allerminst zakelijk van Loon, een beetje onwezen10 in
Dee's gedachten) Aus beigehender Bilanz per 20. September, die nach Abschreibung aller Forderungen gezogen
wurde, diirfte Ihnen klar werden, dass die Firma das
Ausserste tun will, um lhre Glaubiger weitgehendst zu
befriedigen.
DEE

- (zucht verheerlijkt) He . . . wat een zinnen!
Liftdeuren openen. Dee stapt in. Liftdeuren sluiten.
In de huiskamer:
een onbenullig muziekje en

MEVROUW DEE - En Willie heeft geschreven. Ze maken het best. Henk is
bevorderd tot schrijver B. Scheelt dertig gulden. Ze gaan
een televisie kopen. (Korte pauze; vanuit de keuken)
Versta je me? Zal ik de radio afzetten? (ze doet het) Wil
je de brief nu lezen?
DEE

- Nee. Straks graag. Verder nog post?

MEVROUW DEE - Nee. VerNAcht je iets?
DENKSTEM

- Ja, ik verwacht iets. Ik zou niet weten wat, maar ik
verwacht iets.

DEE

- (kwasi verstrooid) Wat zeg je?

MEVROUW DEE - Ik vroeg je of je jets...
Het ratelen van verscheidene typemachines, waarvan een
overblijft. Inmiddels stemmen:
'Goedenavond'.
'Goedenavond meneer.'
'Goedenavond meneer Dee.'
DEE
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- Goedenavond. Goedenavond juffrouw. Goedenavond.
(Korte pauze) Goedenavond, juffrouw Steenwijk.

Treinritme: van hard tot zacht.
DENKSTEM

- Vrijdag. Dat is dat. Maar nu ... het weekend.
(zacht) Hfff! . . . het weekend, de zondag .
Het treinritme valt weg. Enigszins in de verte, als een
droomstem, vervelend zangerig:

MEVROUW DEE - Lieverd, hoe vond je de preek? Nog koffie?
STEMMEN - (als in een nachtmerrie) Hoe vond je de preek... (echo)
hoe vond je de preek . (sterkere echo, eisend) hoe
v6nd je de preek?!
DEE

- (antwoordend als altijd) Goed lieverd.

DENKSTEM

- (herhaalt, wordt meer en meer verward, begeleid door
sterker wordend treinritme)
Goed lieverd. Hoe kan ik het nou weten hoe ik de
preek vond. Ik luister niet, ik kan er niet naar luisteren,
ik kan iiberhaupt bijna niet meer luisteren, ik hoor bijna
niks meer. Ik kan ook bijna niet meer kijken. (lacht kort)
Nee, ik zie bijna niks meer en hoar bijna niks meer...
Ik reageer als een dier. Op het verkeer. Op alles om me
heen. Zo elke dag. Zonder dat ik weet waarop, reageer
ik . . .
Verkeer. Stilte.

MEVROUW DEE - (in analogie op bet voorgaande, eveneens in de verte)
Je zong mooi. Maar je zong zacht. Dan je vader! (Korte
pauze) Waarom wou je nou weer niet dat hij meeging?
Bij bet volgende treinritme terugkomend van erg zacht
tot zacht.
DENKSTEM - Dat zal ze ook vragen. Zondag. Ja. Voor de zoveelste

keer. Waarom wou je nou weer niet dat hij meeging. Tot
ik het zeg. Maar ik zeg het niet. Het is iedere zondag
hetzelfde liedje. Ik zing zacht. Dan m'n vader! (zacht)
Wanneer zal het afgelopen zijn . (Korte pauze) Als
hij meegaat . . . (Pauze)
1k wil niet dat hij meegaat. Ik wil hem niet horen
41

raadgeven. (lacht kort) En hij zal me prijzen. Precies om
m'n lafheid zal ie me weer prijzen. Dat ik er nu ook al
achttien jaar zit. Dat ie wel moist dat ie er indertijd goed
aan deed me bij de direkteur zo aan te bevelen. (zucht)
Poehhh . En dat we er zo prettig bij zitten in de flat.
En in zo'n opgeruimde buurt. Toch maar verstandig dat
we de weerzin voor zo'n flat overwonnen hebben. Heel
wat anders dan dat krot in de Kerkstraat! . . . (sterk)
Zaten we daar nog maar! Zaten we althans daar nog
maar, in dat krot! Geen buren op je lip, geen lift, geen
trein, vaak niet eens een tram. Alleen maar m'n fiets. Op
de fiets naar kantoor. (lacht verdwaasd) Hmm-mmmmm,
toen was er ook nog geen vrije zaterdag. Toen was het
weekend ook nog niet zo'n... berg rijstebrij. Om je
noodgedwongen aan vol te eten, tot bovenin je slokdarm,
totdat het je luchtpijp benauwen gaat. Hoe kom ik erdoor . . . hoe kom ik erdoor! nu ik haar brieven ben vergeten! Nu ik ook nog haar brieven ben vergeten! ... Hoe
is het mogelijk dat ik die vergeten kan. Maar ik kan me
die ene zin nog herinneren:
JUFFROUW S.

(als tevoren) Aus beigehender Bilanz per 20. September,
die nach Abschreibung aller Forderungen gezogen wurde, diirfte Ihnen klar werden, dass die Firma das Ausserste tun will, um ihre Glaubiger weitgehends t zu befriedigen.

DENKSTEM Die toon ... die doet me er toch weer in geloven. Zo
helder, zo persoonlijk, zo zelfstandig. Zoals ik vroeger,
heel vroeger, dacht dat het Duits was.
Vlak na de mulo, toen ik Rilke en Von Hofmannsthal en
HOlderlin citeerde. (Korte pauze) Ik moet het kunnen
rijmen, ik wil niet dat hij nog een keer meegaat uit de
kerk voor ik genoeg voel in mezelf. Niet voor ik bijvoorbeeld kan zeggen:
DEE - (met andere akoestiek) Vader, nu moet u ophouden. Ik
heb altijd gedaan wat u wilde, maar het was verkeerd.
Toen ik in 1945 uit Duitsland terug kwam, had ik rust
moeten hebben. Ik moest het toen zien terug te krijgen.
Geloof in het leven, geloof in de taal, de taal van mens
tot mens... En dat heeft u toen niet begrepen. Want
wat zei
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DEE'S VADER

- (in flash back) En je trouwt met Hermien, nietwaar?
Ze zal goed voor je zijn. We kennen haar tenslotte al
vanaf je geboorte. En jullie konden het altijd voortreffelijk vinden met elkaar. Ze is ook nog ongetrouwd, woont
nog steeds bij haar moeder en is van onbesproken gedrag.
(Pauze) En ik zal kijken of ze je bij Krenkert en Co willen gaan inwerken. Om mij straks op te volgen als ik met
pensioen ga. Daar heb je houvast, bij zo'n zaak. Daar zit
je safe voor heel je verdere leven.

DENKSTEM

- (herhaalt) 'Daar zit je safe voor heel je verdere leven.'
Safe wel. Maar veiligheid was niet wat ik toen het meest
nodig had.

DEE

- (in analogie op het voorgaande in zijn gefantaseerde
gesprek) Begrijp dat dan toch. 1k kwam van de oorlog
terug. Een hond geworden. (Korte pauze) Bijna. Nog
niet helemaal, aan de lijn. Met een kop zonder stilte. En
Had ik toen een kans op begrip gehad, een
wat zei
rustperiode . . . in m'n hoofd! . . . dan had ik me
los kunnen maken. (lacht kort) Maar ik kwam van de
ene hand in de andere.

DENKSTEM

- (koel, donker) Van de kampleider in de hand van mijn
vader. Mijn streng opgevoede, eenvoudslievende, plichtsgetrouwe . en natuurlijk goedbedoelende vader. Die
de touwtjes strak aantrok. Binnen een maand zat ik op
kantoor. En werd ik ingewerkt om hem op te volgen.
(Korte pauze) En spoedig schreef ik met duitse firma's en
zag ik dat onze economische vooruitgang de voetsporen
volgde van . . . Het Verloren Rijk. Dat weer opkwam,
hoewel anders dan tevoren, met de snelheid van onkruid.
Verkeer, industrie, modernisering op alle gebied; ja, alles
werd, was weer binnen de kortstmogelijke tijd toonaanons.
gevend voor
Laat ik maar eerlijk zeggen: de grootse en tevens tot in
de details uitgewerkte aanpak was er, was er weer
voor ik het een met het ander rijmen kon. Voor ik de
duitse brieven een toon kon geven . . . als juffrouw Steenwijk. VOOr ik zonder antipatie in hun richting kijken kon.
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DEE - En ik geloof dat ik ook niet zo vroeg had moeten trouwen, vader. En ik had mijn eigen vrouw uit moeten
kiezen. Safety first . . . nee. Bezinning. Bezinning, vader:
ik heb geen mogelijkheid gekregen om in mezelf, in mijn
leven . . . eindelijk eens orde aan te gaan brengen. 1k ben
geen duitser, ik kan dat niet zo vlug. Innerlijke orde, dat
is niet per se regelmaat. Dat is geloof in alles wat je
doet... en alles wat je niet doet.
DENKSTEM - Dat is bezieling in je handelingen. (lacht kort) Maar als
ik dat zou zeggen, zou hij denken dat ik een dwaalleer
aanhing. Hij zou zeggen: 'Je wordt gek. Als je zo doorgaat, word je gek.
Van ontevredenheid en zelfverheffing. God wil van jou
dat je een radertje bent in het bewegende totaal; in de
maatschappij. Wat jij moe t leren is bescheidenheid. Blijheid om het feit dat het je goed gaat.' Ja, dat zou hij zeggen. En misschien...
(hij twijfelt; wordt ineens erg nerveus)

Wat is er tegenin te brengen? Als hij het zo zou stellen,
wat kan ik dan antwoorden?
Is er eigenlijk iets tegenin te brengen?
Ben ik eigenlijk niet ontevreden, onsympatiek, ondankbaar? Maak ik mezelf misschien tdch iets wijs? Ik kan
niet meer denken. Ik zou hem niet afdoende kunnen antwoorden ... omdat ... ik soms ook niet meer denken
kan ...
Trein, vrij hard. Vervolgens afbreken en snel achter elkaar en door elkaar:
Lift / tram / straatrumoer / stationshal / voetstappen op
steen / verkeer 1 ratelende typemachines 1 stemmen:
'Goedenmorgen meneer Dee,'
'Goedenmorgen,'
'Goedenmorgen,'
'Goedenmorgen, meneer Dee!'
Tram (giergeluid) 1 trein / tram / voetstappen / lift /
ratelende typemachines / stem van mevrouw Dee: 'He,
vertel nou es wat... 1 stemmen:
'Goedenavond, meneer Dee,'
'Goedeavond,'
'Goedenavond,'
'Tot morgen, meneer Dee!'
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Korte pauze. Treinritme, zoals afgebroken. Stilte.
Het thuiskomen van Dee:
MEVROUW DEE - Ben je daar? We krijgen visite vanavond.
Meneer en mevrouw Donker.
DEE

- Donker, Donker?

MEVROUW DEE - He ja, je kent ze wel. We zijn al eens bij ze geweest. Hier
schuin tegenover. Kijk dan, ook drie hoog. Met
die bakken geraniums op het platje.
Stilte. Ratelende typemachines.
Het binnenkomen op kantoor:
STEMMEN

- Goedemorgen meneer Dee.
Goedenmorgen.
Goedemorgen.

DEE

- Morgen. Goedemorgen.

JUFFROUW S. - Eh ... meneer Dee!
DEE

- (geschrokken) Ja . . . juffrouw Steenwijk
(Vrij lange pauze waarin elk geluid wegvalt)

JUFFROUW S. - U bent vrijdag de korrespondentiemap van de firma
Hedwig vergeten. U weet wel, die nieuwe afnemer. Ik
had hem voor u klaar gelegd.
DEE

- Ik merkte het in de trein, ja. (Korte pauze)
Dank u.
Ritme van de trein, geleidelijkaan harder bij:

DENKSTEM

- Ik schrok. Ik kon niet geloven dat ze het tegen mij had.
(Korte pauze) Maar dat was niet de echte reden. Nee . . .
Ik was bang. 't Was net alsof ze . allang wist...
waarom ik die brieven . . . alsof ze wist dat ik ze gemist
had! Dat ik er het afgelopen weekend naar had verlangd;
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dat ik naar haar brieven had verlangd! (Korte pauze)
Maar erger nog: ze keek me aan met vriendelijke ogen,
maar met ogen die zeiden: 'Ik doe het niet, maar ik kan
je a 11 e s doen.' Ja, ik weet zeker . . . dat ze doorheeft . dat ik ... van haar afhang.
De schok van het stoppen van de trein. Stationshal.
Verkeer.
DENKSTEM

- (verward, enigszins pathetisch) Ik moet ervan af. Ik moet
dat verlangen kwijtraken. Dat verlangen naar 'mooi
Duits' en haar stijl van Duits, haar stem sprekend Duits,
haar stem . . . in mijn verbeelding .

JUFFROUW S.

- (als tevoren maar zachter, verder weg) Aus beigehender
Bilanz per 20. September, die nach Abschreibung . aller Forderungen gezogen .. .

DENKSTEM

- (herhaalt nors) Aus beigehender Bilanz
(breekt zichzelf af) Het is misleidend! Ik maak mezelf
wat wijs. Want waar gaat het me nou om, om haar ... of
om het Duits van haar?! .
Lift. Onwezenlijk, enigszins in de verte:

MEVROUW DEE - Gebeurt er nou echt zo weinig op kantoor?
DEE

- (als in een Broom zich verdedigend) Niks. Niks dat
iemand interesseren kan, Hermien. Gewoon niks.
Het rinkelen van een telefoon.
Zwakjes op de achtergrond enkele typemachines.
De /worn wordt opgenomen.

KARSTEN, de
direkteur

(zakelijk) Met mevrouw Dee?

MEVROUW DEE - Ja, met wie spreek ik?
KARSTEN
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- Met Karsten, mevrouw Dee. Ik moet u zeggen dat uw
man elk ogenblik thuis kan komen. Tja, dat -

MEVROUW DEE - (onderbreekt hem) Om deze tijd? Wat moet mijn man
om deze tijd thuis doen? (schrikt) Is er iets met hem!
Heeft hij een ongeluk gehad?!
KARSTEN - Nee, dat wit zeggen . . . Maakt u zich niet ongerust, mevrouw Dee. Uw man zal een tijdje rust moeten hebben.
Dat is alles. Hij... (zwakker, verder weg gaand) komt
niet alleen . . .
In de huiskamer:
EEN COLLEGA - (van een andere kamer binnenkomend) Zo, hij ligt in bed,
mevrouw. Heeft u al een dokter gebeld?
MEVROUW DEE - (verward) Ja... ja. Wat deed hij raar?! Wat is er met
hem? Het leek wel alsof hij zich schaamde, hij wou me
niet aankijken: waarOm niet??
Pauze.
Een dokter, de collega en mevrouw Dee in de huiskamer.
De dokter beeft het relaas al gedeeltelijk aangehoord.

EEN COLLEGA

DOKTER

Inderdaad dokter. Nee, het kan niet dat hij het per ongeluk deed. Hij deed het bewust. Of . misschien vindt u
dat het zo niet genoemd kan worden . . . in dit geval.
Neemt u me niet kwalijk, mevrouw Dee.
- (op herhalende toon) Meneer Dee ging dus... de brieven van de firma Hedwig in de ordner bij de andere
korrespondentie stoppen, zegt u. Zoals altijd. Ja, ik weet
het: hij is een kalm en zwijgzaam man. Hij deed het dus
ZOALS ALTI JD. Er was niets dat u, noch iemand anders opviel.

EEN COLLEGA - Eerlijk gezegd, dokter, niemand lette eigenlijk erg op
meneer Dee. Hij zegt zelf namelijk nooit iets, hij zoekt
geen kontakt, hij doet alleen zijn plicht.
MEVROUW DEE - (voor zichzelf) De laatste tijd zat hij altijd to lezen. Zelfs
in de trein las hij nog. Zakenbrieven Misschien is hij
overwerkt, een beetje overspannen ofzo. Ja, dat kan best.
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DOKTER

- En wie zag het eigenlijk het eerst gebeuren?

EEN COLLEGA - Onze korrespondente, dokter. Juffrouw Steenwijk zag
hem ze aansteken. Met een lucifer, ja. En toen zag ik het
ook. Op een paar plaatsen hield hij de vlam tegen de
brieven. En hij lachte zacht, en begon to grinniken. En
toen ze op hem toe liep, ging hij nog harder lachen. En
toen riep hij naar d'r als... als een bezetene riep hij:
DEE

- (raar lachend, andere akoestiek) Kijk dan, juffrouw
Steenwijk, kijk dan, daar gaan ze! Onze brieven. Onze .
liefdesbrieven!

EEN COLLEGA - (weer in de huiskamer) En hij zette de ordner brandend
in de kast. Netjes, zei hij, altijd netjes blijven.
MEVROUW DEE - Maar dat niet. Dat bestaat niet!
In de andere learner gelach van Dee.
MEVROUW DEE - Wat is dat, dokter?!
Het gelach wordt harder. Zacht gesnik van mevrouw
Dee in déze learner dat overstemd wordt door een gek

gelach van haar man in de andere:
DEE

- (door gelach heen) Ziet u het, juffrouw Steenwijk?
Netjes. Altijd netjes blijven...

* Geschreven in opdracht van de N.C.R.V. voor de serie 'MEDICI JN VOOR
DE GEEST' en uitgezonden op 16 oktober j.l.
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F. W . van Heerikhuizen
GA VERDER

Blijf niet staan in 't bos met maanlichtplekken
Op de poedersneeuw, en lange zwarte repen.
Ja, de vijver met zijn lichtbaan is een kunstwerk,
En het schijnsel door de sparren een poeem
Dat tot stilstaan en genieten noopt.
Toch, ga verder, langzaam maar beslist.
Sleep het, aan de arm van uw geliefde,
Mee uw leven in dat afscheid is.
Maak het heden niet tot tempo doeloe.
Zie de lichten door de kale bomen
Van fabrieken, waakzaam aan de einder,
Luister naar het knerpen van uw voetstap,
Baan door de betovering uw weg naar huis.
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F. W. van Heerikbuizen
JARDIN DES TUILERIES

Als de stoelenverhuurster nadert
Moeten vele mensen plotsling verder;
In de grijze stilte die dan invalt
Stijgt er rook uit schoorstenen la Balzac.
De tijdeloosheid wordt nog onderstreept
Door 't eigentijds gejakker langs de kade,
Dat ons heeft uitgestoten naar waar 't water
Vlak is en licht, en ver de avondhemel
De Triomfboog smeedt tot mythische gestalte.
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Wim Pendrecht
VOOR ZONNEBLOE MEN NAAR VINCENT

I
voor zonnebloemen moet je naar Vincent
vlammen sloegen uit zijn penselen
kroonbladen stegen naar zijn hoofd
hij maakte ze kelkbewust
naar Vincent moet je dus
naar die gekwelde man Gods
met zijn credo van leven
wat zou ik bij Van Gogh
nog?
een ontoereikende pen
ongeduldig papier
heb ik hier
ik ben
niet bij stem
om die bloemen
to benoemen

II
zo'n bloem of by. een vrouw
hetzelfde van binnenuit
het hart klopt wild in de keel
lachend strelend
omhelzen zij de zon
eb en vloed
huilt haar bloed
naar de maan
zij ademen zelfbewust
een plantaardig bestaan
een leven uit een stuk
mijn stem begeeft het daarom
de taal hangt halfdood uit mijn mond
want die bloem, die vrouw
drijven mij in het nauw
dat dient geheel mijn geluk
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Wim Pendrecht
TREINREIS IN DE SNEEUW
Sneeuw die mantel van lief de
boven gebeente van voorouders
maakt hun doodzijn dieper
hun verleden witter.
Bomen schrijven hun takken
in woeste ledige letters tegen de hemel
zoveel doodstilte
zo weinig leven om niet.
De trein schuift een dubbel spoor
mijn wissels langs
de bovenleiding fluit
het vogelliedje van verlangen
in mijn gehorig hart
hoog en laag
in en uit
om het langst.
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A. de Kool

Vandaag zal ik een eland zijn
en omrennen met mijn jongen
tot Nellie roept voor de thee.
Ik zal de jongens vertellen hoe het leven is
in dagenlange treinen
langs Eskimo's, Indianen, leeuwen en krokodillen.
We zullen bisons jagen eer we bij Gouda zijn,
we zullen juist een aanrijding voorkomen
en een kind winnen op sluwe ontvoerders.
We zullen gedecoreerd worden.
Zonen,
wij gaan op reis.
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P. van Amstel
AAN- EN AFRI JDEN

II
ze zijn doodstil
denneappels en bosbessen
niemand die anders wil
het grote woord
ligt hier al stil
nog nooit gehoord
dit is de overkant
van ons spreken
per dissonant
dit is een liefdeslied
dat het erbij
liet
stil is een stamwoord
in het bos
het kent geen akkoord
IV
ik ga er buiten om
langs binnenwegen nader
tot ik er bijna kom
ben ik de dader
waar het om begon?
bijna dan ben ik steenkoud en ik bid
bijgelovig en geen
mens meer dan dit
hard stuk alleen
zo ben ik weg
kom mij dan maar eens tegen
want ik weerleg
elk levensteken
keihard en ongerijmd
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VIII
twee imitatieogen
keken naar mij:
(ik ben versteend
blijkbaar)
o jij fossiel
raak mij niet aan
hoort er niet bij
ik glijd van hand
tot hand
oeroud lig ik
verkocht to worden
ben ik er nog?
X
dood was de straatweg
zwarte slang
stil de lantaarns
vreselijk bang
stuk
zag ik naderen
met een ruk
wist ik het laatste nieuws
de kruk kruk
is weg de deur voorgoed
dicht:
wij zijn alleen
daardoor nog niet gesticht

55

Albert Nap
BEMINNEN EN VOORBIJGAAN

Ik heb geweigerd haar in de kist te bekijken. Haar gezicht wilde ik niet zien.
Ik stelde me voor, dat die koele aanblik omgeven door die lijkbleke geur me
altijd zou blijven vervolgen. Ans heeft me gevraagd, ja zelfs gesmeekt: 'Kom
toch naar mijn moeder kijken. Waarom dan niet? Morgen kan het niet meer.'
Ze huilde niet toen ze dat vroeg. De hele dag had ze op bed gelegen nu eens
huilend voorover, dan weer bedaard op haar rug starend naar het lijnenspel
van het gebarsten plafond.
Ik was naar haar kamer gegaan: 's morgens om tien uur. De rode kater kwam
me op de trap al tegen. Ik kon niet nalaten hem even hard aan de staart te
trekken, zodat hij schreeuwend van pijn de gang in sprong. Ik kon niet uitstaan dat er iemand onaangedaan was door dit sterfgeval. Iedereen moest
meevoelen, meelijden.
Ik klopte op haar kamerdeur. Ze gaf geen antwoord. Ik duwde de zwartgelakte knop naar beneden en ging daar binnen. Ze lag met haar rug naar me
toe op het bed. Ze draaide zich zelfs niet om toen ik zei: 'Goede morgen, Ans.'
Ik sloot de deur met een iets te harde klap - om haar wakker te maken indien
ze sliep - maar ze bleef onbeweeglijk liggen. Ik ging voorzichtig op het bed
zitten en boog me over haar lichtverend lichaam heen. Ze sliep niet. Haar
ogen waren roodomrand en keken star voor zich uit naar de zeshoekige figuurtjes op het behang. Ik zette mijn beide handen naast haar hoofd en probeerde
haar gezicht in mijn richting te bewegen. Ze liet het toe - gewillig. 1k boog
nog dieper, trok mijn benen gelijk op zodat ik lag, en gaf haar een zoen. Onbeholpen vroeg ik: 'Hoe gaat het nu?' Ze gaf geen antwoord. Ik probeerde het
nog een keer met de woorden: 'Heb je vannacht geslapen?' Het lukte, want ze
antwoordde: 'Ik heb gisteren wat slaappoeders geslikt. Die hielpen.' Meer zei
ze niet; ze vroeg niet naar mij, ze achtte me zelfs geen blik waardig, ze bleef
maar doorstaren met grote glazen ogen: ze keek niet - ze hield alleen de ogen
open: een nietszeggende, onwaarachtige blik en omdat die van haar was, kon
ik er niet tegen. Ik accepteerde het echter en zei niets. Zo lagen we zeker een
half uur zwijgend naast elkaar. Ik lag de steken te tellen waarmee haar ritssluiting aan haar jurk was bevestigd. 'Het schijnt wel moeilijk te zijn de
draadjes allemaal even groot te maken.' Het onevenwichtige - de een heel
groot, de ander weer klein - maakte op mij een onverzorgde indruk. Ik wist
dat het onmogelijk was dat ze allemaal evengroot waren, als het tenminste met
de hand genaaid was en toch verlangde ik het. 'Ze kan het niet', dacht ik. Er
zaten zelfs twee steken los. De ritssluiting stand op die plaats bol en als ze
inademde, zag ik net een klein stukje van haar onderjurk.
- Ze heeft een zwarte aangetrokken! Zou ze die al in huis gehad hebben? 56

Ik durfde het niet te vragen en juist toen ik me oprichtte om haar te vertellen,
dat ik naar beneden ging om de kaarten te schrijven, begon ze te huilen. Tegelijk draaide ze zich om, zodat ze op haar buik met het gezicht in het kussen
lag. Het was een naar geluid. Heel haar lichaam deed mee. Ze schokte en trilde
over al haar leden. De rauwe tonen vielen tussen de rimpels van de sprei.
Haar vingers kromden zich en plantten zich dieper in de peluw. Ze greep de
bovenkant ervan en trok het onder haar hoofd door naar haar borst. Af en toe
draaide ze het hoofd, zodat haar mond met de stevig op elkaar gedrukte
tanden te zien waren. De halfgecirkelde plooien om haar mondhoeken deden
haar gelaat met de gesloten ogen lijken op het gezicht van een vrouw op het
moment van haar schepping. Telkens was het op elkaarvolgende : moeder .
moeder . . . moeder . . . vaag te verstaan.
En ik zat daarnaar te kijken . . . gewoon, onbeweeglijk, onbewogen. Ik kon
haar niet helpen - daar was ik zeker van. Ze had zich ten volle gepantserd,
tegen iedereen. Zelfs ik kon haar niet meer bereiken. Ik was er niet meer. Ik
wist het en toch nkn ik het gewoonweg niet. Ik trachtte haar om te draaien,
terwijl ik zei: 'Ans luister nu naar mij. Zeg, he. Luister nu eens.' Ik voelde
evenwel, dat ze zich inwendig schrap zette. Haar laatste krachten gebruikte
ze om te blijven liggen zoals ze lag. Ik hield niet aan. Ik durfde niet. Ik wist
van tevoren, dat het me niet lukken zou. Ik stond op en liep naar het raam.
In de tuin stond een grote boom. De lege takken waren spataderen in het
lichtgrijze been van de lucht. Slechts een blad was blijven hangen. Dit maakte
het geheel nog leger en troostelozer. Ik liep naar de wastafel en dronk een glas
water. 'De koffie schiet er vanmorgen bij in', dacht ik. Ik keek in de spiegel
en het viel me op, dat mijn gezicht er aanmerkelijk beter uitzag. Alleen op
mijn linkerwang en rondom mijn rechter mondhoek zaten nog een paar rode
vlekken. Meeeters had ik niet. Die had ik gisterenavond allemaal verwijderd.
Nu herinnerde ik me weer, hoe ik getracht had met de witte zalf waarmee ik
's nachts mijn huid moet bedekken, een dodenmasker van mijn gelaat te maken. Mijn ogen lagen erg diep tussen het witte geheel en toen ik me voorover
boog naar de spiegel, kwam juist mijn broer de kamer binnen. 'Zo, witgepleisterd graf!', zei hij spottend. Origineel was het niet, maar het deed me iets. 1k
gaf Been antwoord. Hij zal wel gedacht hebben, dat ik te bedroefd was voor
zulke grapjes. Ik bedroefd! Toen mijn Griekse vaas brak, heb ik zitten janken
bij de scherven want de afbeeldingen erop boeiden me. Maar nu! Het deed
me niets toen ik het doodsbericht vernam. Ik schrok alleen een beetje. En dat
komt misschien wel omdat ik het vantevoren al wist; tenminste omdat ik dit
vermoedde en me erop ingesteld had. Toen ik 's avonds zat te studeren . . .
- Paul, geef mij alsjeblieft ook wat water. - 1k zag in de spiegel dat ze zich
opgericht had. Haar linkerhand stond schuin naar achteren op de spijl van
het ledikant en de rechter hield ze met uitgespreide vingers in mijn richting.
Ik had nog niet eens gehoord, dat het huilen opgehouden had. Haar haren
wezen in dikke pieken in alle richtingen. Ik spoelde mijn glas om, vulde het
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en bracht het haar. Haar handen trilden toen ze het glas aannam, maar onder
het drinken verminderde het. Ze dronk alles op.
- Nog meer? Ze schudde van nee en ging weer liggen - op haar rug. Ze pakte een zakdoek
onder het kussen vandaan, snoot haar neus en drukte hem enkele malen in de
oogholten. Ik keek op haar neer en zag dat ze kippevel op haar armen had.
Zal ik wat kippesoep voor je klaarmaken? Ik moist dat ze ervan hield, maar ze reageerde niet op mijn vraag.
- Heb je het koud? Zal ik even je vest pakken? Waar ligt het? Ik liep alvast naar haar kast en opende deze. 't Zag er niet netjes uit. Op de
middelste plank lagen wat boeken - nog niet eens opgestapeld - en zowaar ook
enkele brieven die ik verstuurd had. Op de plank daaronder lag haar ondergoed: de hemden en broeken waren netjes opgevouwen. 'Dat heeft haar moeder zeker nog gedaan', dacht ik. Ik zag haar vest niet. Ik had te lang rondgekeken zonder ernaar te zoeken.
- Waar ligt je vest, Ans?
Onderin Het kwam onzeker en ziekelijk uit haar mond. Het lag inderdaad helemaal
beneden in de kast.
Toen ik het haar gaf, keek ze me voor het eerst aan. - Dank je. Heb je de
adressen al bij elkaar? - Nee, nog niet. Wie moeten erbij, behalve je familie? - In het dressoir ligt een oude tas van mijn moeder. Daar zitten een paar velletjes schrijfpapier in met de adressen van de vijfentwintigjarige bruiloft.
Schrap er maar een paar. - Best. Blijf jij bier? Ik ga dan maar aan het werk Ik wilde zo gauw mogelijk weg. Ik kon zo niet bij haar blijven. Bij iedere blik
van haar voelde ik dat ze me door had. Ze kon het aan mijn ogen zien. Ze
mocht het niet weten.
Ik ging de trap of en liep naar de woonkamer. Er stond geen enkel portret van
haar moeder. - Zou er wel een goede foto van haar zijn? - Ik trachtte me een
goede afbeelding van haar in mijn geest te halen, maar ik slaagde er niet in.
Ondertussen zocht ik in het dressoir. Mijn gedachten voelde ik als een scherpstekend verwijt: Waarom heb jij er geen plaatje aan gewaagd? Het gebeurde
toch vaak genoeg, dat je in een weekend foto's nam? Het plakboek staat vol
met 'Ans bij het hek', 'Ans op de bank', 'Ans in het zand', maar Geertruida
Petronella - zoals je daarnet in het trouwboekje las - ben je vergeten. Ze was
er niet voor je. Haar boerige spraak prikkelde je. De koffie was nooit lekkcr
en je was nooit erg complimenteus tijdens de maaltijd.
Ik was aan tafel gaan zitten en begon de rouwkaarten te beschrijven.
Nee, ik hield niet van haar. Haar dood zei en verwonderde me niets. Toen ze
naar het ziekenhuis gebracht werd, omdat ze een vleesboom in haar buik had,
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was ik voor de zaak de stad uit. Ans belde me 's avonds op en zei het me: echt
vrouwelijk-voorzichtig:
- Zeg Paul, moe is enkele dagen weg.
- Zo waarheen? Met vakantie?
- Nee eh . . . 't is niets bijzonders hoor, maar ze moet naar het ziekenhuis.
- 't Ziekenhuis? Zo, dat is niet zo mooi. Waarvoor?
- Ja, ze heeft een gezwelletje dat weggenomen moet worden.
- Een gezwelletje? Toch geen kanker?
- Nee, de dokter heeft pertinent beweerd dat het geen kanker is. Daar behoeven we ons dus niet ongerust over te maken.
- In welk ziekenhuis ligt ze? 't Zuider? Nou, dat is lekker dicht bij.
Toen wist ik al, dat het te laat was. Ik dacht aldoor maar: 't Mislukt , . . ze
sterft . . . Ik werd er ongerust van. Ik schold mezelf uit voor aansteller en
noemde in ieder gesprek he t woord autosuggestie. Lezen kon ik niet en ging
daarom 's avonds naar de bioscoop. Ik sliep die nacht slecht en ging de volgende dag vroeg in de middag naar huis. Ze zou om drie uur geopereerd worden,
had Ans 's morgens door de telefoon gezegd. Ik ging niet naar haar toe, maar
bleef thuis, mezelf sussend met de gedachte dat ik het zo razend druk had. Ik
wilde niet aan Ans denken, noch aan haar moeder. Toch deed ik het - steeds
maar door. Ik heb zelfs gebeden. Ja, eerlijk: ik. Mijn handen hield ik wel
gewoon in mijn broekzakken, maar mijn hoofd legde ik op het vloeiblad van
mijn bureau en ik zei: 0 God - - laat haar leven! Waarom ik dat vroeg, wist ik
niet. Uit zelfbehoud? Angst voor wroeging? Ja, want toen was ik me al bewust
van mijn liefdeloosheid ten opzichte van haar.
Toen ik 's avonds zat te studeren, werd er gebeld. Terwijl ik de trap afliep,
wist ik dat nu het doodsbericht kwam. De treden kraakten het lied: do6d,
dood, do6d. Ik vloog naar beneden. Ik kon dat geluid niet verdragen. Ik trok
de deur open en daar viel naar binnen, in haar donkerblauwe regenjas, gebogen over haar rieten mand: Ans. Ze viel al lopende en bleef op de trap hangen. Luid en rauw riep ze naar boven: Ze is dood! Ze sloeg op de muur en
trok aan de loper, zodat sommige roeden losschoten.
- Moeder dan toch. Moeder.
Het raam in mijn hart was gesprongen en het glas kletterde in de gang. Ik
leunde tegen de muur en hield mijn ogen gesloten. Het deed me niets dat ze
dood was. Alleen schrok ik ervan dat ik het vantevoren geweten had. Ik
voelde me ellendig - ter wille van Ans. Ik was niet bedroefd.
De kaarten waren klaar. De postzegels zaten erop. Ik stond op en liep naar
het toilet. Daarna stapelde ik de zwartomrande kaarten netjes op elkaar en
zocht een stukje kaftpapier. Ik pakte ze zorgvuldig in en ging de kamer uit.
In de gang trok ik mijn lichtgrijze regenjas aan, maar toen ik mijn rechterarm
al door mijn mouw gestoken had, liet ik deze zakken. In de zijkamer - waar de
kist stand - hoorde ik voetstappen. Er was geen twijfel mogelijk: Ans was
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daar. (De familie uit Zeeland was nog niet gearriveerd.) Ze zou daar staan:
enkele passen er vandaan, schuchter en vol eerbied kijkend.
- Ik moet zachtjes weggaan. Als ze me hoort, moet ik ook komen kijken - En
dat wilde ik niet. Ik hield er niet van alle levende trekken en gebaren te vermoorden door die ene keiharde trek en dat laatste gebaar, dat geen handeling
inhoudt. Ik kleedde me verder aan en verliet het huis.
Gelukkig was de brievenbus niet ver. Voor ik het papier verwijderde, keek ik
voorzichtig om me heen. Niemand lette op me en alsof ik iets deed wat niet
mocht, liet ik de brieven in de bus glijden. Vierhonderd ogen zouden verschrikt naar die ene kaart kijken, vierhonderd handen zouden hem trillend
open maken, alsof ze vermoedden dat ze zelf gestorven waren. '0, 't is tante
Geertje'. Ik verzon een boodschap, zette mijn kraag op en liep door. Donkere
wolken dreven over de huizen. Heel de stad lag geschilderd in grijze tinten:
van het lichtgeraakte der tegels tot het allerzwaarste grijs van passerende
wielrijders. Af en toe vlekte een moeder met kind zich temidden van deze
donkere mannen. De bomen stonden uitgetreurd om het gaan van de zomer
langs de rand van het trottoir. Alles was even somber. Rouw om een vrouw.
Met mij viel het wel mee. Ik voelde dat ik noodzakelijk was voor Ans. Ik was
van nut en dus gelukkig. Want was het besef niet gemist te kunnen worden
voor mij geen factor voor geluk?
Na een uurtje kwam ik weer thuis. Ans was boven. Ze stond schuin voor het
raam met haar vingers bij de mond. Ze had andere kleren aangetrokken. Haar
cognackleurige rok contrasteerde fel met het donkergroene slaapkamerkleed.
Haar witte jumpertje stond strak om haar bovenlijf. Ze wist dat ik deze combinatie erg mooi vond. Ze had het voor mij gedaan.
- Ik heb de post weggebracht.
- Zo . veel?
- Ongeveer tweehonderd.
Ze had zich omgedraaid en liep nu naar het tuinstoeltje dat, als het niet buiten
gebruikt werd, op haar kamer stond. Ze ging zitten en ik zette me neer op het
bed tegenover Ze zuchtte diep en legde haar hoofd achterover. Haar
handen lagen hulpeloos in haar schoot en ze bewoog de vingers niet. Ze zei
niets en keek aldoor maar in de richting van de lamp.
- Moet ik nog iets voor je doen? Ze negeerde mijn vraag - althans dat dacht ik - en stelde een wedervraag.
- Heb je moeder al gezien?
Ze sprak nooit over 'moeder' en ik heb haar nooit zo aangesproken. Meestal
zeiden we, zij serieus ik enigszins spottend: Moe Stolk.
- Nee - Ik heb het kleed eraf gehaald. Laten we even gaan Maar dat wilde ik niet. Nu niet en nooit. Ik zag haar strak aan en zei:
- Nee, liever niet, Ans Ze plaatste haar handen op de stoelleuning en ging rechtop zitten.
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- Maar Paul, waarom niet?
Ja . . . eh . . . Ans, ik doe het liever niet of anders gezegd: ik doe het helemaal niet. Als ik ernaar ga kijken, houd ik altijd bij me hoe ze er als dood
uitzag. Nu zie ik ze levend voor me. Zoals ze koffie brengt of . . . eh . . . nou
ja, noem maar op. Ze streek de lok die over haar voorhoofd hing naar achteren.
- He nee, Paul, dat meen je niet. Dat moet je nie t zeggen. Ze ligt er net zo
mooi bij. Alsof ze ligt te bidden, zo vredig, zo rustig.
Maar ik kon daar niet inkomen: een lijk is een lijk, een dode is een dode, al ligt
deze ook duizendmaal in een strakgesteven hemd en al glinstert de glasplaat
nu nog zo prachtig.
- Nee, Ans. Ik kan het niet. Ik vind het vervelend voor jou, maar ik doe het
niet. - Paul. Nee - zei ze, heel bewust en krachtig, alsof het zeer belangrijk was mij
te overtuigen, - Paul. Je doet verkeerd. Haar laatste gestalte zal je niet achtervolgen. Ik weet het zeker. He t zal je goed doen, Paul. Kom mee!' Ze greep mijn handen en trok. Maar ik bleef zitten en maakte me zelfs los
van haar klemmende greep. Ik voelde hoe ze verslapte en hoe ze tenslotte
doodstil bleef liggen. Zelfs haar huid trilde niet. Ik voelde: de benauwende
stilte voor de sprong van het roofdier. De kamer werd nauwer. De deur
versprong van zijn plaats naar alle kanten. Overal deuren. De reprodukties
van Braque sprongen als dode vissen op het behang. Het bed kraakte en zakte.
Ik voelde da t ze opstond. Ik wist dat het komen zou. Ze liep vlug naar de
muur, zette haar vingers naast haar lichaam en riep :
- Je durft niet Paul. Je bent een lafaard. Je kan niet naar haar kijken. Je kan
haar dode beeld niet verdragen. Want ze zegt niets meer, he? En jij kan ook
niets meer zeggen. Ze had gelijk: je houdt niet van haar. Ik heb het ook vermoed, maar je zei dat het niet waar was. Je bent een huichelaar. Een leugenaar.
Een schoft. Je hebt nooit van haar gehouden. Ze draaide zich om en drukte zich plat tegen de muur. Haar rechterhand lag
uitgespreid op het behang en haar kin stootte voortdurend tegen de wand,
terwijl ze kreunde:
- 0 Paul, waarom? waarom? Ik liet haar staan. Wat moest ik anders doen? Haar beetpakken? - haar lostrekken, zoals je klimop trekt van steen? - zeggen dat het niet waar was? - dat
ze zich vergiste? Ach nee. Ik wilde de zaak niet erger maken dan ze was. Ze
wist en zei het. Ze had gelijk. Volkomen gelijk.
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Reinout Vreijling
BOSNYMPH

Van avondrood heb ik een sluier om mijn hoofd
gewonden en om mijn enkels om mijn polsen
het blank metaal van ringen
en zo ga ik door de oude geur van heide,
sterker dan de wereld, en om mijn bruine
lichaam laat ik winden zingen;
het koper van mijn voorhoofd neig ik driemaal
neer ter aarde, naar de avond knielend, tekens
maak ik in het zand met twijgen,
de rode specht bezwerend en snelle salamanders
en dans dan naakt en glazend met de nevels
tussen nacht en zwijgen
en tracht de maan to lokken en de sterren
aan het rijpen van mijn borsten door het zingen
van mijn lichaam en het zwijgen.
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(KRITIEKENJI
Th. A. Delleman
DE KRACHT VAN HET GEBED.

Aalten — De Graafschap.
Zolang wij nog de dag na de bidstond voor het gewas mopperen omdat het pijpenstelen regent, en na het
gebed om wijsheid in een moeilijke
kwestie breedvoerig aan anderen uiteenzetten hoe hopeloos die zaak wel
is, hebben wij boeken over het gebed
nodig. Ds. Delleman heeft er een aan
de rij toecrevoegd, waarin hij vooral
de Bijbel zelf laat spreken. Terecht
stelt hij dat een predikant aan de gebeden die hij gaat uitspreken niet
minder aandacht en voorbereiding
dient te besteden dan aan de preek.
0. J.
Helmut Thielicke
HOE DE WERELD BEGON.

Wageningen — Zomer en Keuning.
Dit bock over Genesis I-XI is ontstaan uit toespraken, onder grote belangstelling van me t name jonge
mensen gehouden in de Michaeliskerk
te Hamburg.
Onze generatie heeft een opvallende interesse voor de geschiedenis van
de allervroegste tijden. Is de wereld
gemaakt van materiaal dat met vloek
is beladen, zodat wij de dupe zijn
van onze erfelijke aanleg? Is het mogelijk zich los te maken van de Heer
der schepping zonder ook de schepping zelf te verliezen? Waarom maakt
God het ons zo moeilijk Hem te ontdekken? Staat God dichter bij de natuur dan wij? Kan een ruimtevaarder
de aarde achter laten? Moeten wij de
mens verklaren vanuit zijn biologische oorsprong of vanuit zijn bestemming? Is wie de vraag opwerpt hoe
het kwaad in de wereld kwam, niet
bezig van zichzelf te vragen? Wat
hapert er aan de wereld waarin cocacola het enige woord is dat de babylonische spraakverwarring heeft

overleefd? Moeten wij om te weten
waarheen God ons brengt zijn voetsporen kennen of alleen zijn hart?
Doordat Thielicke antwoord geeft
op deze en dergelijke vragen, brengt
hij de moderne mens in het krachtveld van de bijbelse geschiedenis van
schepping, val, zondvloed en torenbouw.
Men vraagt vaak naar een bock
dat men aan belangstellende buitenkerkelijken kan geven; dit is er bijzonder geschikt voor.
0. J.
Ds. A. G. Barkey Wolf
TONGEN ALS VAN VUUR.

Zwolle — La Riviere & Voorhoeve.
Dit boekje bevat elf meditaties over
bijbelteksten waarin het woordje 'als'
wordt gebruikt:
'als duiven naar hun til', 'als de
voeten der hinden', enzovoort. De
schrijver, gevoelig voor schoonheid en
oorspronkelijkheid, het goed recht
handhavend van de zwier en de sier
naast de degelijkheid en van de lichtvoetigheid naast de potigheid, is de
aangewezen man om met deze bijbelse beelden om te springen. Het typeert hem dat hij het woord 'als een
bloem des velds, zo bloeit hij' niet beperkt tot de kortstondigheid van ons
0. J.
leven.
Cora Terpstra-Luiten
DE KONINGTN VAN SJEBA.

Kampen - J. H. Kok N.V.
Het uitwerken van een Bijbels gegeven tot een roman is altijd een hachelijke onderneming: schrijver en lezer
herinneren zich op iedere bladzijde
een niet te evenaren voorbeeld. Cora
Terpstra-Luiten koos als verhaal de
korte beschrijving uit 2 Kronieken
van het bezoek der koningin van Sjeba aan Salomo, een Bijbelgedeelte dat
inderdaad ruimte laat aan de fantasie. Door dit thema te plaatsen in de
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omlijsting van het Hooglied, een van
de meest verheven minnezangen uit
de wereldliteratuur, beperkte ze die
ruimte echter weer tot een bepaald
vlak en wie zou op dit vlak iets aan
de geinspireerde uitbeelding kunnen
toevoegen?
Er blijft dan voor de romanschrijver nog de mogelijkheid door historische studie zichzelf en de lezer dichter bij het Bijbelverhaal te brengen. In
deze richting heeft Cora Terpstra het
gezocht: op de laatste bladzijde geeft
zij een lijst van de geraadpleegde literatuur en de resultaten van die studie
zijn in haar roman verwerkt. Voor
lezers, die niet in de gelegenheid zijn
zelf studie te maken van het historische milieu van het Bijbelverhaal, kan
haar roman daarom waardevol wezen.
Toch mag het schrijven van een
historische roman niet alleen worden
voorbereid door het raadplegen van
een aantal historische werken. Bestudering van de taal, waarin men wil
schrijven, blijft eerste vereiste. Een
zin als: 'Enkele wederzijdse hoffunctionarissen, waaronder ook Huredja,
waren het vergund de vorsten te blijven volgen', geeft al te duidelijk blijk,
dat het raadplegen van een Nederlandse grammatica is overgeslagen.
Nog een paar andere voorbeelden.
'Het is verschrikt door de macht
die ze heeft in onvolwassen handen.'
Hier moet zowel met 'het' als met
'ze' bedoeld zijn: 'het yolk'.
'Als de Vorstin van Sjeba de genegenheid van IsraOs Koning in de
schoot geworpen krijgt is het een
staatsbelang die geen verwaarlozing
gedoogt. Moge het geluk met u zijn
en Sjeba's welvaart door u vergroot
worden. Bilqis zag haar hofmaarschalk koel aan, want ze verdroeg
zijn woorden niet, hoewel zij ze erkende'.
Met 'een staatsbelang die' moet bedoeld zijn: 'een staatsbelang dat'. Na
'vergroot worden' houdt de directe
rede op, wat de lezer zelf moet uitvinden. Met 'zijn woorden erkennen'
zal waarschijnlijk bedoeld zijn: 'de
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waarheid van zijn woorden erkennen'.
Een schrijver mag het een en ander
aan de verbeelding van zijn lezers
overlaten. De taal dient hij evenwel
dusdanig te beheersen, dat de lezer
niet naar de bedoeling van zijn woorden en zinnen hoeft te raden.
J. M. Vr.
P. A. Quarantotti Gambini
DE RODE ROOS.

Lochem - N.V. De Tijdstroom.
Terecht is deze (vooroorlogse) Italiaanse roman vergeleken met werk
van Couperus. Zijn meest opvallende
kwaliteit is de gevoelig weergegeven
verstilde sfeer, al ontbreekt de intrige
geenszins. Niet een jonge man en een
jonge vrouw zijn de hoofdfiguren,
maar enkele oude mensen, die wonen
in een afgelegen provinciestad. In
hun Leven, dat langzaam overgaat in
vegeteren, brengt de rode roos nog
eenmaal het element van de romantiek.
De uitstekende vertaling is van C.
J. M. Vr.
Stinga-Last.
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WAT WIL GOD EIGENLIJK?

Dit boek verscheen eerder onder de titel 'Uw wil geschiede' en
werd in brede kring enthousiast beoordeeld. Enkele citaten uit
recensies: Centraal Weekblad - ... doorbreekt op briljante wijze
al die halve oplossingen. De Christenvrouw - Een belangrijk en
knap geschreven werk. Hervormd Apeldoorn - Een machtig
mooi boek. Jonge Gereformeerd - Hier is een ban gebroken die
over ons bidden en denken hing. Op den Uitkijk - Een boek
waar ongelofelijk veel in staat. Veluws Kerkblad - 'n Sterreregen van gedachten. 't Bezorgt schrik. En troost. Z'n proza is
meer dan eens poezie. Z'n zeggingskracht enorm. Belijden en
Beleven - Uitstekend geschreven, boeit van het begin tot het
einde. Friese Koerier - ... loopt niet om de zaken heen om ze
daarna met een stichtelijkheid of to handelen, maar dringt door
tot de kern.
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Volledige
t geschiedenis van de schilder-, beeldhouw- en bouwkunst over de gehele wereld van de vroegste tijden tot op heden.

Sesam Kunstgeschiedenis is een deskundige bewerking van de
internationaal befaamde Illustrierte Weltkunstgeschichte, waaraari een keur van kunsthistorici uit alle delen van de wereld
meewerkte. Dit monumentale Zwitserse standaardwerk omvat
vijf delen en kost ruim f 200,—. De prijs van de achttien-delige
Sesam-uitgave is nog geen kwart van dit bedrag, en dat terwijl
de tekst met name voor wat betreft de Hollandse en Vlaamse
kunst belangrijk werd uitgebreid en de kleuren-reproducties
groter in getal zijn. De duidelijkneid van de uiteenzettingen is
in de voortreffelijke vertaling van Jac. M. Vreugdenhil en J. W.
de Groot volkomen bewaard gebleven.
Extra waarde heeft Sesam Kunstgeschiedenis door het eveneens geillustreerde Lexikon in twee delen (17 en 18). Daarin
vindt u in alfabetische volgorde korte levensbeschrijvingen van
kunstenaars, belangrijke collecties en musea, verklaringen van
kunsthistorische termen, verschijnselen, scholen en stromingen,
met verwijzingen naar de desbetreffende delen. Door dit Lexikon, dat de toegankelijkheid tot deel 1-16 aanzienlijk verhoogt,
is Sesam Kunstgeschiedenis dus ook een nuttig naslagwerk.
Er zijn nu vier delen leverbaar. Elke twee maanden verschijnen
twee volgende delen, zodat u deze waardevolle uitgave op gemakkelijke wijze in uw bezit krijgt. Teken nu in op Sesam
Kunstgeschiedenis.
4000 bladzijden goed papier - 180 full-page kleuren-illustraties
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Redactioneel
MISTIGHEID RONDOM EEN AD JECTIEF

Er is aanleiding te over tot een kort commentaar bij het woord christelijk. En
wel op deze plaats.
In ons vorig Redactioneel hebben wij de naamswisseling van onze naaste
buurman onder de literaire tijdschriften besproken. Roeping is Raam geworden en heeft bij die gelegenheid een zekere afkeer van of schuwheid tegenover
levensbeschouwelijke bepaaldheid aan de dag gelegd. Wij hebben onze situatie
toen overeenkomstig genoemd.
Nu heeft een omschrijving als de hierboven geciteerde nog altijd iets onduidelijks voor wie bij de gewraakte levensbeschouwelijke bepaaldheid wil blijven. Juist die bepaaldheid betekent en impliceert duidelijkheid. Daarbuiten
staat niet veel meer vast en kan er op meer dan een manier geduid worden,
heerst er meerduidigheid, wat voor velen gelijk staat met onduidelijkheid.
Nu laten wij bier de omschrijving van de redactie van Raam voor wat ze is
en mediteren even over het adjectief christelijk, dat in Rooms-Katholieke
kring nooit de kansen heeft gehad die het in protestantse kringen in de afgelopen eeuwen zo rijkelijk heeft gehad.
Wij behoeven geen tegenspraak te verwachten als wij stellen dat die tijd voorbij
is. Het woord begint in onbruik te raken. In heel algemene zin komt het nog
voor. Zo spreekt men nog wel van het christelijk volksdeel, overigens een
heel ouderwetse uitdrukking, en van christelijke feestdagen en organisatievormen. Dat zijn vaststaande, geisoleerde, uitdrukkingen. Zodra men iets nieuws
begint, waarbij christenmensen de organisatoren zijn, zal men vaak niet meer
de naam christelijk voeren. Ook Ontmoeting heeft zich, reeds in 1946, dienaangaande in het nette, het positieve, op de vlakte gehouden. Zelfs he t vroeger
zo verdachte woordje algemeen, zij het dan ook met betrekking tot het woordje cultureel, is toen ingeslopen.
De achtergronden van deze verandering? Waarschijnlijk vele, maar laten wij
de simpelste vooropstellen: in he t algemeen is in onze zoveel zakelijker tijd
het adjectief achteruit gegaan. Daar komt dan voor het adjectief christelijk
bij, dat het niets oorspronkelijks heeft; het is ten voile afgeleid, afgeleid van
de naam Christus of van de ook reeds afgeleide naam christen.
Dit karakter van onzelfstandigheid, van afstraling van de Heer, is in de
praktijk vaak omgezet in een eigen wijze van leven, van doen en laten, van
levensbeschouwing en levensstijl, van stevig gefundeerde maatschappelijke
instellingen, van dominerend gezag. Wat niets dan dienaar had moeten zijn,
gedroeg zich als beer, vestigde categorieen en andere vastigheden, huldigde
strijdvaardige opvattingen, was polemisch en apologetisch.
Het is de vraag of deze dominerende en strijdbare gestalte een nakomelinge is
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van de bijbelse waarheid en de christelijke leer of van de Westerse cultuur.
Langzaam maar steeds zichtbaarder beginnen deze twee uiteen te gaan, het
Evangelie en het Westen. Soms lijkt het wel alsof christendom en christelijk
geen vastigheden maar dampen zijn die langzaam optrekken.
Het adjectief heeft iets van een dergelijke damp. De damp trekt op maar het
landschap blijft onveranderd. Dat is het substantief.
Het adjectief kan terugtreden omdat het substantief blijft.
De levensbeschouwelijke bepaaldheid zouden wij tot de invloedssfeer van het
adjectief willen rekenen. Haar stabiliteit is omgeslagen in labiliteit. De revolutionaire veranderingen in en buiten ons illustreren dat.
Betekent dat verlies? Misschien wel, maar er moet ook lets verloren gaan. Dat
is zelfs een evangelische wet.
Geen beter illustratiemateriaal voor deze omwenteling dan het complexe verschijnsel 'christelijke letterkunde'.
Er is tweeerlei klemtoon mogelijk, een natuurlijke en een nadrukkelijke. De
natuurlijke valt op het substantief, de zaak waarom het gaat: letterkunde.
De nadrukkelijke zoekt het adjectief. Er is immers reeds een letterkunde, maar
geen christelijke, tenzij men dit accent legt.
Wij zijn teruggekeerd tot het natuurlijk accent, tot het substantief. Maar zo
eenvoudig is die terugkeer niet. Bestaat er op die plaats van vroeger nog wel
een letterkunde?
Die vraag is me t klem gesteld en wel door eigen geestverwanten. Men betwijfelt of nog wel enige groepsvorming verantwoord is, al zou het zonder enige
principiele omhang, zonder basisformules, zijn. Na zijn los contact met Opwaartse Wegen heeft Achterberg toch steeds alleen gestaan. En er zijn heel wat
meer van die alleenstaanden.
Het adjectief is teruggenomen, is niet langer zichtbaar. Het ligt in het substantief, niet sierend of kleurend of uitzonderend, maar zakelijk, als een stille
kracht. - Ja, is dat zo? zeggen de sceptici. Evengoed onder de geestverwanten.
Hun vraag dringt het eerst en het scherpst tot ons door.
Wij verstaan hun critiek, vooral in zakelijke zin - waar blijft die stille kracht
als letterkunde? maar wij laten hen daarin delen. De vraag is een boemerang.
Maar, niettemin, de vraag is van groot belang, ter zake en verlangt een antwoord.
Er schijnt een antwoord te komen uit een bepaalde hoek, waar heel veel geestverwanten wonen. Een hoek waar men blijkbaar een totale breuk met het
verleden, allereerst het christelijk verleden wil, het klinkt wat elliptisch.
Wij hopen een volgend maal daaraan aandacht te besteden.
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SIGNALEN TEGEN DE HEMEL
Een aantal sonnetten uit een reeks die onder dezelfde titel zal
worden gecompleteerd.
'Men moet leven in het nu, dichten in het nooit'.
Jan Greshoff
'De dag des Heren komt als een dief in de nacht'.
1 Thess. 5 :2

Jan H. de Groot
IK WEET HET UUR NIET...

Ik weet het uur niet, net zo min als U,
waarop het vuur de aarde zal verslinden.
De knop is aangelegd en een ontzinde
kan lachend, bij vergissing zeggen: 'nu!'
En hoeveel dwazen zijn er niet to vinden?
De hoogmoed: een bedrijf in continu.
En wie ben ik en wie bij God, bent U,
dat wij iets zouden binden of ontbinden?
Wij leven bij de macht van atomaten.
Zij tellen niet veel verder dan tot drie
en gonzen in hun brein van stalen platen.
Maar de verschrikking van hun demonie
is, dat zij tussen knoppen, buizen, staten,
de voelspriet missen van de fantasie.
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Jan H. de Groot
DRIE DRUPPELS

't Was grappig om to zien hoe het triplet
machines zich, op korte ronde benen
wegschoten uit het onweer om hen henen
en stippen werden in het hemelwed.
Zij waren in dezelfde tel verdwenen,
volledig in het zonlicht ingebed
maar plotseling werd de lucht in vuur genet,
een feller vuur had 't zonlicht overschenen.
En wie dat zag heeft nooit meer kunnen zien;
men vond hem dood, de handen op de oren
en voorts: een vrouw en nog een man of tien.
Een visser in de buurt van de Azoren
hoorde gefluit en zag in 't ommezien
drie druppels staal zich in de voorplecht boren.
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Jan H. de Groot
BIJ DE DORPSPOMP

Twee vrouwen kwamen langzaam aangelopen.
Het uur was heet tegen de avondstond.
Zij droegen kruiken met een tuiten mond,
hun zwarte jakken tot het borstbeen open.
Zij spraken niet. Aileen toen er een hond
op buik en poten nader was gekropen
zei een: 'zijn ogen zijn met bloed doorlopen'.
Maar de ander zweeg, alsof ze 't niet verstond.
De jongste trok de zwengel naar omhoog
en dacht hem zwaar omneer to zullen drukken
maar hij vie! dol en piepend uit zijn boog.
En toen de ander radeloos in rukken,
de zwengel knarsend op en neer bewoog,
sprong plots'ling in de kop 't scharnier aan stukken.
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Jan H. de Groot
NIET VOOR MI JN EIGEN DOOD

De Paus zei met zijn laatste ademgang
(hij stierf weldra, 't vertrek was al verduisterd)
tot iemand die aan 't sterfbed bleef gekluisterd:
'Mijn zoon, ik ben zo bang, ik ben zo bang'.
De zoon tot wie de zin was toegefluisterd,
vroeg aarzelend: 'Vader gij leefde lang
een edel leven; waarom zijt gij bang,
God heeft in vreugd naar uw gebed geluisterd'.
'Niet voor mijn eigen dood, maar dat mijn kind'ren
tot een hernieuwde dood worden ontluisterd.
Dat is mijn angst, niets anders kan mij hindren.'
Maar reeds verrezen aan der aarde uiterst
de lopen van vuurmonden in een zindren
van startvuur en het zonlicht werd verduisterd.
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Jan H. de Groot
BE JAARDENHUIS

Het huis is jong maar desondanks bejaard.
Het telt tweehonderd monden, open gaten,
waarin de stroom ebt van een doelloos praten,
van hijgend ademen dat sours de dood bedaart.
Op blind spoor aangeland, alleen gelaten,
weerloos gepakt, weerloos bijeengegaard,
veranderd tot een nummer op een kaart
met namen, kwalen, hemd- en schoenenmaten.
Een huis met ladekasten menslijk schroot.
(de liefde stierf al v66r de hoek der straten)
een huis vol samen wachten op de dood.
Een huis vol opgezameld, zwijgend haten.
De laatste tand werd in een grijns ontbloot
toen vlammen, rood en geel, hun botten vraten.
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Jan H. de Groot
DE SCHADUW

Het licht werd tot een purpertint gekozen.
De stemmen vielen om tot een geril.
Toen stond ze naakt op het tapijtvlak stil,
in 't pubeshaar twee donkerrode rozen.
De Combo streelde snaren in getril.
Haar schaduw zong een lied om van to blozen.
De schaammond glansde purper tussen rozen.
Een vrouw schrok plotseling en gaf een gil.
Het leek een sein; een vuurstorm van geweld
verdampte huid en haar en hart en longen
en joeg de as over 't gebarsten land.
Alleen een muurstuk op 't basalten veld
bleef overend, waarin de vlammentongen
de schaduw van een naakt hadden gebrand.
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Jan H. de Groot
PASTORALE

De herder van het Hof was president
en had Granida in de berm gevonden,
een liftende, rondborstige hoogblonde,
alom bemind en overal bekend.
Toen op een vrije vrijdagavondronde
(hij was in shorts en zij in nijlonhemd)
heeft hij onder het sterrend firmament
zijn tong tussen haar lippen ingezonden.
Daar kwam opeens een jager-jagersman
die heeft de berm in lichterlaai geschoten.
Hij vloog wel viermaal sneller dan 't geluid.
En wie er meer van weten wil die kan
in iedere kiosk de kranten kopen;
zij kwamen met extra edities uit.

73

Jan H. de Groot
HOOGLIED

Toen, na de nacht, waarin zij hem ontving
en beiden gans verrukt van beiden waren
(hij zei: 'je borsten zijn duinwitte baren
je buik een schotel met een zilverling')
toen zong de dag zich open, kelkenblaren
en 't licht ging uit op een verovering.
Zij kuste hem om de herinnering,
hij zei: 'ik kan niet meer geluk vergaren.'
Zij sloten mond in mond tot een gebed,
zoals het nooit to voren was gebeden.
Het orgel had het voorspel ingezet.
Maar toen zij langzaam naar het altaar schreden,
brak rood vuur uit het wit van haar toilet
en sloeg het dak in stukken naar beneden.

74

Jan H. de Groot
DE BEVING

De ooievaars doodden hun halfwas jongen
zo rustig of het hun gewoonte was.
Toen vlogen zij op uit het struikgewas
of een bevel tot hen was doorgedrongen.
En later renden vossen door het gras,
de wilde beesten brulden, herten sprongen
over de wegen, toen begonnen gongen
hun onderaards gegrom om puin en as.
Ik weet wel dit is navertellen wat
in krant en film ons reeds werd doorgezonden
van Skoplje, dat de aarde van zich stiet.
Maar wat ik nader zeggen wil is, dat
de mens 't orgaan mist dat hem God aankondde
in 't toornen van de winden door he t Het.
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Jan H. de Groot
DE BOODSCHAPPER

Er komt een man de hoek om van de straat.
Hij ziet een tong van vuur boven de huizen
en om hem stort een oppermachtig ruisen
van een gedreven wind, die hem verslaat.
En over hem opent de hemel sluizen
van stank en walm en rook; de zon vergaat
in wolken duisternis; een overlaat
van vuur stort brullend uit zijn kluizen.
'Dit is de dag ...'; hij schreeuwt het in vergrauwen
en nog eens schreeuwt hij. Wie zal hem verstaan?
Waar zijn de mensen, mannen, kind'ren, vrouwen?
En met een stem, in gierend overslaan
(de bomen in het park zijn al flambouwen)
roept hij de naam des Heren Here aan.
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Jan H. de Groot
VOGEL IN DE MORGEN
En toen die morgen van de laatste dag,
toen alles al voorbij was in de dalen
en Tangs de hellingen het ademhalen
had opgehouden tussen snik en lach,
toen rees nog eens de zon als een ovale
mistbal, werd ronder rond; haar bloedoog zag
hoe alle leven as was na de slag
en dat er niemand bleef om to verhalen,
toen wankelde, zwempotig, nog een meeuw
uit sintelholen van gesmolten steden,
ten uiterst eenzaam; Phoenix dezer eeuw
en zocht verbaasd de zee en vond beneden
de brij van dood; onder zijn laatste schreeuw
viel hij in een v66rtdurend, nodeloos Heden.
(naar een gobelin van Loes van der Horst-Wenckebach)
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Jan H. de Groot
IK ZEG U...
1k zeg u dat het waar is wat ik zeg
want verzen hebben nimmer nog gelogen;
de dichter ziet met voorgelichte ogen
veel verder dan de grenzen van zijn weg.
Hij ziet het einde van het durend pogen,
het slinkse pad van menslijk overleg.
'Ga nu maar slapen, alles komt terecht'.
De wereld wil het liefste zijn bedrogen.
Maar waar ben ik, uw bange boetprofeet.
De vijgeboom die nimmer vruchten droeg?
wel, hak hem om, voor 't licht der nieuwe morgen.
'Houd in de slag, Ik ben 't die alles weet.
Wie zijt gij, die van hem al vruchten vroeg?
Ik stel hem nog een jaar ander mij.n zorgen.'
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Marianne van Noortwijk-Colijn
PORQUE

Ze zat voor het raam en keek naar de lucht en de bomen, maar wat ze in
werkelijkheid zag, was het dode gezicht van haar broer Joachim. Ze had er
met verbazing naar staan kijken, want het was geheel vreemd geworden, het
gezicht van een dood mens, geel van kleur, met strakke paarsige lippen over
een keurig kunstgebit, dat vredig tussen de lippen lag te glanzen. Daar kon
niets mee gebeuren, dat zou de eeuwen verduren en gaaf uit de opgravingen
tevoorschijn komen.
Ze had zolang gekeken tot ze alles gezien had. Toen stapte ze weg, steunend
op haar stok, naar de wachtende taxi. De chauffeur hielp haar het tuinpad of
en voorzichtig de auto in en reed haar behoedzaam naar het gebouw in het
park.
Ze snoof tersluiks, onhoorbaar, een paar maal achter elkaar. 'Ik ruik niets',
dacht ze. Onopgemerkt door de chauffeur rook ze vervolgens een paar maal
aan haar handschoenen, haar mouwen, haar stok. 'Niets', stelde ze vast, 'niets'.
Thuis gekomen ging ze in het bad, waste zich langdurig en zorgvuldig, trok
schone kleren aan. Men was eraan gewend.
Nu zat ze voor het raam en keek naar de lucht, maar wat ze zag was Joachim,
geel en paarsig, aan het begin van zijn einde. Zijn glimlach was verdwenen.
Aileen zijn gebit zou het houden, dat vonden ze over honderd jaar nog.
Joachim was nu dus dood. Hij had geleefd in haar leven, een schaduw op de
voorgrond eerst, op de achtergrond later, maar altijd aanwezig. Zij had hem
overleefd, Sofietje, die de familie had mogen redden van de catastrofe, door
middel van haar huwelijk.
Joachim had bemiddeld. 'We hebben enorme financiele klappen gehad. Onze
enige redding ligt in een huwelijk met jou met een vermogend man'.
'Weet je soms al iemand?' had ze gevraagd. 'Ja', zei hij glimlachend, 'Jan
Bonebakker'. Ze deed een stag achteruit. 'Nee'. Jan Bonebakker, de veearts,
die stonk naar zweet en bloed en beesten, die handen had als bloedworsten en
een lichaam als een stier. Ze voelde neiging am te schreeuwen, maar Joachims gezicht verhinderde dat. 'Nee Joachim', zei ze nog eens, 'die niet'.
'Toch wel', zei hij luchtig, maar de dreigende ondertoon in zijn stem ontging
haar niet, 'die wel. Jan Bonebakker is een goede partij. Heel veel meisjes zouden graag met hem trouwen'.
'Maar ik niet', zei ze met een huivering.
'Kom', zei hij, 'maak er geen drama van, Sofie, ik hoop dat je verstandig zult
zijn, tenzij', en hij maakte een veelbetekenend handgebaar am zich heen, 'je
prijs stelt op het verlies van dit alles en tenzij', hij wachtte even, ging toen
zachter door, 'je prijs stelt op een leven van dienstbaarheid als juffrouw van
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gezelschap hoogstens, want dat zou dan de andere oplossing zijn. Denk er
maar eens over'.
Nog steeds glimlachend en met een lichte buiging liet hij haar staan.
Dus verloofde Sofietje zich met Jan Bonebakker, de veearts. Hij was trots dat
zij hem hebben wilde en vroeg zich liever niet af, waarom, maar zag zich als
de gelukkige bezitter van een dame, bovendien een mooie vrouw. Hij lachte
goedig als ze zei: 'eigenlijk raak je die griezelige lucht nooit helemaal kwijt',
en als ze voorzichtig snuivend hem ontweek, dach t hij: 'het zal wel wennen'.
Toen kwam de trouwdag en de trouwdienst in de kerk. Sofietje in haar witte
bruidsjapon onder de wolkende sluier, naast Jan Bonebakker in plechtig
zwart, met Joachim als getuige. De enige argeloze was de dominee. Hij
lachte toen hij de handen van het bruidspaar in elkaar legde en sprak vol overgave de zegen uit.
De bruidsnacht werd een nachtmerrie. Sofietje stond achter het kamerscherm
in de slaapkamer, luisterend naar Jan Bonebakker, die zich uitkleedde. Toen
hij op haar toekwam, raakte ze in paniek. 'Een stier', dacht ze, 'hij lijkt op zijn
beesten, hij is zelf een beest'. Ze duwde het kamerscherm omver, hem zo de
weg versperrend. Niet luisterend naar zijn kalmerende woorden vluchtte ze
naar de logeerkamer, draaide de deur op slot en leunde er hijgend tegenaan.
Toen het in de grote slaapkamer stil bleef, kroop ze in het onopgemaakte
logeerbed.
De volgende morgen schikte ze de dekens zorgvuldig, zodat de dienstboden
niets zouden merken. Ze deden allebei alsof er niets gebeurd was. Maar de
tweede nacht ging plotseling de logeerkamerdeur open en stond Jan voor haar
in zijn nachthemd. Verbijsterd schoot ze overeind, ze had de deur toch op slot
gedaan. 'Zo', zei hij, 'je dacht dus dat ik in mijn eigen huis buitengesloten zou
kunnen worden, maar dat heb je dan grondig mis. Waar ik wil, kom ik altijd
binnen, dat zul je merken'. Hij lachte kort, trok zijn nachthemd uit en maakte
haar zonder omhaal tot de zijne. Ze durfde geen kik to geven, met de meiden
zo dichtbij. Na afloop lag ze doodstil. '1k ruik de stal', dacht ze, 'zo is het dus.
Bij de beesten af'. Ze keek naar Jan, die al vredig indutte. 'Wat had ik ook
anders gedacht. Dit was bij de koop begrepen, de transactie van Joachim'.
Ze trok huiverend de dekens over haar koude lichaam, waar ze plotseling een
afschuw voor voelde. 'Kon ik me maar wassen', dacht ze, 'kon ik alles maar
goed schoon wassen, dan ging die stallucht misschien weg'. Maar ze durfde
niet en dus bleef ze liggen, stijf en koud naast Jan, die luidruchtig snurkte.
Tegen de morgen werd hij wakker, geeuwde en herinnerde zich alles weer. Hij
keek haar aan. 'Kom', zei hij, 'het is nu mooi genoeg geweest, zou ik denken,
laten we in een behoorlijk bed gaan slapen'. Hij wurmde zich moeizaam in zijn
nachthemd en stommelde naar beneden.
Terug in de slaapkamer kroop hij tevreden aan zijn kant het bed in, trok de
dekens over zich heen en sliep onmiddellijk. Sofietje glipte aan de andere kant
onder de dekens. 'Het echtelijke bed', dacht ze, 'dit is dus mijn echt, een
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nuchtere zaak met een stallucht'. Ze lag klaarwakker te kijken tot door de
kieren van de gordijnen het eerste daglicht naar binnen kwam. 'Zondagmorgen', dacht ze, 'straks gaan de klokken luiden en de oude dominee Stoffels
beklimt de preekstoel en alles gaat door alsof er niets gebeurd is', ze kneep
haar ogen dicht om de tranen tegen te houden, 'van amen tot eeuwigheid.
Sofietje is verraden en verkocht, maar wat zou dat? De klokken luiden, Joachim zit in de kerk en er is niets veranderd'.
Toen Jan Bonebakker wakker werd en behaaglijk rekkend en geeuwend de
ogen opende, stokte de geeuw hem plotseling in de keel, het bloed vloog naar
zijn gezicht. Voor de wastafel stond Sofietje, naakt, en waste zich zorgvuldig.
Sofietje, zonder nachtjapon, zomaar bij hem in de kamer, heel mooi en heel
naakt. Hij kwam half overeind, 'Sofietje', mompelde hij, 'kom hier'. Ze schrok,
greep zonder om te zien een peignoir en sloeg die om. In de spiegel zag ze dat
hij aanstalten maakte het bed uit te stappen. 'Nee', zei ze, 'nu niet'. Voor hij bij
haar kon zijn glipte ze de deur uit en sloot die zacht achter zich, hem achterlatend in een verbijstering van plotseling luidende kerkklokken en de aanblik
van zijn doelloze naaktheid ten voeten uit in de spiegel van de linnenkast.
'Zo gaat het bij de hoeren toe', dacht ze, toen ze op de gang stond, 'het maakt
weinig verschil'.
Joachim kwam op de koffie. 'Hoe gaat het?' vroeg hij, 'jullie waren niet in de
kerk'. 'We hebben (xis verslapen', zei Sofietje effen. Joachim glimlachte achter
zijn snor. Sofietje schonk koffie voor hem in, reikte hem zijn kopje aan en hun
ogen ontmoetten elkaar. 'Gaat het goed?' vroeg hij luchtig. 'De dingen zijn
meestal eenvoudiger dan je denkt', antwoordde ze, 'en banaler, zoals de stallen
van de boeren'. Hij schoot in de lach. 'Het moet wennen', zei hij. 'Vergis je
niet', antwoordde ze, langs hem heen naar buiten kijkend, 'vergis je niet,
Joachim'.
Na die nacht achtervolgde de geur haar. Soms duidelijk, soms vluchtig, een
vleug die kwam en verdween. Ze raakte meer en meer op haar hoede, verplichtte zichzelf tot waarnemen. De geur was niet alleen om Jan, merkte ze,
maar ook in huis, op het onverwachtst, in een kamer, een kast, op zolder, ook
al was Jan de hele dag weg. Een stallucht, vaag meestal, maar zo penetrant
dat hij haar geheel leek te doortrekken. Dan moes t ze zich wassen. Het hielp
niet. Ze maakte kamers en kasten schoon, zonder resultaat. Vanuit een schoongemaakte kast, een pas geschrobde gang, een fris geboende zolder woei de
lucht haar tegen. Haar slaapkamer was lang niet altijd veilig. Soms kroop de
lucht uit de dekens naar haar toe, zodat ze op moest staan en zich weer wassen in een steeds omslachtiger wordend ritueel, maar het hielp niet. Nauwelijks was ze klaar of de lucht was er weer. Heel vaag weliswaar, zodat ze
begrijpen kon dat anderen niets roken, maar voor haar duidelijk waarneembaar, alles doordringend. De dienstboden begonnen te roddelen, Jan ergerde
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zich. 'Hou op met die gekheid, Sofie', zei hij, 'je moet je ertegen verzetten. De
meiden kletsen en lopen het huis uit. Hou in vredesnaam op'. Ze antwoordde
niet.
'Ze zou kinderen moeten hebben, dan raakte ze die inbeelding wel kwijt.
Vrouwen zonder kinderen halen zich van allerlei nonsens in hun hoofd'. Hij
sliep met haar, nacht op nacht, probeerde haar gespannen afkeer niet te merken. Ze lag te wachten totdat hij tevreden snurkend ingedut was, stond dan
op en waste zich. Hij gaf tenslotte de moed op. 'Het lukt niet', dacht hij mistroostig, 'ze krijgt geen kinderen, ze zou ze misschien niet eens willen hebben.
Ze is zo vreemd, een vreemde in mijn huis. Ze is nooit gewoon geweest'. Hij
ontweek haar. De drank werd een schamele troost.
Joachim merkte het. Joachim merkte altijd alles. Toen hij op een herfstmorgen
aankwam voor zijn wekelijkse bezoek, zag ze dat hij het wist en de angst kroop
door haar heen. De angst van vroeger, van zorang ze zich herinneren kon, voor
Joachim, die de baas was, die haar glimlachend verschoof als pion op zijn
schaakbord, Joachim die won.
Hij wachtte tot ze de koffie voor hem ingeschonken had, vroeg toen, als elke
week: 'hoe gaat het?' En, als elke week, antwoordde ze: 'goed'. Hij keek haar
aan door half toegeknepen ogen, zwijgend. Haar hart klopte in haar keel, ze
hoopte dat hij het niet zou merken. Zijn blik liet haar niet los toen hij langzaam vroeg: 'werkelijk?'
'Zeker', zei ze en dacht: 'houding Sofie, rechtop, dat is het enige', 'zeker, waarom niet?' Alleen zijn mond glimlachte toen hij zei: 'ik hoar vreemde dingen de
laatste tijd' hij roerde in zijn koffie, 'van je dienstboden. Je vroegere dienstboden'.
'Meiden kletsen altijd', probeerde ze luchtig te zeggen. Er begon een adertje
te kloppen in de huid van haar hals. 'Dat moet hij nu wel zien', dacht ze.
'Alleen als er aanleiding voor is', antwoordde hij nog steeds glimlachend, 'ze
grijpen de praatjes niet uit de lucht. En van nu of aan' - hij boog zich naar
haar toe, wachtte even, ging toen zacht verder - 'is het uit met die nonsens. Ik
wens er geen woord meer over te horen, versta je. Want als je zo doorgaat' - hij
bracht zijn gezicht vlak bij het hare, zijn stem werd een dreigende fluistering,
'wordt het toch wel een abnormale toestand. Dan dienen er maatregelen genomen te warden. Ik zou je op kunnen laten nemen, begrijp je'. Hij keek naar
haar tot hij het genoeg vond, toen ging hij rechtop zitten, leunde vervolgens
achterover in zijn stoel. 'Ik zal daar niet voor terugschrikken', zei hij, als
terloops.
Het adertje in haar hals, het hart in haar keel, de angst in haar lichaam en
Joachim die won, die haar glimlachend schaakmat zette, haar verraden en
verkopen zou als hij dat nodig vond.
'Versta je me Sofie, geef antwoord'. Ze knikte, 'ja Joachim'. Hij stond op en
ging. Ze keek hem na door de gesloten vitrages, toen hij snel en veerkrachtig
de stoep afwipte. Stiletto in elegant foudraal. Daarna keerde ze zich om, liep
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naar de spiegel en keek naar haar gezicht. 'Ben ik gek aan het worden?' dacht
ze, 'kun je gek warden, enkel van een geur? Die je inademt maar die er niet
is, misschien? Er zijn mensen gek geworden van een druppel, een druppel op
hun slaap, tik, tik, tik, tik, uren en dagen, tot ze gek werden, stapel krankzinnig, tot ze doodgingen tenslotte. Maar een geur? Die er niet eens is, misschien? Of toch? Een geur van stallen en mest en beesten?' Ze legde haar handen om haar gezicht. 'Huilen doe ik nu niet meer, ik heb geen tranen, ik wou
dat ik ze had. Ik heb alleen maar gekke gedachten op de achtergrond. Soms
blijven ze daar niet, soms komen ze naar voren en dan lopen ze door elkaar,
de gekke en de gewone, dan spelen ze krijgertje, dan draaien ze caroussel en dan
word ik bang, dan ruik ik de stal'.
Ze keek speurend in haar ogen, die speurend terug keken. 'Klets', zei ze hardop
en sloeg met haar vlakke hand op haar gezicht in de spiegel, 'gekkepraat, er is
niets, versta je, er is niets, kijk me niet zo aan'. Er sprong een barst in het glas,
zodat het leek of er een snee in haar gezicht kwam. Ze tilde de spiegel van de
muur en legde hem schuin tegen de kachel onder de schoorsteen. 'Zo zullen ze
denken dat hij gevallen is', fluisterde ze. Ze hurkte neer, keek opnieuw naar
haar verwrongen beeld. 'Het krijgertje spelen is nu tenminste even opgehouden', dacht ze, 'de caroussel draait niet meer, ieder is naar zijn plaats terug,
gek achteraan, gewoon vooraan. Op de plaats rust'. Ze drukte haar vinger
tegen de barst, de twee glashelften bewogen, ze voelde de scherpe snijvlakken.
'Spiegeltje spiegeltje aan de wand, wie is de schoonste in het hele land?' Een
oog werd scheef door de twee helften weerkaatst. Ze keek naar dat ene oog.
'Waarom huil je nu niet oog', dacht ze, 'ik wacht op de tranen, al zo lang'.
Soms kwam de dominee. Hij had de geruchten wel gehoord, maar hij sprak
over koetjes en kalfjes.
'Als ik je mooie staartklok zie, Sofietje, dan besef ik ineens dat ik oud word',
zei hij, 'want dan zie ik in gedachten jou als klein meisje spelen in de gang van
je ouderlijk huis. Daar hing de klok. En vlak voor hij begon to slaan liep je
altijd naar binnen, want je was een beetje bang van het zoemende geluid voor
de slag. 'Hij bromt zo, net of hij boos is', zei je en iedereen lachte je uit. Je
wachtte net zolang tot hij geslagen had en dan ging je weer spelen'.
'Ik speelde nooit helemaal echt', zei ze, 'ik moest altijd letten op de klok'. 'En
op Joachim, die vals speelde', dacht ze.
De oude man knikte. 'En nu, ben je nu niet meer bang?' Ze keek hem snel van
terzijde aan, spiedend naar een bedoeling in zijn woorden, maar de argeloze
oude ogen verborgen niets. Niettemin zei ze afwerend: 'och nee, waarom zou
ik, het was een kinderangst immers en al zo lang geleden. Ik ben wijzer geworden en bovendien, de klok is een paar maal gerepareerd en nu hoor je het
zoemgeluid haast niet meer'.
'je had zulke mooie pijpekrullen', zei hij, 'met een grote strik erin, weet je nog,
je was net een vlindertje'.
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Ze luisterde naar de oude stem die praatte, kleine, geruststellende zinnetjes.
Rust en een beetje troost. 'Als ik het hem vroeg', dacht ze, 'wat zou hij zeggen? Als ik vroeg: dominee, ruikt u het ook, vindt u het gek dat ik overal de
stal ruik of kent u wel meer mensen die zoiets hebben?' Maar ze had geen
macht over haar stem en haar mond. Ze zat doodstil, zich inspannend voor
een spleet lucht, een spierbeweging die de dwang zou opheffen. Er gebeurde
niets.
Na een tijdje stond de oude man dan weer op, liep, wat stijfjes van het zitten,
naar de deur. In de gang zei hij altijd: 'ik kom je gauw nog eens opzoeken,
Sofietje'. Ze reikte hem zijn stok en zijn hoed. Niemand zei ooit meer Sofietje. Ze keek hem na als hij voorzichtig de hoge stoep afdaalde en ietwat gebogen voortliep onder de lindebomen in de straat. 'Misschien zal ik het hem eens
kunnen vragen', dacht ze, 'eens, op een andere keer'.
Toen hij gestorven was, drong het aanvankelijk nauwelijks tot haar door. Ze
reed naar het kerkhof en maakte de begrafenis mee. Pas toen de kist in het graf
daalde, begreep ze dat hij dood was. Ze bleef staan tot alle mensen weg waren,
liep toen tot vlakbij de kuil en keek er in. In de diepte glansde het koperbeslag
van de kist. 'Nu kan ik het hem niet meer vragen', dacht ze, 'nu kan dat dus
nooit meer'. Ze boog zich voorover. Een kist met aarde er omheen en in die
kist het antwoord, dat ze dus niet meer horen zou. Want er kwam straks nog
meer aarde overheen, en er omheen, aarde en zand. Zand erover, steen erop,
stikdicht, stil, dood. Ze bukte zich nog verder voorover, luisterend of ze iets
hoorde, turend of ze jets zag, een kier, een spleet waardoor het antwoord
klinken kon.
Haar voet stootte tegen een hoopje rulle aarde, dat ritselend snel in de diepte
gleed. Ze schrok, trok haar voet terug. Er ritselde meer aarde, er vielen kluiten met een zachte plof naar beneden. Gleed de grond weg ander haar voeten,
werd ze meegetrokken de diepte in, om onder de aarde het antwoord te horen
op de vraag die ze boven de grond niet had kunnen stellen? Bewoog de grond
onder haar of kon ze nog wegkomen, nu meteen, als ze vluchtte? Ze rende over
de paden, door het hek, belandde ademloos in het rijtuig en liet zich regelrecht
naar huis rijden. Ze sloot zich op in haar kamer en wilde niemand binnen
laten, bleef doof voor Jans gepraat aan de deur. Joachim werd gehaald.
Samen maakten ze de deur open en kwamen op haar toe, zwijgend. Eindelijk
zei Joachim: 'in het bijzijn van Jan zeg ik je, en nu voor het laatst, dat het
uit moet zijn met die gekheid. Ik' - hij herstelde zich, keek naar Jan - 'wij zullen niet schromen, je op te laten nemen in een inrichting, als je deze dwaasheid
niet beeindigt'.
Ze keek naar hun gezichten, hun ogen, solidaire dreiging, en voelde zich ineenschrompelen tot een koude kern. Ze vouwde haar handen in elkaar om nog
iets warms te voelen, maar het hielp niet, haar handen waren ook koud. De
gezichten keken, trokken zich toen terug, lieten haar alleen. De deur sloot zich.
Ze zat daarna soms dagen voor het raam, starend naar de lucht en de bomen,
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om vervolgens weer speurend door het huis te gaan, kasten en kamers openend,
schuddend aan de overgordijnen, maar zo, dat niemand het merkte.
De meiden vertelden verhalen, die gretig werden aangehoord. Maar bij de
schaarse gelegenheden waar ze verscheen, wist ze de praatjes te doen verstommen. Sierlijk en sereen trad ze binnen, de dikke Jan Bonebakker achter zich
aan. Ze converseerde koel en een tikje spottend, bekeek de vrouwen van het
hoofd tot de voeten, glimlachte tegen de mannen, bij haar vertrek verwarring
onder hen achterlatend en giftig gesis bij de vrouwen. In het rijtuig liet ze een
raampje neer, op gevaar of kou te vatten. Jan verzette zich al lang niet meer.
Hij zette zijn kraag op en dook thuis achter troostende borrels terwijl Sofie
zich van top tot teen waste en verkleedde. Status quo zonder scenes.
Tot aan de dag waarop het lichaam van Jan Bonebakker thuis werd gebracht
zoals ze het uit het kanaal hadden gehaald, onder het gekantelde rijtuig vandaan en het op de chaise longue in de salon hadden gelegd, druipend van water
en wier, stinkend naar mest en modder en - uit de halfopen mond - drank. Van
de bank liep een spoor van stank over het tapijt, over het marmer van de gang
over de stenen stoep naar buiten, over de weg, het winterse gras van de wallekant en verloor zich in het water dat hem had opgevangen, zijn roes gekoeld,
zijn dorst gelest en hem had gewiegd, vredig, tussen wilgen en wier, tot ze hem
vonden.
Verbijsterd had ze in de kamer gestaan, doof voor het meewarige gemompel
van de dragers. 'Het is gekomen', dacht ze, 'al die tijd heb ik erop gewacht
en nu is het gekomen, onuitroeibaar, de mest en de modder. De stank'. Ze keek
naar de plekken in het tapijt, donker van modderig slootwater, tastte ernaar
met de punt van haar schoen, het sopte onder haar voet. Ze lachte zacht. 'Zie
je wel dat ik gelijk had', fluisterde ze. 'Kam', zei een stem naast haar, 'kom
Sofie'. 'Ze is wat overspannen', zei de stem, en toen: 'kom, bier kun je niet
blijven'. Joachim nam haar bij de arm en bracht haar naar de deur. Daar keerde
ze zich om en keek voor het eerst en voor he t laatst naar de bank. Natte kleren
plakkend aan een stil, slap lichaam, een hoofd dat opzij gezakt lag tegen een
kussen dat langzaam het water opzoog, dunne pieken grijzend haar, een hulpeloos halfopen mond, gedempt getik van waterdruppels, een verdronkene. Ze
stond stil en keek. De anderen keken ook. 'Als er nu niemand was', dacht ze,
'dan, misschien. Even met mijn hand langs zijn gezicht, de mest en de modder
aanraken en het dan echt afwassen en kwijtraken'.
Joachim kuchte, 'kom', zei hij nog eens.
Na de begrafenis vertrok ze, niemand wist waarheen. Joachim bracht haar
weg. Daarna regelde hij de zaken, verkocht het huis en de meubels, leefde alleen
verder in de kleine provinciestad, welgesteld en rustig.
Ze zat voor het raam en keek als zo vaak naar de lucht en de bomen. Ze had
Joachim dus voor het laatst gezien, stil en ongevaarlijk, zonder glimlach. De
vorige week was hij nog bier voor zijn maandelijkse bezoek. Als hij weg ging
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luchtte ze een uur lang haar kamer. De zusters lachten er altijd een beetje om,
vroegen soms: 'moet dat nu heus precies een uur mevrouw', maar ze gaf nooit
antwoord. Nu zou hij nooit meer komen, hij was voorgoed weg en - ze hief
verbaasd haar hoofd op, keek om zich heen - de lucht was weg. Ze had voor
het eerst niets geroken. Niet in de taxi en niet hier. Ze ging rechtop zitten,
waakzaam rondspeurend. Ze schudde ongelovig haar hoofd, stond op, opende
kasten en laden, schoof gordijnen open en dicht, snoof. Niets. Ze ging naar de
slaapkamer, trok de sprei van het bed, de dekens, de lakens, boog zich over de
inhoud van dozen en kistjes, strikte linten los, Borg haar gezicht tussen haar
kleren, 'niets', mompelde ze, 'er is ineens niets meer. Het is allemaal weg'. Ze
streek met haar handen langs de muren, de meubels, bukte zich, veegde langs
de plinten. 'Hoe kan het', fluisterde ze, 'hoe kan het dat ik niets meer merk?'
Er kwam een zuster binnen. 'Mevrouw, wat duet u?' vroeg ze verbaasd. Sofie
keerde zich om. 'Ze zijn dood', fluisterde ze, 'allebei, ze zijn weg en nu mag ik
hier ook weg, nu ben ik genezen, ik ruik de stal niet meer, geen mest en geen
modder'. Ze lachte, deed opnieuw alle kastdeuren open, rook aan de overgordijnen, en lachte weer.
Toen ze opkeek stonden er twee zusters. Ze lachten niet. Ze keken ernstig naar
haar met beroepsvriendelijkheid. Er verstrakte iets in haar. 'Ik ben zo blij',
stamelde ze bedremmeld, 'alles is over, ik ben beter'.
' Ja natuurlijk', zei de een, duidelijk geruststellend.
'Kom', zei de ander, duidelijk opgewekt, 'we brengen u naar bed en dan gaat u
heerlijk uitrusten'.
'Want het was een vermoeiende dag', zei de een.
'Het heeft u allemaal een beetje teveel aangepakt,' zei de ander.
Hun waakzame ogen lieten haar niet los, ze kwamen langzaam op haar toe,
hun witte schorten als schilden voor hun massieve lijven. Er was geen uitweg.
Ze keek smekend in hun vastberaden goedwillendheid. 'Heus', fluisterde ze,
'heus, ik ben blij, ik ben beter'.
'Zeker', zeiden ze, 'natuurlijk', en staken hun handen uit.
'We brengen u naar bed', zeiden ze en begonnen haar uit to kleden, 'en dan gaat
u lekker slapen'.
'Maar ik ben niet moe', protesteerde ze, 'ik wil niet naar bed, ik wou alleen
maar zeggen -'
' Ja', zeiden ze sussend, 'natuurlijk, u mag morgen alles aan de dokter zeggen,
dan kunt u 't hem allemaal precies uitleggen, dat is veel beter'.
Schorten als schilden, handen die onvervaard werkten naar hun doel, vastberaden gezichten met maskers van vriendelijkheid.
'Het gaat mis', dacht ze radeloos, 'ze gaan de verkeerde kant op maar ze zien
het niet, ze gaan hoe langer hoe meer de verkeerde kant op maar ze merken
het niet. Ik moet waarschuwen, anders gaat het mis, ik moet roepen, anders
gebeuren er ongelukken'.
Toen schreeuwde ze.
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'Wat heb ik je gezegd?', zei de een.
'Een spuitje,' zei de ander, 'je had gelijk'.
Ze bogen zich over haar heen met gezichten en ogen solidair in trefzekerheid.
Ze kreeg de prik en voelde zich langzaam ineenschrompelen tot een kleine
koude kern. Ze herkende vaag het ogenblik, herinnerde zich het gevoel en haar
handen gingen in afweer omhoog langs de koude witte schilden, naar de samengebalde bedreiging die op haar toekwam, zich tot haar overboog, dichter en
dichter, tot heel vlakbij. Toen herkende ze de gezichten. Van het begin tot het
einde. Ze hadden haar achtervolgd bij hun leven, ze lieten haar niet los in hun
dood. Verrijzend uit water en wier, opdoemend uit een burgermansgraf, met
druipende haren en een halfopen mond; met paarsige lippen over een keurig
kunstgebit in een zegevierend lachje kwamen ze op haar toe, geruisloos bewegend als robots volgens plan.
Ze schreeuwde opnieuw en hief haar handen om to slaan, maar ze werden gegrepen en vastgehouden tot ze machteloos waren. In de mist die dichttrok om
haar heen zag ze tenslotte maar een gezicht: Joachim, die won.
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Kees Ouboter
IV. KITSCH. EEN SAMENVATTING EN EEN
NIEUWE ONTMOETING
Het is niet uitgesloten dat degene die ons op onze speurtocht in het domein
van de kitsch tot op heden gevolgd is niet meer recht weet waar hij aan toe
is. De zaak is al te subtiel geworden en de paden zijn bedenkelijk gaan kronkelen. Doen wij het niet voorkomen alsof wij voortdurend om de eigenlijke zaak
heendraaien?
Het lijkt inderdaad eenvoudiger te zeggen wat wel en wat niet kitsch is. Ik
heb dat om zeer subtiele reden niet gewild. Hier zijn nogmaals die reden. Het
woord, het begrip is te jong, te onbepaald. Een jong woord heeft het beenderstelsel van een zuigeling, kraakbeen. Het heeft een ongekende vitaliteit en
- hopen wij - een prachtige toekomst, maar het heeft hoegenaamd geen kracht
of bepaaldheid. Zo is het woord - en het begrip - kitsch.
Dan de zaak zelf. Strikt genomen mogen wij geen tegenstelling maken tussen
woord en zaak. Een zelfde onbepaaldheid kenmerkt de zaak, het verschijnsel
kitsch. Het wordt voortdurend aan de kritische blikken onttrokken door een
nevel van emoties en emotionele waarderingen.
Deze nevelachtigheid heeft met het huidige statuskarakter van onze maatschappij te maken. De maatschappij vertoont zich aan ons in lagen - high -,
middle- en low-brow is een dergelijke indeling in lagen - en datzelfde beeld
vertoont de cultuur. Sinds kort heeft zich daarbij het taalgebruik gevoegd. Uit
Engeland overgewaaid is het joe en non-joe, alweer tweedelige structuur, die
ons herinnert aan kunst en kitsch.
Hier doemt iets van een conclusie uit het rijk der nevelen op: alleen de man
die joe-taal gebruikt weet ook van non-joe-taal, dat is namelijk de taal die
hij nooit gebruikt. Evenzo weet alleen de kunstgevoelige elite van kitsch, dat
is die quasi-kunst waar zij volkomen vreemd aan is.
Dit lijken conclusies van psychologische aard. In feite zijn het gevolgtrekkingen die voor het waardeoordeel en voor onze relatie tot het kunstwerk en
niet dat alleen, maar tot alle menselijke expressie, van eminent belang zijn.
Wat wij steeds gepoogd hebben, niet in rechtlijnige conclusies, maar in subtiele
overwegingen, is de zwart-wit scheiding tussen kunst en kitsch te relativeren.
Daarvoor hebben wij een differentiatie in de kitsch aangebracht. Naast de
kitsch die automatisch van producent naar consument gaat is er de kitsch die
als een fluidum de huidige kunst doortrekt.
Wel is er bij sommige kunstenaars een immuniteit tegenover het besmettelijk
verschijnsel. Bij anderen, hoog in aanzien, is er echter niet een dergelijke immuniteit. De kitsch laat niet de bergtoppen vrij en hangt alleen in het dal en
tegen het midden van de bergen, kitsch is waarneembaar van hoog tot laag.
Dit wat de ruimte aangaat. Maar nu de tijd, de geschiedenis van de beschaving.
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In tegenstelling met wat meestal geponeerd is, willen wij de kitsch slechts zoeken in de laatste anderhalve eeuw, als uitloper van een populaire romantiek.
Hier wijken onze bevindingen, ons oordeel, van dat van gerenommeerde voorgangers af. Ik heb reeds de Dies-rede van Prof. Dresden genoemd. Zo dadelijk
komt een ander geschrift aan bod, dat eveneens de kitsch ziet als een algemeen
cultuurverschijnsel. In een bepaalde fase van de ontwikkeling doet zich kitsch
voor. De schrijver, die wij tot heden niet genoemd hebben, is een Zwitserse
psycholoog, Christian Kellerer. Zijn boekje onder de titel Weltmacht Kitsch
is in 1957 (Europa-Verlag) uitgekomen. Er is in 1959 een Nederlandse vertaling verschenen bij uitgeverij Heijnis onder de titel 'Veel leven om Kitsch'. Een
ontmoeting met de gedachtenwereld van deze erudiete psycholoog is voor ons
onderzoek van groot belang. Niet alleen omdat in dit essay de factor van het
onbewuste ten volle gehonoreerd is - dit in afwijking van wat wij eerder geconstateerd hadden maar ook omdat wij hier een medestrijder vinden voor
het gebruik van het begrip kitsch buiten het esthetische veld.
Daar liggen dus gemeenschappelijke belangen. De ontmoeting met Kellerer is
niet toevallig. Weer doet zich de grote vraag voor: welk recht hebben wij, een
term die in het rayon van de beeldende kunst ontstaan is, uit te breiden tot
de andere kunsten en, wat meer is, die toe te passen in heel het veld der menselijke betrekkingen.
Hier nu blijkt niet alleen overeenstemming maar ook verschil te bestaan tussen wat wij tot op heden menen gevonden te hebben en de uitkomsten van de
Zwitserse psycholoog. De ontmoeting wordt er te interessanter om.
De partijen zijn ongelijk. Aan de ene kant staat een wetenschappelijke routine
die wij missen.
Het enige wat ons recht geeft tot een meting van krachten is het simpele feit
dat deze psycholoog zich begeeft op essayistisch gebied. Meer psychologen
doen dat heden ten dage. Het enige wapen dat wij voeren is dat van de literator: hondengeblaf en hondentanden. Daarmee zeggen wij: dit is ook ons terrein. Wij gedragen er ons wat speelser. Maar daar zijn wij honden voor.
Wij waren in onze samenvatting op een belangwekkend punt gekomen. Bij het
pogen de term en het begrip uit te breiden tot heel het menselijk vlak staan
wij Uri beperking voor. Wij zouden het begrip kitsch willen binden aan de
ontwikkeling in het recente verleden. Dat vraagt om argumenten.
Ons belangrijkste argument is het taalgebruik. Het woord kitsch kan niet eindeloos uitgerekt worden zonder dat er de rek uitgaat. M.a.w., men kan met
een bepaald woord niet te ver van huis gaan.
Die neiging bestaat natuurlijk wel in een rijpe cultuursituatie. Naarmate een
taal ouder wordt dienen minder woorden om meer uit te drukken. Morfologisch is die wet bizonder duidelijk in verbuigingen, uitgangen, enz. De betekenisomvang van bepaalde woorden groeit. Bij de gebruikers van de taal groeit
navenant het vermogen tot associeren en het vormen van abstracte begrippen.
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In ons geval associeert men binnen een eeuw waardeloze schilderijen met bepaalde - of onbepaalde - quasi literaire producten, dit alles door een sterk
vermogen tot abstraheren. Deze abstractie is niet alleen een verstandelijk
proces, zij kan zich evengoed in het gevoelsleven of in de intuitie voltrekken.
Nog een stap verder en de psycholoog mag tegen ons blaffen en kan ons bijten:
ieder echt associ.6ren is gekenmerkt door een samengaan van bewuste en onbewuste factoren. Van misschien wel meer soorten onbewuste factoren, waarin echter de bewuste elementen een zichtbare rol spelen.
De abstractie levert het verbindende element en put daarbij uit de bewuste
en onbewuste schat van gegevens. In de beeldende kunst is er op een gegeven
moment wat het Woordenboek van Hermann Paul noemt wertlose Malerei,
quasi-kunst, die nets waard of niet veel waard is, goedkope prullaria.
Associatief verbindt waardeloos, goedkoop zich met het gemakkelijk aanspreekbare. Wat goedkoop is komt gemakkelijk tot stand, heeft geen diepe
wortels. Het goedkope effect, waarop wij reeds eerder wezen, komt in het
complex van verschijnselen voor de dag. Het is in de associatie van beeldende
kunst naar literatuur het dragende substraat. Wellicht niet het enige. De massaliteit, typisch product van de bevolkingsgroei aan het eind van de 19e eeuw,
is een ander substraat, zo wezenlijk dat wij soortgelijke ontwikkelingen in
vroeger eeuwen niet met kitsch in verband willen brengen, omdat er nog geen
sprake is van massaliteit.
Nu kan men ons tegenvoeren dat soortgelijke verhoudingen als die tussen
kunst en kitsch, natuurlijk op veel kleiner schaal, vroeger waarschijnlijk ook
voorgekomen zijn. M.a.w. massaliteit is een zaak van quantum en voegt niets
principieel toe aan een bepaalde steeds terugkerende situatie. Dat alles zich op
veel groter schaal voltrekt, verandert niets aan de grondsituatie.
Maar wij denken niet zo gering over quantum. Het is geen vergroting alleen,
maar een verandering. Het wijzigt de verhoudingen. Ortega y Gasset's Opstand
der horden heeft dit toch wel aangetoond.
Dit leidt ons tot een zeer kwetsbare conclusie: dat de verhoudingen zoals die
zich in de vorige eeuw ontwikkeld hebben, die in onze eeuw verder doorwerken, historisch en in vele andere opzichten uniek zijn. Uniek tot in het extreme, naar hoogte en diepte, naar mogelijkheden en onmogelijkheden, naar menselijkheid en onmenselijkheid.
Het ontstaan van kitsch heeft met deze extreme situatie to maken. Het
spontane ontstaan van dit naar zijn betekenis nog altijd duistere woord is een
symptom van het unieke van de situatie. Zoals men voor het geheel nieuwe
voertuig op twee wielen het woord fiets koos - even duister van oorsprong en niet het kunstmatige woord rijwiel, zo koos men voor de nieuwe expressie
het woord kitsch . . . Maar er is een merkwaardig ding, al direct bij de wieg
van het woord. Het lijkt wel alsof een bone fee zich over de jonggeborene heeft
heengebogen: onmiddellijk schuift een schaduw over het schepseltje heen. Zelden of nooit heeft de kitsch een goed woord meegekregen.
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Wij dolen maar rond, wij zijn weer bij een vroeger uitgangspunt beland, bij
het negatieve oordeel dat blijkbaar onvermijdelijk is.
Het zal ons weinig moeite kosten, bewijzen aan te voeren voor de minderwaardige functie van de kitsch.
Kellerer, die een zeer genuanceerd beeld van het verschijnsel geeft, het nergens vastlegt om het daarna te zekerder te kunnen veroordelen, blijft over
het geheel genomen aan de negatieve kant. Zo stel t hij al meteen aan het begin
van zijn beschouwing vast dat kitsch 'zich bedient van een reeds volkomen
versleten en geheel verbruikte vormentaal. En bovendien richt de kitsch zich
tot dat gebied van schijngevoelens, dat steeds dA.ar pleegt te ontstaan waar het
rechtstreeks beleven overwoekerd wordt door volkomen gedogmatiseerde en
geijkte voorstellingen, voorstellingen, welke op grond van de door de tijd
bepaalde behoeften reeds lang achterhaald zijn' (blz. 12).
Iets verder komt er een voorlopige definitie, die nog een beter beeld geeft
van de samenhang waarin de schrijver de kitsch geplaatst ziet: 'het verschijnsel kitsch is de antipool van originele avantgardistische kunst voor zover het
in overeenstemming is met die vooroordelen der algemene opinie, waartegen
de avantgardistische kunst als protest optreedt. - Of anders uitgedrukt: terwijl
moderne kunst met de problemen van verdiepte zelfkennis worstelt, kristalliseert zich de kitsch uit in de vorm van een zich oppervlakkig bezighouden met
het metafysische, dus v66r alles in begrippen, als religie, liefde en vaderland. - Hier wordt de kitsch tot een bindmiddel tussen een onduidelijke individuele behoefte en zwak geidealiseerde expressievormen. Tengevolge van
haar massaal optreden speelt de kitsch in beginsel de eerste viool in het esthetische en daarbovenuit in het algemeen in elk metafysisch concert'.
In het Hoofdstuk De Elementaire Belevingsketting van de Kitsch geeft Kellerer het volgende schetsmatige beeld van de kitsch:
'Beeld van de behoefte: vlucht voor een zelfstandig oordeel en verantwoordelijkheid.
Beeld van het doel: een aantrekkelijke wereld.
Beeld van de weg: de zwakke, onechte gevoelsexpressie'.
Dit hoofdstuk eindigt als volgt: 'De vlucht voor de echte levensconflicten en
beslissingen door middel van gevoelssublimering in het onechte beeldt inderdaad het slechts vaak in geringe mate bewuste behoefte-beeld uit, dat aan de
kitschvoortbrengselen in de meest uitgebreide zin ten grondslag ligt. Wij hebben daarmede ook voor de eerste schakel van de elementaire belevingsketting
een juiste formulering gevonden en daarmede tegelijk een kriterium ontdekt
voor kitsch in de ruimste zin van het woord. - In deze uitgebreide zin verschijnt de aanduiding 'kitsch' ook in het algemeen in het moderne alledaagse
spraakgebruik, want de moderne taal heeft nog niets ingeboet aan natuurlijk
psychologisch taalinstinct, het woord komt gewoonlijk op de proppen wanneer er op het een of andere gebied het verwijt moet worden gemaakt aan het
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een of ander, dat het 'gemaakt' onecht, schijnheilig, oneerlijk, imitatie zou
zijn, dus ook, wanneer er geen sprake is van kunst'.
De tegenstelling die wij reeds uit andere literatuur kennen, die tussen kunst en
kitsch, is hier toegespitst tot die tussen avantgardistische kunst en kitsch.
Kitsch is niet alleen onecht, gemaakt, nagemaakt, hij is bovendien op de ontwikkeling van de cultuur fataal ten achter.
Wij zouden de auteur echter geen recht doen, indien wij ook niet de visie weergaven die hij heeft op de ontwikkeling van kunst en cultuur. Hij schetst die in
vier fasen, vanaf het primitieve begin via het magische naar de derde fase
van de artistieke vormgeving, waarbij de artistieke belevenis zich hoe langer
hoe meer los maakt van cultische voorstellingen, een fase die hij onderverdeelt
in een periode van naieve kunstexpressie en een die gedragen wordt door de
absoluut-esthetische wereldbeschouwing van een tot rijping komende cultuur
(l'art pour l'art). De vierde case, de slotfase, waarin wij zojuist getreden zijn
is een periode, waarin zich een trans-esthetische, absolute kunstexpressie gaat
aftekenen. De voornaamste drijfveer daarbij is de bewust-persoonlijke zelfverwerkelijking van de kunstenaar.
Aldus, verkort, Kellerers korte schets van de ontwikkeling der culturen (blz.
7 en 8). Merkwaardig is daarbij het positieve accent op de avant-garde, onder
aftrek van alle epigonisme, als een broeinest van kitsch en snobisme. Dit
echte avant-gardisme is, zoals Kellerer het ons voorstelt, wel wat psychologisch gekleurd, het worstelt immers am zelfkennis en dat in tegenstelling tot
de gemakzuchtige kitschbedrijvers.
Nu maakt de auteur het zich ook wat makkelijk, zodra het erop aankomt, de
avant-garde te onderscheiden van de onoriginele slechts navolgende horde.
Hij zegt daarvan: 'Als imitatie valt daarentegen aan te merken, alles wat op
dit gebied niet-avantgardistisch is' (blz. 10). Dat is een petitio principia.
Wat ons verder opvalt behalve de psychologische benaderingswijze is de klemtoon op de levens- en wereldbeschouwing. De vertaling kan ons daarbij parten
spelen. Het Duitse woord Weltbetrachtung heeft een andere inhoud als het
Nederlandse wereldbeschouwing. Bij de Duitser, en vaak ook, zoals hier bij de
Zwitser, betekent Weltbetrachtung een filosofische en zakelijke beschouwing
van het totaal; in ons vaderland betekent het, betekende het, allereerst de door
religie geinspireerde beschouwing van het menselijk leven in heel zijn omvang.
Mijn persoonlijk bezwaar tegen deze bizonder belangwekkende studie is dat
deze beschouwing van het geheel datgene waarom het gaat, de kitsch, te veel
van een afstand beschouwt en daardoor alleen oog heeft voor tegenstellingen
zoals die zich van een grote afstand aan de beschouwer voordoen, zwart-wit.
Zwart: Jan Publiek, wit: de eenzaam worstelende kunstenaar. Verzwageren
die beiden zich nooit of nergens?
M.a.w., de middenvormen ontbreken in Kellerers beschouwing. En juist de
mengvormen in artistieke zin zijn een studie ten volle waard.
Dat de schrijver kitsch niet helemaal negatief waardeert blijkt uit het verder
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verloop van zijn betoog, wanneer hij zegt: 'Het wezenlijke verschil tussen dier
en mens is. . . dat slechts in de menselijke expressie kitschtendenzen kunnen
binnensluipen en wel des te gemakkelijker naarmate de expressies verfijnder
zijn, dus in de eerste plaats bij kunstzinnige expressies' (blz. 54).
Waarvan dankbaar nota, al klinkt het alsof de schrijver bezig is met de artistieke zondeval van de mens.
Er is nog een element in deze studie, een uitdrukking, die ons bij een komende
laatste onderzoekingstocht van pas kan zijn. Dat is het woord kitschig en de
uitdrukking kitschige levenshouding (blz. 34). Men zou zelfs van kitschige
situaties kunnen spreken.
Kellerer heeft dit hoofdstuk voorzien van illustraties uit de praktijk van de
psychiater. Zo toont hij het kitschige in de te sterke binding van ouders aan
kinderen aan. Verkitschte verhoudingen heet het zelfs eenmaal.
Het is echter de vraag of het woord kitsch en zijn adjectivische afleiding nog
wel toepasselijk zijn op situaties in de psychiatrische kliniek, alleen omdat de
patient in zijn gevoelens onecht is. Een combinatie van het Oedipus-complex
met kitsch is toch wel wat ver gezocht.
Zelfs als men zou beweren dat alle kitsch onecht is - wat ik dus blijf in twijfel
trekken - mag men niet iedere situatie waarin onechte gevoelens zich voordoen
als kitschig aanmerken. Dat is een Duitse manier van wereldverklaring die
van eierschalen een melkwegstelsel maakt.
Maar wel bruikbaar is de algemene opmerking dat er een kitschige levenshouding ten aanzien van objectief onkitschige voorwerpen mogelijk is.
1k zou het dan liever zó willen formuleren dat in een bepaalde situatie een
voorwerp van kunst of een literair werk aanleiding geeft tot onwezenlijke
verering die onechte verhoudingen in het Leven roept. Er ontstaat een cultus
die fenomenologisch op het kitschbedrijf lijkt. Had men kart voor de laatste
oorlog niet een vervalste Vermeer, een Van Meegeren, maar een echte Vermeer
ontdekt, zou de verering van het publiek niet soortgelijke vormen hebben
aangenomen? Op deze wijze kunnen kitschige situaties ontstaan, waarbij voorwerpen van kunst een rol spelen. Slechts een bezwaar heb ik tegen deze typering. Zij lijkt mij alleen te gebruiken in de spreekkamer en de geesteswereld van
de psycholoog of psychiater. Waarbij dan aangetekend worden moet, dat bier
gebruik gemaakt wordt van afgeleide beeldspraak.
Maar de vraag blijft of er niet andere, sterkere, voorbeelden te vinden zijn van
kitsch in het maatschappelijk Leven. Als dat zo is, zal het woord kitschig de
overgang vormen van het artistieke naar het sociale veld.
Aileen dan zal die overgang verantwoord zijn, wanneer er een substraat te
vinden is tussen het artistieke en het sociale. Alleen dan kunnen wij - het is in
dit opstel reeds eerder gezegd - abstraheren en associeren.
Dat zal dan een laatste zwerftocht zijn in dit even moeilijke als aantrekkelijke
terrein.
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N el V eerman
ZONSONDERGANG AAN ZEE

Nu de zon
apocalyptisch
een vuurballon
zich laat zakken in 't bitter paars,
zie de zee
ligt onder deze druk
vroom en dwaas
to glimlachen van geluk,
ja verdedigt zich zelfs met verve
tegen een droomloos sterven.
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N el V Berman
VOOR DE ZONDAG

Een heldere zomerdag
met ronde melkglazen wolken
en het licht van zaterdagmiddag
tussen twaalf en een uur,
de zon geeft met voile handen
goedertierenheid weg,
in de bomen
ruist vergetelheid van he t kwade
en in het aankomend koren
stemmen binnen de lichtgrijze aren
verborgen strijkers de snaren
om straks een nieuw lied to doen horen.
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KRITIEKEN11

Prof. Dr. J. Wille
LITERAIR-HISTORISCHE OPSTELLEN.

Zwolle 1963 - W. E. J. Tjeenk Willink.
Her verschijnen van deze keuze uit
het verspreide werk van de oudhoogleraar aan de Vrije Universiteit
valt zeer toe te juichen, want vrijwel
al de hier opgenomen stukken behoren tot het degelijkste en leesbaarste
dat op literairhistorisch gebied in Nederland is geschreven. De basis van
Prof. Willes literatuurbeschouwing,
zoals die door Prof. Dr. G. Kuiper in
zijn 'woord vooraf' wordt geschetst
('voor de waarde van het literaire
kunstwerk (is) de levensbeschouwing
bepalend; deze dient men aan Gods
Woord te toetsen') is, hoe respectabel
ook, zeer aanvechtbaar; wij komen
er hier echter slechts een enkele maal
mee in boning, daar de meeste opstellen zich op literairhistorisch terrein bewegen met de klemtoon op historisch. En daar levert dit standpunt
slechts winst op, daar het een levend
standpunt is, dat de kijk op andersgezinden niet beperkt of vertroebelt.
In zijn beschouwing van geestelijke
houdingen en meningsverschillen in
het verleden heeft Prof. Wille niets
van een blinde partijganger; zijn visie
is tegelijk vast van binnen en open
naar buiten, en hij weet er voortreffelijk en soms geestig vorm aan te geven. Bij al hun overvloed aan goed
verantwoord feitenmateriaal laten
deze opstellen zich daardoor als
boeiende verhalen lezen, waarin alle
versonen en hun ontwikkeling goed
uit de verf komen. Ik denk hier in de
eerste plaats aan de magistrale grote
studie 'De Gereformeerden en het
tooneel tot omstreeks 1620', die aan
een doorgaans zeer oppervlakkig en
eenzijdig bekeken kwestie een ruim
en diep perspectief geeft, maar het
geldt ook voor bijna alle kleinere
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stukken die zich om dit piece de
resistance heen groeperen, en die de
tijd van Jan van der Noot tot en met
Bilderdijk bestrijken; alleen het tweede kleine opstel over laatstgenoemde
behandelt feitelijk alleen curiosa.
Slechts in de beschouwing over de
achttiende-eeuwse dichteres Lucretia.
van Merken ('De leerschool van Lucretia Wilhelmina') komen wij in
conflict met Prof. Willes literair oordeel, dat op zijn buiten-artistiek uitgangspunt moet berusten. Het is een
boeiend en sympathiek stuk over een
vergeten figuur, maar de erin geciteerde dichtregels zijn afschrikwekkend. Van een door de schrijver niet
geciteerd gedicht, 'Nachtgepeinzen',
vraagt hij zich of : 'is er ook wel een
schonere elegie in onze letterkunde?', waarna hij het met het werk van
Luyken en Poot vergelijkt en de
overgangen erin 'meesterlijk' noemt.
Ik heb dit vers er nog eens rustig op
overgelezen, maar kan er met de beste wil niet anders in ontdekken dan
een uitstekend bedoelde serie gemeenplaatsen. Iemand kan ons nu eenmaal
wat zijn geestesrichting en gehele
persoonlijkheid betreft buitengewoon
sympathiek zijn, en toch voor ons
ongenietbare verzen schrijven.
Dit mooie boek, dat besloten
wordt door een bibliografie van de
geschriften van Prof. Wille, moet
voor velen een kostelijk bezit zijn. Ik
betreur dan ook dat het f 21,- kost,
en hoop dat niet alien aan wie het
besteed is zich door die prijs zullen
laten afschrikken.
F. W. van Heerikhuizen.

nieuw in de BBB - nr. 34

Prof. Dr. G. Brillenburg Wurth

SCHULD EN STRAF IN HET
LICHT VAN DE BIJBELSE
VERKONDIGING
Niet alleen in het strafrecht en de criminologie, maar ook bijvoorbeeld in het maatschappelijk werk en de zorg voor de
delinquenten dreigt hier en daar het gevaar van een uitholling
van de begrippen schuld en straf vanuit een bepaald type van
eenzijdig psychologische benadering van het mens-zijn.
De onlangs overleden auteur van dit BBB-deel meent dat de
crisis-situatie die op dit gebied is ontstaa •n onder meer veroorzaakt wordt door het niet meer helder zien van de transcendente
achtergrond van deze beide noties.
In deze studie onderneemt hij een poging een aantal peilingen
to doen naar wat de Bijbel ons omtrent schuld en straf en hun
onderlinge relatie onthult.
Aileen vanuit een diepere Bijbelse orientering kan ook op dit
gebied de geestelijke erosie van onze tijd worden tegengegaan.
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Een boek om zelf te lezen en om ten geschenke te geven aan
familieleden en kennissen in den vreemde

P. J. Risseeuw

ZO VER DE WERELD REIKT
Zo ver de wereld reikt zijn er Nederlanders aan het werk, landgenoten op wie we trots mogen zijn. In dit boek leest u over een
aantal van hen. De bekende auteur P. J. Risseeuw heeft er grote
reizen voor gemaakt om het materiaal voor dit boek bijeen te
garen.
Hij heeft met de hoofdpersonen in zijn verhalen of met hun
nazaten gesproken, hij heeft met eigen ogen gezien wat zij
bereikt hebben, hij is in familiepapieren en archieven gedoken,
en toen heeft hij het gebeurde beschreven. Hij kin schrijven,
zoals u natuurlijk weet van zijn andere boeken. Ook dit is een
prachtboek geworden, vol ontroerende, boeiende, romantische,
realistische verhalen: de avontuurlijke geschiedenis van Nederlandse pioniers die uitzwierven over het rond der aarde.
Omvang 206 tekst- en 12 kunstdrukbladzijden,
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J. F. M. J. Jansen
HET NORMATIEVE IN DE KUNST

Toen ik met uw voorzitter telefoneerde over het onderwerp, waarover ik deze
middag met u zou trachten te spreken en hij mij de suggestie van het normatieve in de kunst deed, trok mij dat onderwerp aan.
Ik heb er veel mee te maken in de praktijk, ik had er ook veel over gelezen en
gedacht, en het is een boeiend onderwerp, juist omdat het zo moeilijk is.
Zoals het echter dikwijls gaat in zulke gevallen, heb ik de zaak op dat moment
toch wel onderschat. Toen ik nog eens wat literatuur erover ging opslaan,
realiseerde ik mij al heel gauw weer, dat zij onafzienbaar is en dat een werkelijk verantwoorde behandeling een veel langere voorbereidingstijd vereist
dan enkele weken, waarvan verreweg het grootste deel gevuld is me t andere
zaken. Trouwens de voor deze spreekbeurt uitgetrokken tijd zou voor een
grondige behandeling ook totaal onvoldoende zijn.
Ik zal dan ook niet verder kunnen komen dan het aanduiden van een aantal
gedachten. En die zullen dan, om met de Utrechtse architect Gerrit Rietveld
te spreken 'niet de waarheid zijn, maar enige pogingen tot orientatie' (G.
Rietveld: A view of life, Delta, autumn 1968, pag. 58).
De vraag naar het normatieve in de kunst kan niet worden beantwoord zon-

der tegelijk het vraagstuk te raken van wk de kunst is, dus van haar definitie,
en van waktoe kunst dient, dus van haar doel, haar zin. Bovendien lijkt het
nauwelijks mogelijk te trachten op de vraag naar de normen, de definitie en
de zin van de kunst een antwoord te zoeken, zonder te zien naar de plaats
van de kunst in het menselijk leven. Men zal, wanneer men zoekt naar de
plaats van de kunst in het bestel van de mensheid en - wat even belangrijk,
misschien zelfs belangrijker is - in het dagelijkse leven van de mens, van de
individuele mens, niet ontkomen aan een beschouwing van de huidige situatie
van de mens en van de zeer snelle evolutie, die onze maatschappij doormaakt
sedert het midden van de vorige eeuw.
Die evolutie is oppervlakkig bezien, het meest spectaculair op technisch
gebied: van trekschuit naar straaljager en maanraket, van per postkoets overgebrachte nieuwsbrief naar radio, kleurentelevisie en wereldtelefoonnet, van
kaarslicht en oliepit naar neon, van paarden- naar atoomkracht, van dikke
berta naar waterstofbom, van eenvoudige landbouw en handwerk naar mechanisatie en lopende band.
Maar er is niet alleen en niet in de eerste plaats de technische ontwikkeling.
De gehele maatschappij, in al haar geledingen ondergaat zulk een evolutie.
Men denke aan de totale wijziging van de sociale toestanden; aan het verdwijnen van het kolonialisme; aan het ontwaken der buiten-Europese volkeren;
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aan het steeds verder doorgevoerde en zich nog steeds wijzigende onderwijs;
aan de groei van het besef over de menselijke waardigheid. De verhouding
van de volwassene tot het kind, de positie van de vrouw en van de jeugd in
de maatschappij, zij zijn totaal anders dan 50 jaar geleden. Naast de snel
voortschrijdende medische wetenschap voor het lichaam is zich de zorg voor
de geestelijke gezondheid aan het ontwikkelen. Psychologie en psychiatrie
ontleden de menselijke geest en tegelijkertijd openbaren zich talrijke vroeger
nauwelijks of niet gekende neurosen. Het vertrouwen in de mogelijkheden
van de mens, maakt plaats voor wantrouwen; levensvreugde voor levensangst.
In 1914 nog trokken de troepen ten strijde met bloem-bekranste helmen onder
het enthousiasme van vaderlandse liederen over de frischer frOhlicher Krieg.
De nooit-meer-oorlog gedachte van na 1918 heeft sedertdien al weer plaats
gemaakt voor een bijna gelaten fatalisme, zo nu en dan flauw verlicht door
het schijnsel van een hoop, die nauwelijks te hopen durft.
De homo-universalis, een Aristoteles, een Plato, een Thomas, een Pascal, een
Leonardo, een Michel-Angelo, een Goethe nog, is thans ondenkbaar.
Niemand kan meer beheersen, dan een klein deel van technische of geesteswetenschappen, van politiek of kunst, van belasting of sociale ordening, van
krijgswetenschap of historie. Het bijhouden van de litteraire produktie in de
wereld of zelfs maar in de eigen taal is zelfs voor de vakman nauwelijks meer
mogelijk. Het specialistendom, met al zijn voor- en nadelen, viert hoogtij en
wint elke dag meer veld.
Het zijn slechts enkele voorbeelden in dezelfde schijnbaar onsamenhangende
volgorde, als waarin zij zich aan de verbijsterde menselijke geest voordoen
in een sneldraaiende kaleidoscoop die niet de tijd geeft over een van die
aspecten na te denken.
Prof. Fred Polak in zijn artikel 'Op de drempel van luister of duister', dat in
1961 is verschenen in De Gids (nr. 5-7) noemt deze ontwikkeling 'De grootste
revolutie ooit door mensen gemaakt, waarvan de industriele revolutie enkel
maar een spectaculair onderdeel vormt zonder meer een breukpunt in de
beschavingsgeschiedenis, een nieuwe, nog volslagen onevenwichtige tijd, waarmee geen enkele vroegere periode op aarde ook maar bij benadering vergelijkbaar is'. Hij wijst erop dat de grootste moeilijkheid bij de beoordeling van deze
ontwikkeling haar tweeslachtig karakter is, zodanig dat het niet meer mogelijk is, deze of te doen met een simpele waardering van 'gunstig' of 'ongunstig',
respectievelijk met gejuich te begroeten of me t afschuw te verwerpen. 'Het
goede zal stellig veel beter kunnen zijn dan tot op heden, maar anderzijds
het kwade ook aanmerkelijk slechter . De meest dreigende gevaren verschuiven geleidelijk naar een ander vlak, het vlak van wat is en wordt de
moderne mens, een probleem dat veel minder (dan de atoombom) de bewuste
blik en zorg tot zich trekt en toch ons kernprobleem vormt voor de toekomst;
de mens, die in zijn innerlijk wezen bedreigd wordt door een te eenzijdige, alle
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andere idealen overwoekerende of wegdrukkende technocratische ontwikkelingsfase, waarin de techniek kan uitgroeien van dienend middel tot verabsoluteerd en despotisch doel'.
In het kader van ons onderwerp is belangrijk de zeer duidelijke verandering
op het terrein van de zekerheid. In vroegere tijden heeft er steeds op vele
terreinen binnen bepaalde culturen of maatschappelijke groeperingen een
vaak vrijwel absolute zekerheid bestaan, zekerheid trouwens die nauwlijks of
niet bestreden kon en mocht worden. Wanneer men dit thans beziet, van een
afstand en met onze huidige zin voor relativiteit, dan beseft men gemakkelijk
hoezeer zulke zogenaamde zekerheden met betrekking to t een zelfde zaak
dikwijls onderling verschilden. En begrijpelijkerwijze is men aan de mogelijkheid van min of meer absolute zekerheid gaan twijfelen.
Aan al die veranderingen is de visie op de verhouding van wereld tot bovenwereld, van mens tot Opperwezen niet ontkomen en ik geloof dat wij daarvoor dankbaar moeten zijn. Het is nog niet zo lang geleden dat de christelijke
godsdiensten zich elk veilig hielden binnen de omheinden nauwelijks aangevochten zekerheid, er niet uitkomende, dan om zich te verdedigen of om zich
als gesloten front naar buiten te manifesteren. Men beschouwde weliswaar de
bestrijders van andere godsdiensten misschien niet meer als gevaarlijk en
Christi vijandig, maar men had medelijden met de dwalenden en bad niet
zozeer voor inter-menselijk begrip als voor bekering.
Er was reeds toen in de voorhoeden, waarin vaak ook kunstenaars waren en
zijn betrokken, een kentering merkbaar, maar deze begint zich thans steeds
duidelijker of te tekenen. In tijdschriften als Wending, Ontmoeting en Roeping. De Bazuin en Te Elfder Ure (om ons tot Nederland te beperken) wordt
openhartig de onzekerheid over het lot en de toekomst van de mens, zelfs over
zijn bestaansgrond, aan de orde gesteld en het inzicht dat geen godsdienst de
gehele waarheid heeft, wint, zeker niet bij de minsten, veel veld.
Het antwoord op de vraag van Pilatus wordt steeds minder categorisch
gegeven. Oecumenische Raad en Concilie staan in het centrum van de belangstelling en niet meer alleen bij de geloofsgenoten. En ook het streven naar
begrip tussen christenen en niet-christenen, gewoon tussen mens en medemens,
ongeacht zijn levensovertuiging, begint toe te nemen.
Misschien dat de vooruitstrevenden die deze beweging leiden, wel eens te weinig begrip (zou men misschien kunnen zeggen te weinig christelijke liefde?)
opbrengen voor degenen, die deze wijzigingen nog maar moeilijk kunnen verwerken; die de oude vertrouwde zekerheid niet willen of niet kunnen missen;
die zich op drijfzand voelen komen en, -verbeten vechtend, op vaste grond
proberen te blijven; die zich angstig afvragen waarheen de wereld gaat, waarheen hun kinderen gaan, wanneer er geen vaste normen meer zijn. Zij moeten
begrip trachten op te brengen voor de vooruitstrevenden, maar dezen moeten,
99

juist omdat zij vooruitstrevendheid pretenderen, begrip opbrengen voor degenen, die niet zonder zekerheid menen te kunnen. Trouwens, zijn zij zelf niet op
zoek naar een andere zekerheid, 'Men wil meer dan ooit, zo schrijft J. W.
Schulte Nordholt, in een boeiend artikel over het Dilemma der Amerikaanse
democratie, in de huidige onzekerheid weten, hoe zeker de vaderen zijn geweest van hun zaak' (Wending, mei '63, pag. 159). Bij alle voldoening over de
nieuwe ontdekkingen is er een zeer begrijpelijk heimwee naar die oude zekerheid. De plotselinge belangstelling voor een figuur als Teilhard en Chardin
in rooms-katholieke kringen maar ook daarbuiten kan m.i. voor een deel worden verklaard uit de behoefte aan zulk een nieuwe, zij het andersoortige
zekerheid.
En toch, tussen al die wisselende waarden zijn er ook blijvende en die liggen
misschien eerder bij de individuele mens, dan bij de maatschappij. Tussen de
om hem heen veranderende maatschappij leef t die mens, zoals al zijn voorvaderen, zijn dagelijkse leven van vreugden en van verdriet, van voorspoed
en van zorgen, van onverschilligheid en ontroering, van liefde en haat, van
lach en van traan. De eeuwen door, ook in onze tijd is er dagelijks het leed
dat mensen elkaar berokkenen, maar ook de liefde van mens tot mens, van
man tot vrouw, van ouder tot kind.
Maar ondanks die liefde, al of niet met een hoofdletter, blijft in onze visie
op de maatschappij de onzekerheid domineren over de vraag, waartoe zij uiteindelijk zal groeien. Wij zien de rampen om ons heen, die de natuur aan de
mensheid toebrengt - en erger - die de mensheid aan de mensheid toebrengt,
schijnbaar gedreven door een onweerstaanbaar noodlot.
Men kan onze ontwikkeling toejuichen of verafschuwen en verlangend terugzien naar die goeie ouwe tijd; men kan er de verworvenheden, de voordelen
en de goede kanten van zien tegelijk met de verliezen, de nadelen en de gevaren, maar zij is niet te stuiten. leder mens doet er op heel bescheiden wijze goedof kwaadschiks aan mee. Maar zij schijnt dikwijls bepaald door buiten- of
bovenmenselijke krachten.
Mijn schets van de huidige ontwikkelingsfase van mensheid en mens is langer
uitgevallen dan ik mij had voorgenomen en nog steeds is de kunst niet aan de
orde geweest.
Maar speciaal voor de christelijke kunstenaar - dacht ik - is de bepaling van
zijn plaats in deze wonderlijke, verwarde wereld belangrijk, misschien wel
belangrijker dan zijn kunst.
En de normering van zijn kunst is nauwelijks denkbaar zonder dat hij zich
ergens bewust is van zijn plaats en zijn functie in de wereld. Wil men de kunst
meer doen zijn dan de bekende 'franje', wil men haar, zoals dat nogal eens
gesteld wordt, integreren in de maatschappij, dan zal men zich toch van de
situatie daarvan een beeld hebben moeten vormen. Trouwens ergens vallen de
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standpunten tegenover wereld en tegenover kunst samen: 'De strijd rond
Picasso is vaak niet anders dan een strijd over de waarde en onwaarde van
onze wereld' zo heeft R. Kramer Badoni geschreven. (Het wezenlijke i/d
Kunst, pag. 50).
Het is wel vanzelfsprekend, dat aan al de veranderingen in de samenleving
ook de kunst niet is ontkomen. Zij is nogal eens vergeleken met een seismograaf en inderdaad elke kunst blijkt te reageren, altijd weer, op wat er in het
leven der mensheid aan de gang is. Een verwarde en onzekere maatschappij
kan niet anders dan een verwarde en onzekere kunst opleveren.
Het geldt ook voor de normering van de kunst. Er zijn ook vroeger tijden
geweest dat er over de vraag wat kunst is, aan Welke normen zij moet voldoen,
zwaar is gestreden, maar zoveel verschillende opvattingen als er thans zijn,
heeft het verleden geloof ik zelden of nooit opgeleverd.
Kunst is niet logisch beredeneerbaar, zij is dat ook nooit geweest. En toch: als
wij haar met woorden benaderen, dan gebruiken wij ons denkvermogen. Daarmee is tegelijk de moeilijkheid aangegeven van het definieren en normeren van
de kunst. En, waar het denken over mens en wereld zOzeer veranderd is kan
het niet anders, of ook het denken over kuns t - tOch altijd reeds een twijfelachtige zaak - moet de weerslag daarvan hebben ondervonden.
Nu kan men het vraagstuk van de zin van de kunst, van haar essentie, en dat
van de normen, die daaruit zouden moeten voortkomen uit tal van gezichtspunten beschouwen.
B.v. uit dat van de filosoof, die de kunst ergens haar plaats in zijn levensbeschouwing moet geven.
tit dat van de kunstenaar, die zich afvraagt: waar ben ik mee bezig? Waarom,
waartoe doe ik het? Welke normen moet ik aanleggen?
En dan ligt het om twee uitersten te nemen geheel anders voor de aanhanger
van de l'art-pour-l'art theorie dan voor degene die zijn kunst in dienst stelt
van een buiten de kunst gelegen doel, dat b.v. een betere maatschappij kan zijn
(men denke aan een Gorter en een Henriette Roland Ho1st), de verheerlijking
van de staat, dus consolidatie van de maatschappelijke orde of de verheerlijking van het Opperwezen. Men kan de vraag ook bezien vanuit het standpunt
van het publiek de niet-kunstenaar, de kunst-consument, die op een of andere
manier aan de kunst een plaats ergens in zijn leven geeft, in zijn leven of als
franje eraan.
Men kan het vraagstuk verder beschouwen vanuit het standpunt van de
kunstbemiddelaar tussen de zgn. 'scheppende' kuns t en het publiek. Men
denke b.v. aan orkesten, toneel- en opera- en balletgezelschappen, 'uitvoerende' musici, voordrachtkunstenaars. Zij vervullen die bemiddelende rol door
een eigen - ook weer in zekere zin scheppende - interpretatie van wat de
scheppende kunstenaar heeft gewrocht.
Oak de kunstcritici zijn, zij het op geheel andere wijze, bemiddelaars tussen
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kunst en publiek.
Men denke verder b.v. aan uitgevers, boekverkopers, en bibliotheken, voor
de literatuur; aan kunsthistorici, musea en kunsthandelaren voor beeldende
kunsten; aan produktiemaatschappijen en bioscoopexploitanten voor de film.
Met deze kunst 'bemiddelaars' zijn hier een aantal totaal verschillend geaarde
categorieen onder een noemer gebracht, zonder dat zulks eigenlijk verantwoord is, maar in het korte bestek dat mij is toegemeten is schematiseren
onvermijdelijk.
Men kan de vraag ook nag zien vanuit het standpunt van de overheid, die het
algemeen welzijn bevordert.
En het kan dan weer geheel verschillend zijn of zij dat doet b.v. krachtens haar
taak van beschermster van openbare orde en goede zeden of krachtens die van
bevordering van kunst en kunstleven.
Er zijn nog vele andere gezichtspunten voor de overheid denkbaar, b.v. dat van
de kunst als middel voor het onderhouden van internationale betrekkingen,
voor het bereiken van economische doeleinden, voor volksopvoeding en geestelijke gezondheidszorg.
Er zijn hier enkele mogelijke hoeken aangeduid, van waaruit men de vragen
naar het wezen en de betekenis en naar de normen van de kunst kan bezien.
Waarschijnlijk zijn er nog wel meer.
En het is niet uitgesloten, dat voor elk van die categorieen er verschillende
antwoorden uit zullen komen.
Het zou wellicht nuttig zijn, wanneer eens op uitgebreidere wijze dan thans
mogelijk is getracht werd, onze vraagstelling systematisch uit al die gezichtshoeken te bezien. Bij mijn weten is het althans in een samenvattend geschrift
nooit gebeurd.
Ik zal mij echter alleen reeds am des tijdswille moeten beperken en u verwacht waarschijnlijk van mij, dat ik vooral, uit het gezichtspunt van de overheid als 'bevorderaar' van kunst en kunstleven zal spreken. Maar zelfs als
men zich tot de overheid zou willen beperken, dan moet men er die andere
gezichtspunten bij betrekken, omdat zij medebepalend zijn voor de verhouding kunst-maatschappij, waar het uiteindelijk de overheid om gaat.
Nu dacht ik om te beginnen, dat er vrijwel overeenstemming is over een feit,
dat ik bij een drietal schrijvers, kennelijk onafhankelijk van elkaar, in vrijwel
!etterlijk dezelfde woorden geformuleerd vond en dat ook bij vele anderen
in andere woorden te vinden is. 'De kunst is zelf in alle opzichten problematisch geworden' zo zegt de filosoof Dr. Landgrebe in zijn Moderne filosofie
(Aula nr. 79 pag. 126). Andre Malraux spreekt in Le Musee imaginaire over
de Onzekerheid, die sedert de 19e eeuw aan de kunst is ten deel gevallen. 'In
haar leegte was de kunst zichzelf een probleem geworden' zo zegt de kunstenaar A. Roland Hoist (Maatstaf mei 1963, pag. 83). De kunstenaar formu102

leert hier scherper dan de filosoof: hij voegt er aan toe: zichzelf; hij duidt ook
de oorzaak aan in enkele woorden: 'in haar leegte'.
Wij staan met de kunst, zoals met de wereld, thans in een woestijn van leegte,
van onzekerheid en wij kunnen slechts hopen, daarachter het nieuwe, het
vruchtbare, het beloofde land te bereiken. En zoals van de Joden, die Egypte
waren uitgetrokken, slechts enkelen het land der belofte bereikten, zo zullen
wij misschien omkomen in de woestijn der leegte, maar mogen, ja moeten wij
hopen dat onze kinderen of kindskinderen misschien in het beloofde land
zullen wonen. Zou dat zo zijn, dan zijn onze ontberingen het offer waard
geweest en is reeds daarin de zin, waarnaar wij zoeken, gevonden.
Dr. Kramer zegt reeds op de eerste bladzijde van zijn zoeven geciteerde
(pag. 9) Het wezenlijke in de kunst: 'Wanneer men de grote massa der werken,
der theorieen, der erkenningen achteraf en de contemporaire misvattingen
overziet, is men geneigd, de formule voor kunst, die een eenheid moet vertolken en tegelijkertijd veelzeggend moet zijn, simpelweg als onvindbaar te
beschouwen. Wie uit schilderkunst, muziek, dans, bouwkunst en poezie een
gemeenschappelijke factor wil distilleren houd t Of een nu over, die het geheel
annuleert, Of een oneindigheid, waarvan het wijde perspectief elk detail
uitwist.'
En toch blijven wij zoeken naar het wezenlijke en naar normen in de kunst
thans meer dan ooit, omdat bij velen 66k bij de werkelijke in kunst geinteresseerden, 66k bij de kunstenaars het gevoel van onbehagen bestaat, dat men geen
enkel houvast heeft aan heel veel van wat er thans op het gebied van de kunst
gebeurt.
Toen mijn dochtertje van 12 jaar mij aan het werk zag en mij vroeg wat ik
aan het doen was, vertelde ik haar, waarover ik zou spreken. En toen zij
verder vroeg wat dat dan betekende, het normatieve in de kunst en ik haar
uitlegde dat het om de vraag ging, hoe men kan moeten wat kunst is, wat
gOede kunst is, antwoordde zij: 'Nou, dat is toch heel eenvoudig: als iemand
iets maakt wat mooi is.'
Zij vertolkte daarmee de opvatting die vele eeuwen leidend is geweest bij de
kunstbeoefening en -waardering, al stond natuurlijk niet steeds vast, wat
dan wel die schoonheid was.
Maar Herbert Read formuleert de huidige opvatting van velen:
'Uit de vereenzelviging van kunst met schoonheid spruiten vrijwel al onze
moeilijkheden bij de waardering voor de kunst voort . . . Kunst hoeft niet
noodzakelijk schoon te zijn, dat kan niet dikwijls genoeg herhaald worden.'
(Kunst zien en begrijpen, pag. 13).
In het mededelingenblad van uw bond constateert dat ook, met een haast ontroerend heimwee, de bejaarde schrijfster Wilma: 'De woorden Kunst en
Schoonheid dekken elkaar niet meer in deze ontstellend koude, chaotische
wereld.' En zij geeft uitdrukking aan haar idee over de taak van de kunste103

naar: 'Is het niet de taak van ieder die Christus wil volgen, de taak van de
Christelijke kunstenaar in heel bijzondere zin, naar deze heilige Schoonheid
te reiken? Naar het Licht dat door geen schaduwen verdonkerd kan worden!'
Nu kan Wilma zo haar taak zien. En men kan waardering hebben voor haar
hoge idee van de kunstenaarstaak, eventueel ook haar mening delen, maar feit
is dat schoonheid als enig criterium lang niet meer voor alien overtuigend is.
Maar wat dan wel? Vele filosofen hebben er over gedacht, theorieen over uiteengezet.
Ik ben doende geweest tot een historisch overzicht van hun meningen te
komen. Hoe interessant zulk een overzicht ook kan zijn, het zou ons toch
te ver voeren en trouwens - zo bleek mij bij mijn onderzoek - voor de praktijk
weinig helpen: filosofen zijn nu eenmaal theoretici. Men komt bij zulk een
overzicht niet veel verder, dan een grate variatie van opvattingen tussen die,
welke het wezen der kunst zien in de verheerlijking van God, in de verheffing
van de mens, in het uitstijgen boven de onvrede met de bestaande wereld, in
de benadering van het oneindige, in de harmonische ordening, in de expressie
van het wezen van de existentie, in behagen, in zelfexpressie, in het benaderen
van de waarheid, in schokwerking en nog vele andere. Mij heeft de benadering getroffen, die de Jesuiet Beckart heeft beproefd : 'Het kunstwerk is het
symbool, waarin de mens zich in zijn diepste werkelijkheid uitspreekt . . . En
dit uitspreken is tenslotte niets anders dan een steeds nieuwe openbaring van
onze diepste mogelijkheden, van onze herkomst en roeping . . . In elk kunstwerk leeft er iets van de eeuwige mens in zijn volste dimensies en omgekeerd
zal elk product van echt menselijke activiteit, hoe onvolmaakt ook, iets moeten vertonen van de structuur van het kunstwerk.'
Een grote hoeveelheid meningen, theorieen, vaak elkaar aanvullend, overlappend, langs elkaar heengaand, of tegensprekend. Het is boeiend van al deze
theorieen kennis te nemen, ze te overdenken. Men ziet herhaaldelijk een nieuwe
belichting van gedachten die men zelf reeds, misschien onbewust, had. Maar
als men ze wil gaan hanteren om in de praktijk uit te maken of er sprake is van
een goed kunstwerk, dan laten zij ons meestal in de steek. Wij konden trouwens moeilijk anders verwachten.
Reeds eerder wees ik erop dat men weliswaar met de rede over de kunst kan
denken, maar dat zij er niet mee kan worden beredeneerd, nog minder gemeten. De Duitse schilder Hans Munch heeft in een uitvoerig geschrif t op een
intelligente manier trachten aan te tonen, dat abstracte schilderkunst een
denkfout is, maar hoe intelligent hij ook moge schrijven hij faait, hij moet falen
op de beslissende momenten.
Oak bij de kunstenaars vinden wij een grote veelheid van opvattingen, in nog
grotere variatie. Daar ligt het echter anders. Al zijn er vele kunstenaars geweest, die hun inzicht tot het enige verklaarden, zij verklaarden dan uiteindelijk niet de kunst, maar him kunst.
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Zij hebben het in dit opzicht daarom ook gemakkelijker dan filosofen of critici.
In de huidige tijd kan men het zeker eens zijn met Braque, als hij verkaart, dat
het de kunst eigen is te verwarren, maar men kan ook voelen voor Matisse
wiens droom het was een kunst te scheppen vol evenwicht, die voor degene
die de dag heeft doorgewerkt, rust van zijn vermoeienis betekent, zoiets als
een kunst-fauteuil. Ik denk dan aan de betreurde architect Oud, die een der
belangrijkste werken van Mondriaan bezat en na een vermoeiende dag daar
een half uur naar ging zitten kijken am tot rust te komen.
Maar, zo zegt Sandberg, die ook kunstenaar is, de functie van een kunstwerk
is niet te bevredigen, maar te schokken.
Carel van Mander in zijn schilderboek stelt de getrouwe werkelijkheidsuitbeelding telkens als bewijs voor het belang van een kunstenaar. Met vlijt en
geduld geschilderd, zeer netjes en gaaf, keurig mooi, netheid en nauwkeurigheid zijn termen die men voor de grootste kunstenaars als J. v. Eyck, Rogier
van der Weyden en Hugo van der Goes aantreft.
Rembrandt doet niet veel anders als hij aan Huygens schrijft, dat hij met grote
ijver en vlijt er naar gestreefd heeft de natuurlijke beweging uit te drukken.
Da Vinci ziet de schilderkunst als een wetenschap, wat blijkt uit de voor haar
geldende wetten van harmonie en proporties. Rafael had het schoonheidsideaal: hij kende geen vrouwen, die schoon genoeg waren als model en daarom
beeldde hij uit naar een bepaalde idee.
Bij Van Gogh zien wij het verlangen naar maatschappelijke kunst, kunst voor
alien.
De Amerikaanse abstracte expressionist Adolph Gottlieb, onlangs bekroond
met de grote prijs van de Biennale van Sao Paulo, zegt daarentegen wel ruimer
in zijn geld te willen zitten, maar niet ten koste van de overbrugging van de
kloof tussen kunstenaar en publiek: die zou hij alleen maar wijder willen
hebben.
En Chagall, van wie Picasso eens gezegd heeft doit avoir un ange dans la
tete' zegt erover: 'Is de kunst niet als het gezichtje van mijn kind, dat van mij
een glimlach verwacht?'
Zo zouden we uren door kunnen gaan met het bloemlezen uit de geschriften
van kunstenaars. Zij werken verhelderend, omdat zij ons de geest openbaren,
waaruit het werk van de kunstenaar die het schrijft voortkomt. Maar vaste
normen, neen, die kunnen wij er niet vinden.
Ik zei zoeven dat de kunstenaar het in zekere zin gemakkelijk heeft, omdat
hij zijn eigen weg kan gaan, zijn eigen keuze kan maken. Maar aan de andere
kant is hij het misschien, die het meest wordt gekweld door de onzekerheid en
de verwarring van deze tijd. Het is voor de kunstenaar meer dan ooit moeilijk,
zijn eigen kunstenaarspersoonlijkheid trouw te blijven te midden van de elkaar
haast van week tot week opvolgende ismen en nieuwigheden. En het kan wel
niet anders, of hij moet vaak twijfel koesteren aan de zin van zijn arbeid.
Maar misschien kan juist die twijfel tot verdieping van zijn kunst leiden,
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wanneer hij zich niet door de stroom van het hem omringende buiten zijn persoonlijkheid laat meeslepen, wanneer hij erin slaagt zichzelf te blijven.
Om des tijds wille zullen wij ons slechts even bezig houden met de kunstbemiddelaars. Duidelijk is wel, dat ook zij het moeilijk hebben, en de fijnzinnige criticus en museum-conservator Jos de Gruyter formuleerde dan ook,
toen hem door de Rotterdamse Kunststichting de Pierre Bayle prijs voor de
kritiek was toegekend: 'Er zijn geen vaststaande criteria, laat staan onfeilbare
maatstaven, noch voor de kunst, noch voor de kritiek, en het hangt er dus
maar vanaf.' ( Jaarverslag RKS 1961.)
Men hoeft er trouwens de rubriek 'Pro- en contra' in het concertgebouwgaan of 'Bloemen en brandnetels' in het blad van de Nederlandse Opera of
de besprekingen van boeken, toneelstukken, tentoonstellingen enz. in de verschillende kranten en tijdschriften maar op na te slaan om de moeilijkheden
van de kritiek bevestigd te zien. Daarmee is niet gezegd dat de kritiek (en
ruimer de kunstbemiddeling) zinloos zou zijn. zij geeft het publiek aanleiding
tot nadenken, tot zelf oordelen, tot beleven of beter beleven van de kunst.
Ja, dat publiek. Het heeft het eigenlijk het makkelijkst: het kan kiezen, niet
of zonder maatstaven, wat het bevalt, wat niet. Het kan zich door de 'holde
Kunst' van Schubert-Schober 'in eine bessre Welt entriicken' laten, zonder zich
erom te bekommeren of dat nu het mooiste lied van Schubert is en of de poezie
van Schober tot de menselijke diepten doordringt. Het kan zich laten verrukken door Cyrano en Roxane, al is dat misschien nie t de grootste dichtkunst.
Het kan vreugde beleven aan een simpel landschap van een eenvoudige postimpressionist of aan de kleurenorgieen van Karel Appel. Het mag de Roverssymfonie, Westside-story of Spartacus de mooiste film vinden, die het ooit
gezien heeft, het mag Puccini of Schonberg verkiezen boven Verdi, Mozart,
of Wagner.
Het is altijd weer merkwaardig, hoe het zich op kan winden over kunst, vooral
om zijn afschuw te uiten.
In het museumjournaal van 1959, nr. 10, staat een korte terminologie ten gebruike van bezoekers van tentoonstellingen van hedendaagse kunst. 'ze schilderen allemaal uit een pot,' 'dat kan mijn zoontje van 5 jaar beter', 'als ik een
pot verf uitgiet kan ik hetzelfde effect bereiken"dat is zuiver geklieder', 'ik
ken toch de natuur, maer zo zie ik haar niet', 'ik verwacht van een kunstwerk
dat het mij wat zegt"hier ben ik kennelijk in de zaal van de krankzinnigen'
'het kunstwerk heeft toch de taak ons te verheffen"Wanneer ik met de rug
naar het doek de verf erop spat, krijg ik zo'n schilderij"Is het geoorloofd
zoiets te schilderen"Laat ons gauw dit oord der verschrikking verlaten'.
Deze terminologie is niet door de redactie van het museumjournaal opgesteld, maar door haar gevonden in de 13e jaargang van het Duitse tijdschrift
'Kunst fur alle' uit 1898 en ze had betrekking op impressionistische schilders
als Monet, Pisarro, Sisley enz.
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Maatstaven voor kunst kennen wij in ieder geval bij de publieke mening niet.
Men hoeft maar naar blijkbaar goed verkopende meubelwinkels te kijken, de
damesbladen met hun enorme aantallen abonnees door te bladeren, de op dat
publiek afgestelde bioscoopreclames voorbij te komen, of naar radio Veronica
te luisteren om de publieke smaak met een kritisch oog te bezien. Is dat erg?
dat gebrek aan smaak? Ik ben lange tijd veel aan huis gekomen bij een ouder
echtpaar met een allerburgelijkst interieur en met een afschuwelijke copie van
Ruysdaels Molen bij Wijk bij Duurstede in originele olieverf aan de wand. Zij
voelden zich gelukkig in hun kraakheldere milieu en het waren echt goede
mensen. Moeten wij zulke mensen met de verwarring, die de kunst kan geven,
doordringen? Is eigenlijk het verwijt van 6nze tijd aan de gezapigheid van
de 19-eeuwers wel zo heel gegrond? Doen wij het met onze onrust en jacht
zoveel beter?
Ik stel voorop, dat wij m.i. niet mogen verwachten, zeker niet op korte termijn, de 'massa' van de waarde van de kunst te kunnen doordringen, haar de
kunst een integrerende plaats in hun leven te leren geven. Behoudens uitzonderingen is een zekere graad van ontwikkeling, maar ook van gewenning,
nodig om van de kunst te houden. Ik dacht dat men hieraan toch wel het recht
mocht ontlenen van de hoogmoedigheid, over de smaak van anderen te oordelen, daarbij tenvolle ook de relativiteit van het eigen oordeel beseffende.
leder ga maar eens bij zichzelf na, hoezeer zich zijn opvattingen en zijn kunstwaardering in de loop van zijn leven hebben gewijzigd. Verder ongeveer hetzelfde ligt als met het onderwijs: ook een analfabeet kan gelukkig zijn, misschien gelukkiger dan een geleerde, maar ergens is op een of andere manier de
ontwikkeling, de verdieping van het mens zijn als opgave aan de mensheid
gegeven. Zij ontkomt daar niet aan en mag daar niet aan ontkomen. En dan
hoort de kunst daar zeker bij.
Maar ik heb wel eens de indruk, dat degenen die een gidsende positie hebben
in kunst, zich op een te hoog standpunt stellen, zowel ten opzichte van het
publiek als van de kunstenaars. Men is dikwijls al te veel geneigd te zien naar
de toppen of wat men als toppen beschouwt en de goede basis te verwaarlozen,
daarbij vergetende, dat die toppen er niet zonder hun basis zouden zijn. Daar
is enige jaren geleden voor de beeldende kunst op gewezen door Heinz Keller
in het Zwitserse tijdschrift Werk. Hij vindt dat de kunstkritiek zich vaak
nauwelijks ophoudt met de functie van het kunstwerk voor de gebruiker, dat
de koper vaak alleen naar de waardevastheid kijkt. De vraag der kritiek luidt
niet 'kan men met dit kunstwerk leven, voor welke levensgemeenschap is het
bestemd', maar 'zal het in de volgende 30 jaar een beslissende bijdrage tot de
kunstontwikkeling blijken?' (Werk Jan. 1959).
Het schilderij, de grafische prent, het beeldje van een goede kunstenaar, al
hoort die niet bij de toppen, kan een durende vreugde verschaffen.
Het lezen van een 'minor poet' kan een beleving zijn, wanneer men met hem
verwantschap heeft en het lezen van een topfiguur een plicht, wanneer men
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met hem verwantschap heeft en het lezen van een topfiguur een plicht, wanneer men misschien zijn grootheid kan erkennen, maar geestelijk buiten zijn
sfeer blijkt.
Dichters als Adama van Scheltema of - om een geheel andere richting te noemen - Jacqueline van der Waals zullen waarschijnlijk in de litteratuurhistorie
geen blijvende figuren blijken, maar zij hebben ongetwijfeld in him tijd een
belangrijke functie vervuld. Conscience is niet een der hoogtepunten, maar
hij heeft het vlaamse yolk lezen geleerd. En de waarde van de goede verteller wordt thans door de hoog-gezetenen vaak onderschat.
Schreven Mozart en Handel en vele anderen geen gelegenheidsmuziek in de
letterlijke zin van het woord: dat zij bestemd was voor een bepaalde gelegenheid en niet om voortaan op vele concertprogramma's, ook in de verre toekomst, te prijken?
Muziek van de goede doorsnee-componist kan voor degenen die haar horen,
een belevenis zijn, ook al wordt zij niet uitgevoerd door degenen, wier namen
voile zalen trekken. Bij het spelen en waarderen van de toneelproductie uit
eigen land en tijd kan het al evenzo zijn.
De sterrenverering met haar glamour is een ziekte van onze tijd, die zich vermoedelijk ontwikkeld heeft onder de gunstige omstandigheden van de macht
der moderne massa-communicatiemiddelen. zij heeft meer met snobisme en
napraterij dan met werkelijke belangstelling en liefde voor de kunst te maken.
En zij herinnert op onbehagelijke wijze aan helden- en persoonsverheerlijking.
Komt zij misschien uit een min of meer vergelijkbare mentaliteit voort?
Het oorspronkelijke is misschien een der kenmerken van de grote kunst. Maar
waarlijke oorspronkelijkheid is zeer zeldzaam: zij is voorbehouden aan het
genie. En genieen zouden er niet zijn, als er geen keuze was uit een zeer groot
aantal mensen. Reeds Huizinga wees in de Schaduwen van Morgen 'het voortdurend haken naar originaliteit' aan als een der kwalen van de moderne tijd,
die de kunst - meer dan de wetenschap - toegankelijk maakt voor alle bedervende invloeden van buitenaf' (pag. 191). Het lijkt soms, alsof wij de mode
beleven van het onoorspronkelijke oorspronkelijk willen zijn.
Is er dan geen enkele wijze om vast te stellen wat kunst is, wat goede kunst?
Neen en ja zou ik zeggen. Zeker geen onfeilbare, ook geen maatstaven in de
letterlijke zin, dus waarmee precies kan worden gemeten. En thch, in de praktijk blijkt heel dikwijls dat men, wanneer men voldoende in de betreffende
kunst thuis is, en zijn oordeel met dat van anderen meet, dat de oordelen niet
z6zeer uiteenlopen als het oppervlakkig wel eens schijnt.
Wie met een kritisch oordeel langs de bazars van echte olieverf schilderijen
op echt linnen loopt ziet onmiddellijk, dat daar van kunst geen sprake is. Wie
de romans of korte verhalen uit de damesbladen leest, evenzeer. Ook over de
hoogtepunten is het verschil van mening vaak niet zo groot als het lijkt. Dat
b.v. Roland Hoist, Vestdijk, Bloem en Bordewijk de P. C. Hooftprijs hebben
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ontvangen, geen ingewijde zal de gegrondheid ervan bestrijden, al zou hij
misschien nog een ander hebben geprefereerd. Jeanne d'Arc au biicher van
Honegger en de Fietsendieven van de Sicca staan overal als hoogtepunten op
hun terrein bekend. Natuurlijk, er is niet precies uit te maken, wie het grootste is, maar dat kan men ook niet tussen Shakespeare en Dante.
Ik geef toe, dat ik nu de taken misschien wat te gemakkelijk stel, dat ik mijn
voorbeelden te duidelijk kies. Maar heb ik dat straks, toen ik de twijfel met
voorbeelden illustreerde, dat ook niet gedaan?
Uiteindelijk is het een kwestie van aanvoelen, maar ik zie toch wel criteria,
al zijn die niet allemaal tegelijk voor alle gevallen bruikbaar. Ik noem het
vakmanschap; het bewuste gebruik van het artistieke middel; de mate waarin
het doel dat de kunstenaar voor ogen stond, is bereikt; de waarachtigheid;
het eigene of het persoonlijke (lets anders dan de oorspronkelijkheid waar ik
zoeven over sprak); de juiste verhouding tussen de subjectiviteit van de
kunstenaar en de objectiviteit van de wereld; de verstaanbaarheid, d.w.z. de
mogelijkheid dat anderen (dat is niet hetzelfde als alien) op welke manier ook
door het kunstwerk geraakt worden. Dat laatste is misschien nog het belangrijkste. Er is heel veel verschillends tussen de kunsten, ook binnen dezelfde
kunsttak. Men kan zich afvragen of men b.v. het werk dat bedoelt te behagen en het werk dat bedoelt te schokken wel onder een naam, die van kunstwerk, kan samenbrengen.
Maar gemeenschappelijk is toch wel dat een ander dan de kunstenaar er door
geraakt kan worden, het ergens mede kan beleven.
Er zijn dus m.i. wel kriteria, maar ze kunnen niet precies worden aangelegd,
omdat het geen kriteria zijn van het verstand en zelfs niet van de zinnen. Zij
moeten bij elke beoordeling op verschillende wijze, in verschillende mate worden gehanteerd met zoiets als het gevoel, het aanvoelingsvermogen.
Ik heb dit eerst willen stellen, voordat ik aan de overheid toekwam, aan de
normen die de overheid moet aanleggen, wanneer zij kunstbevorderend optreedt. Het heeft Lang geduurd, v66r dat ik bij haar aankwam, maar ik geloof
dat daardoor de kaarten duidelijk zijn komen te liggen.
Vooreerst: het zou het gemakkelijkste zijn, wanneer zij zich niet met de kunst
bezighield. Dan vermeed zij het gevaar van onbillijkheden en vergissingen.
Maar als men dA4rvoor bang is, men schaffe de overheid af. De overheid zal
ze dan niet meer begaan, maar de maatschappij en de maatschappelijke chaos
die dan zullen ontstaan des te meer.
Vervolgens: ook de overheid (bij kunstwaardering bijgestaan door haar adviseurs) oordeelt niet absoluut, zij kan dat niet doen.
Verder: de overheid heeft een andere verantwoordelijkheid dan de andere
categorieen, waarover ik u gesproken heb. Zij vertegenwoordigt de gemeenschap en heeft dus rekenschap af te leggen tegenover die gemeenschap. Zij
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zal dus een extra-prudentie moeten betrachten.
In Nederland zoekt zij dat in haar adviseurs. De departements-ambtenaren
oordelen in hun functie niet over kunstwaarde. De overheid zoekt haar verantwoordelijkheid dus door de keuze van haar adviseurs, die zij met de grootste zorgvuldigheid en objectiviteit moet doen. Zij heeft er bovendien voor
te waken dat die adviseurs hun taak volgens de spelregels vervullen. Daarbij
wordt er van uitgegaan, dat in het algemeen zo'n adviserende functie beter
door meer deskundigen, dan door een kan worden uitgeoefend, dus in - het
veel gesmade - commissoriale verband.
Natuurlijk, dat heeft zijn bezwaren, zowel omdat het vertragend kan werken,
als omdat het tot minder verantwoorde compromissen kan leiden. Maar ik
geloof dat meestal de voordelen overwegen. Het zoveel mogelijk vermijden
van de gevaren van vooroordelen, van te grote invloed van een persoon en van
bevooroordeling van bepaalde richtingen zijn er daar enkele van.
Een ander is dat de toetsing aan elkaars meningen en ervaringen tot een zuiverder oordeel kan leiden. leder mens vormt uiteindelijk zijn oordeel pas in
en door het intermenselijk contact, door de gedachtenuitwisseling. Hij doet
dat zelfs in zijn studeerkamer, omdat hij daar van gedachten wisselt met de
schrijvers van de boeken, die hij gebruikt. Maar de gedachtenwisseling blijft
dan tot een fase beperkt. In het spel en tegenspel van het gesprek ontwikkelt
zich een verdieping van de oordeelsvorming.
Haar belangrijkste kunstadviseur heeft de rijksoverheid thans in de Raad
voor de Kunst, die in alle opzichten zo veelzijdig en zo representatief mogelijk is samengesteld. In verreweg de meeste gevallen worden adviescommissies
voor die taken, die voor de Raad zelf moeilijk zijn uit te oefenen, weer op
advies van de Raad vastgesteld. Er wordt ook gestreefd naar een samenspel
van de adviesorganen en de vertegenwoordigers van de overheid. Slechts zelden gebeurt het dat een zuiver artistiek advies niet door de overheid wordt
gevolgd.
Op deze wijze poogt de overheid een artistiek beleid te voeren, dat op artistieke gronden en op die verdelende rechtvaardigheid zoveel mogelijk verantwoord, ik zou durven zeggen 'genormeerd' is. Natuurlijk, dit alles kan het
nu eenmaal bestaande menselijk tekort niet wegnemen. Bovendien is het
kunstbeeld nog maar van jonge datum; men kan niet steunen op de verworvenheden van een langdurige traditie, men moet nog verder zijn goede wegen
zoeken. Maar voor zover ik het van de rijksoverheid kan beoordelen wordt er
met ernst gestreefd naar een objectief verantwoord beleid, zonder aanzien des
persoons. En uit eigen ervaring kan ik vaststellen, dat de adviescommissies
met de grootst mogelijke objectiviteit en nauwgezetheid hun moeilijke en
ondankbare taak trachten te vervullen.
Nu komen bij de overheidsbemoeiing met de kunst natuurlijk niet alleen
artistieke maatstaven aan de orde. Ook economische, sociologische, psychologische factoren, om er maar enkele te noemen, spelen hun rol.
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Een punt dat nog al eens de aandachc vraagt is de verhouding tussen het
ethisch en het esthetische.
Uw voorzitter had aanvankelijk daarover een voordracht gevraagd. Het was
echter voor een ambtenaar in mijn functie (persoon en functie zijn nu eenmaal
in gevallen als deze niet te scheiden) dan nauwelijks mogelijk geweest op dit
gevoelige terrein zich verder te uiten, dan de bewindslieden van O.K.W. dat
hebben gedaan, wanneer deze kwestie ter sprake kwam. Toch zou ik ook bier
nog iets over willen zeggen a.h.w. enkele voorlopige stellingen op tafel leggen.
Vooreerst: wij hebben er rekening mee te houden, dat wij in een land leven
met een zeer gemengde bevolking, waar bepaald niet overal dezelfde normen
voor het ethische aanvaard worden. Iedere levensbeschouwelijke groepering
mag voor zichzelf zijn eigen normen aanleggen, maar moet er heel voorzichtig mee zijn, die aan andere groeperingen op te dringen. Oak de mening van de
minderheid heeft in dit opzicht haar recht. Tot welke gevaren het opdringen
van de meerderheidsmening aan de minderheid kan daarover kunnen
wij uit de geschiedenis, en trouwens ook uit het heden, lessen genoeg trekken.
Vervolgens: ook de normen van het ethische verschuiven snel.
In een beschouwing over de Parijse 'Salon' van 1872 vroeg een criticus zich af,
welke inspanningen van vaderlandsliefde, van moed en van toewijding men
kon verwachten van een maatschappij, die o.a. aan de lichtzinnige Boucher
en Fragonard de voorkeur zou geven boven Murillo en de mij overigens onbekende Dominiquin.
Ik herinner mij, dat mijn grootvader, wonende in het watersportcentrum
Warmond (het moet omstreeks 1930 geweest zijn) vertelde, dat hij een vrouw
had zien opbrengen tussen twee agenten omdat zij een broek droeg. Vijftig
jaar geleden was een jurk, die verder dan enkele centimeters boven de grond
hing onzedelijk. En mijn moeder werd van de preekstoel af terecht gewezen,
omdat zij fietste: dat was duivelswerk. En eerst onlangs werd in Londen Lady
Chatterleys Lover van pornografie vrijgesproken. En deze voorbeelden,
waarlijk met honderden te vermeerderen, betreffen niet de belangrijkste ethische maatstaven: ethisch is al te veel verward met sexueel oirbaar.
Verder: kunst is een neerslag van het menselijk, dus bepaald niet alleen van
het hoog-verhevene. De kunst in haar geheel zou tekort schieten, zou onwaarachtig worden, als zij alleen het goede liet zien. Dat deed ook de Bijbel niet.
Voorts: dikwijls tracht de kunstenaar in werk uiting te geven aan zijn nood,
zijn onzekerheid, zijn angst, zijn vertwijfeling. Hij tracht misschien sours zijn
gefrustreerdheid af te reageren. En er kunnen mensen zijn, die juist dAarin een
tegemoetkomen voelen aan hun eigen noden, een tegemoetkomen, dat bevrijdend kan werken.
En ook: bij velen, waarvan in sommige kringen bepaalde werken als onoirbaar gelden, is een waarachtige bekommernis gaande om de mens en zijn lot.
Ik behoef u slechts te herinneren aan het veel gesmade Eenzaam Avontuur
van Anna Blaman of aan het omstreden toneelstuk van Sartre: Le diable ou
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le Bon Dieu.
Trouwens: wie zich aan het werk van bepaalde kunstenaars ergert behoeft
er geen kennis van te nemen, al zou het misschien juist goed voor hen kunnen
zijn, om hem te helpen, wat minder absoluut in zijn oordeel te worden.
Tenslotte (er zou natuurlijk nog veel meer over te zeggen zijn): hoe groot het
goed is van de vrijheid van meningsuiting, - al heeft zij misschien ook wel
eens nadelen - hebben wij ervaren doordat wij het in de jaren '40-'45 gemist
hebben. Nu is bevOrderen iets anders dan toestaan, maar in feite komt vaak
het niet-bevorderen waar elders op hetzelfde terrein wel bevorderd wordt,
neer op niet-toestaan.
Betekent dit nu dat alles wat zich als kunst aandient uit naam van de kunst
aanvaard moet worden? Ik geloof van niet. Wij beginnen, na een tijd waarin
alle normering verloren scheen te raken, andere normen te krijgen die steeds
meer algemeen aanvaard worden. De universele rechten van de mens worden
nog niet overal erkend, maar hun erkenning breidt zich snel uit.
Ik heb wel eens gedacht: waarom alleen rechten? Maar men moet niet vergeten dat aan elk recht een plicht als pendant vast zit: de eerbiediging van dat
recht.
Ik geloof met het oog op deze punten, dat de overheid uitermate voorzichtig
moet zijn met het hanteren van ethische normen bij haar kunstpolitiek, al wil
ik niet de mogelijkheid uitsluiten, dat er omstandigheden kunnen zijn, waarin
zij zich verplicht moeten achten, dit te doen.
Voor mij persoonlijk kunnen er kunstuitingen zijn, die ethisch onaanvaardbaar zijn. Maar wie ben ik, dat ik deze mening aan anderen zou opdringen?
Die anderen zullen handelingen, uitingen en gedachten van mij onaanvaardbaar achten. Ik zou het onaanvaardbaar achten, wanneer zij die onaanvaardbaarheid aan mij zouden opdringen.
Er is ook nog de taak van de overheid als handhaafster van de openbare orde
en de goede zeden. Ik geloof echter, dat ik u voor vandaag stof genoeg tot
overdenken heb gegeven. Trouwens er zijn anderen op wier terrein de behandeling van deze materie meer ligt dan op het mijne.
Nogmaals: ik heb u een aantal gedachten in overweging willen geven, zonder
ook maar enigszins volledig hebben willen of kunnen zijn.
Nogmaals: het zijn meer terreinverkenningen dan afgeronde stellingen of
meningen.
Prof. Gombrich vangt zijn Meaning of Art aan met de constatering:
'Er is eigenlijk geen kunst. Er zijn alleen kunstenaars. Heel lang geleden
waren er mensen die op grotwanden tekenden, nu zijn er mensen die affiches
ontwerpen. Het kan geen kwaad al deze verrichtingen kunst te noemen, als
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wij er maar aan denken, dat dit woord iets heel anders kan betekenen op verschillende tijden en plaatsen, en als we maar goed beseffen dat kunst met een
grote K niet bestaat. Want die kunst met een hoofdletter is zo langzamerhand
een boeman geworden en een afgod.'
Men kan nog zoveel nadenken over kunst, zij blijft ergens een raadsel, zoals
dat de mens blijft; een raadsel dat te maken heeft met het raadsel (of kunnen
wij beter zeggen: het wonder?) van de schepping.
zij is een der mogelijkheden waarin de mens zijn mens-zijn kan verwezenlijken, towel door haar te maken als door haar medebelevend te ontvangen. En
door van die mogelijkheid gebruik te maken bewijzen wij Hem eer, die iedere
mens talenten heeft gegeven, de ene meer, de andere minder, niet om ze in de
grond te stoppen, maar om er naar vermogen mee te werken.
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Maria de Groot
HET LIED VAN LAZARUS
Tweede fragment

VII
- Toen ik hem niet meer zien kon, viel ik neer
en gleed tussen de stenen uit en viel
de helling of en dieper dan het licht,
waar niets meer ademt dan het doodsgedicht.
Ik had met hem de aarde afgestaan,
de zoete voetstappen, de melken maan,
de toverlingen die het graszaad baart,
de bronzen zwieping van de waterstaart.
Ik hoorde slechts een lied waarin hij sliep.
Krankzinnigheid verschanst zich minder diep.
Tot U mij riep. En toen ik U zag staan
onder de zon, begaf mijn hart opnieuw,
zodat ik schreiend aan Uw voeten viel:
ik kan voor U noch voor de dood bestaan.
Maar nu mijn handen rusten in Uw hand,
mijn knieen op het zon doorstoofde zand
en slechts wat schaduw heenwijst naar de nacht
- al weet ik niet hoe ik het heb gehaald
en waarom U buiten Bethanie wacht
en dood in onze liefde binnenlaat nu vallen ook de laatste vragen stil.
Ik leef in U. Ik ben Uw laatste wil.
VIII
Wij stonden samen uit de liefde op,
die Hij verdiept in mij met mij doorwaakte,
mijn hart nog nat van tranen, maar mijn ziel
een spiegel met Zijn liefelijk gelaat.
Wij lopen zwijgend. Om ons been de anderen,
luidruchtig aan het tere weefsel scheurend,
dat is gesponnen tussen hart en hart.
Klaagvrouwen horen tot een andere wereld:
van dansvloeren en maskers en kristal.
En Martha, die ik liefheb, blijf t bedienen,
onder de luchters, in de slaande zon
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en in het huis waar wij de Heer ontvingen.
Zij heeft Hem altijd meer dan ik gegeven.
Hij schonk aan mij de tweede maal het leven
die morgen dat ik met Hem in gebed
aan Zijn voeten opnieuw geboren werd.
Ik ben een levende met Hem alleen.
Maar de Heer wil met alien naar het graf.
Hij wil de plaats zien waar Lazarus rust,
de rulle grond voor de spelonk, de steen,
de vijg die dorrend in de rotsspleet hangt
en schuurt en ritselt in de Oostenwind.
Wat zijn die dode dingen nog voor God?
De rots is hard en het lichaam verrot.
IX

De Heer, een witte reiger in de poel,
tussen het riet dat wenkt en knakt en breekt,
een reiger die zijn vleugels spreidt en spant
pal naar de zon. Gevallen morgenster.
En Martha, die haar nieuw geloof belijdt,
een taaie hies, waar wind geen vat op krijgt.
De steen wordt weggewenteld van het graf.
- De Meester roept de dode bij zijn naam.
- - Als de Heer roept, wordt hij een en al oor,
dan weekt zijn lichaam los uit het gesteente,
een bloedkoraal die uit de diepten stijgt .
Het blijft nog stil. Martha, ik weet het niet
Het kan niet, als de Heer spreekt, dat hij zwijgt.
- Ik hoor iets als geschuifel in de grot,
het wroeten van een mol onder de grond,
ik hoor iets als gefluister uit een mond,
ik zie iets wits bewegen, of hij stond,
ik zie hem en Uw heerlijkheid, mijn God.
- - Het lied van Lazarus eindigt met leven.
- Hij leeft. Lazarus, laat mij je ontdoen.
Laat mij je helpen bij ons terug to keren.
De doeken zo vol stof. Je bent vermomd.
Wat staan jullie daar doodstil om ons heen?
Help liever, zing om wat de Heer ons deed.
En laat ons in het wonder niet alleen.
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Geef hem te drinken. Geef hem een nieuw kleed. Lazarus kijkt naar niemand dan de Heer.
En Die hem wekte, kijkt alleen naar hem.
Hun ogen schieten vonken heen en weer.
Lacht niemand ?Niemand lacht. Ze praten wel.
Ze zagen ook een goed mirakelspel.
- - Mijn broeder als ik je toch steunen kon.
Je ogen moeten blind zijn van de zon.
Ik wil je helpen, maar ik voel mij moe.
De vrouwen gaan al naar Bethanie toe.
Zie hoe zij langs de hellingen afdalen
om het verwaaid gerucht nog in te halen. - De Heer zit in Zijn diepste zwijgen neer.
Gouden libellen trillen op het gras.
Windveren ingeslepen in blauw glas
breken en wit veegsel drijft naar zee.
- - 1k wil hem niet terug zoals hij was,
maar ik verlang hem onvergankelijk. - De Meester heft Zijn hand. Wij zwijgen weer.
Laat zonlicht haakt tussen de distels vast.
X

De middag stuift in stof en as uiteen.
Het huis, een grot door de zon uitgebrand,
een ark gekit in een baaierd van zand.
Noach, die uit de diepzee is gered.
Hoog wiegen bladerkronen heen en weer.
Hij legt zich in de smalle schaduw neer.
Zijn ogen vallen van de warmte dicht.
Hij rust op sintels in het vergezicht.
Nu kniel ik in de grot die mij bewaart,
terwijl de ark voor eeuwig verder vaart.
Ik bid. Dat is geen droom en geen gedicht:
een heuvel die vanaf mijn voet bestaat,
hoe ik ook klim. En om mij hangt de nacht.
Ik ben alleen. Ik draag mijn krachten af.
Dan glinstert om mij dauw van dageraad.
Ik kijk omhoog. Een tinteling begint
alom te lichten en doorzeeft en sneeuwt
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het donker onder, op de top tot Hem
verhelderd, Die, Zijn handen uitgestrekt,
afdaalt naar mij. Tot een beeld mij wekt,
dat uit de ooghoek van de aarde dringt
en even menselijk als tranen is,
al wordt het daardoor nimmer uitgewist.
Ik zie hoe Hij, onder een doornenkroon,
eenzaam de lange weg naar boven gaat
totdat Zijn kruis tegen de hemel staat.
De beelden schuiven over elkaar heen
en de verheerlijkte gedaante wint.
'Het op dezelfde wijze zien van Mij
is liefde', hoor ik en doorschouw bet beeld:
De Heer is een. De Heer is onze liefde.
- - Lazarus, Lazarus, ik ben alleen.
Blijf altijd bij mij, wan t ik zag de Heer.
zag Hem vanuit de grot in majesteit.
Het was zo zwaar. Mijn schouder doet nog zeer.
Het op dezelfde wijze zien van Hem
is liefde, Lazarus, is eeuwigheid.
XI
De tafel is de draagbaar voor de druiven.
Ik heb ze afgelegd in avondrood,
en met wat water in de dood gedoopt.
- - Lazarus, wil je mij de schaal aanreiken?
Het is haast donker. Pas op waar je loopt.
Martha is water bij de bron gaan halen.
De nacht valt in. Zal er een morgen komen,
dat ik mijn hand weer in jouw hand kan leggen?
- - - Hier is mijn liefde. Er is niets to zeggen.
XII
- - Er valt geen sterveling buiten de belofte.
Er is geen afgrond dieper dan mijn God.
Ik kniel en zie het voetspoor van de Meester.
Ik sla mijn ogen op en vind mijn God.
De donkere bronnen die rondom ontsprongen,
slikken verschrikt de nacht weer ondergronds.
De zon staat op in wit en wielend licht.
Ik zie de morgenster op Zijn gezicht. - 117

Mijn lied valt stil. De maaltijd is ten einde.
Lazarus is verzadigd. Martha dient.
De morgenster glijdt over in de zon
en jaagt de nanacht langs de einder verder.
Het raam verraadt een maagdelijke kim.
De Meester gaat voor dag en dauw vertrekken.
De kruik die ik nu draag is van albast.
Ik sta achter de Meester en Hij weet het.
Hij zwijgt. Ik zie de spijkers door de wreef
tot in het hout hun wonden slaan en breek
de kruik: de mirre vloeit over Zijn voeten.
Ik kniel en droog ze met mijn haren af.
Hij zwijgt. Zijn ogen houden mijn blik vast.
De ochtend geurt. De mirre meer en meer,
vloeiend totdat de dagen zijn vervuld,
Heer, om mijn schuld, mijn allergrootste schuld.
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Kees Ouboter
VI. KITSCH. SLOTBESCHOUWINGEN.
KITSCH IN HET GEWONE LEVEN

Nu zal dan puntje bij paaltje komen. In deze beschouwingen over kitsch, maar
niet minder daarbuiten, is het ons steeds erom te doen geweest, kunst en literatuur bij heel hun eigenheid steeds in samenhang met heel het leven te beschouwen. Weliswaar is deze samenhang heel bijzonder, z6 bijzonder als met het
eigen karakter van kunst en literatuur gegeven is, z6 eigen dat er nauwelijks
een theorie te ontwerpen is voor de samengang van literatuur en leven, maar
die samenhang en samengang is er altijd. Zelfs onder extreme omstandigheden als waarmee wij in onze tijd te maken hebben, waarbij kunst en maatschappij hoe langer hoe meer uit elkaar lijken te groeien en de een zich tegen
de ander verheft. Ook die vijandschap is geen uitzondering op de regel: geen
nauwer samenhang dan tussen vijanden.
Maar hoe nauw en dwingend ook de samenhang tussen literatuur en leven zijn
mag, die beide passen niet in een plat vlak, verhouden zich nooit zo dat de
een in de ander overgaat, de een op de ander aansluit. Er is relief in het beeld.
Temporeel is de een steeds op de ander vooruit, maar op wisselende manier.
Naarmate een bepaalde kunst profetisch is, grijpt ze vooruit, terwijl het tegengestelde geval ook denkbaar is en zich meer dan eens voorgedaan heeft.
Zo kan zich het geval voordoen dat een bepaald verschijnsel zich het eerst in
de kunst manifesteert om zich later uit te breiden tot het maatschappelijk
leven, b.v. de kitsch. Interessant is dan de manier waarop het verschijnsel zich
het eerst openbaart, hoe het geregistreerd wordt en hoe het zich later verspreidt. Een uiterst belangrijk detail is de naamgeving. Hoe komt men er toe,
de zelfde naam te blijven gebruiken, ook wanneer het verschijnsel zich sterk
verplaatst heeft? Die vraag is belangrijk. Tevens prealabel, ze gaat aan de
beschrijving van de kitsch in het gewone leven vooraf.
Al met al hebben wij het onszelf behoorlijk zwaar gemaakt met dit slotprogramma. De moeilijkheid schuilt vooral hierin, dat wij de term kitsch niet
uitsluitend in negatieve zin willen gebruiken, dat wij boven het in het woord
sluimerende vooroordeel willen uitkomen. Geen enkele artistieke of intellectuele coterie mag Naar hautaine en negatieve interpretatie aan het begrip
meegeven.
Dat betekent dat zodra b.v. het onderzoek zich zou richten op kitsch in de
prediking of in de politiek, elke notie van een deprecierende waardering
vooraf verdwenen moet zijn. Geen kleine opgaaf. Kan een woord dat opgekomen is uit een groot veld van emoties en onbepaalde gevoelens ooit nog
wel zo omgebogen worden, dat het een zakelijke en tegelijke zeer subtiele
inhoud krijgt?
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Meer voor de hand ligt het, het hautaine oordeel dat steeds het zwaard naar
anderen keert, aan de kaak te stellen en daarna bepaalde maatschappelijke en
vaak culturele verschijnselen die sterk kitschige elementen bevatten, met een
ander woord te noemen. Desnoods breed te omschrijven. Nogmaals, waarom
is het zo aanlokkelijk, daarvoor de benaming kitsch te gebruiken?
Dat het iets aanlokkelijks heeft, is mij na het schrijven van het vorige opstel
duidelijk gebleken. Zwervend in het oerwoud van het huidige pocketboek
vond ik daar zeer onlangs in de reeks Arena-Taschenbiicher (Buch-Kunstverlag Ettal) de volgende titel: Richard Egenter - Kitsch and Christenleben.
Jong is de reeks, maar het betreffende deeltje draagt het No. 59/60. Voor het
eerst gepubliceerd in 1958, voor het cerst als pocketboek in 1962. Van R.K.
huize. Alleen al de inhoudsopgave maakt duidelijk dat bier het begrip kitsch
op allerlei vormen van liturgie en religieus leven is toegepast. Er is dus een
voortdurende impuls, een verleiding misschien, tot het toepassen van juist dit
woord op verschijnselen die men vindt in een bepaalde geloofsgemeenschap,
een bepaalde collectiviteit. Misschien is het beter om van collectiviteit te
spreken dan van gemeenschap. De gemeenschap is moeilijk achter de baanschuiver te krijgen, waarmee de sneeuwruimer anno 1870 de witte weldra
vergorende substantie opzij schoof, die door haar massaliteit, haar zeer
kwetsbare en zeer tijdelijke blankheid de grondtrekken geleverd heeft voor
het ons thans bezighoudende verschijnsel.
Al ontleen ik deze elementaire interpretatie aan het woordenboek van Hermann Paul, misschien is het wel volksetymologie. Maar ook die heeft een
functie. De volksetymologie bevat een element van zelfkennis. En daarom
gaat het ons het meest in dit ronddraaiende zelfonderzoek in een zich voortdurend prolongerende situatie.
Waarom zouden wij aan de kant blijven toezien, in plaats van ons in de gore
sneeuw te werpen die opzij geschoven wordt?
Waarom willen wij wel met Dostojewskis keldermens geteld worden en niet
bij de grote massa die de kitsch aanhangt?
Maar wij dwalen af, misschien wel zoals Dostojewskis keldermens, alleen
lang ná hem.
Puntje komt bij paaltje: kitsch begint altijd bij hem of haar die het woord,
het begrip hanteert. Maar steeds ziet de criticus kitsch ergens anders, vanzelfsprekend beneden zichzelf. Als in het oude verhaal van de profeet Nathan en
koning David valt op een gegeven moment de korte zin: Gij zijt die man.
Voor de meesten is dat vonnis nog niet gevallen. Wij proberen eronder uit te
komen. Dat lukt ons wel: de hel, dat zijn de anderen, zo heeft Sartre let
eenmaal in z'n uiterste consequentie geformuleerd. Huis Clos, Met gesloten
Deuren, gaat weer over de planken. De spits van het stuk is in die korte zin
gegeven. Ik zou er een uiterst practisch gebruik van willen maken.
Een ander voorbeeld: Orwells 1984. De kern van de nieuwe heilstaat heeft de
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onderste lagen van de maatschappij nauwelijks aangeraakt. De 'prols' leven
in een relatief grote onbelemmerdheid. Toegegeven, ook zij zullen het onmenselijke regiem niet omver kunnen werpen. Maar het centrale zenuwstelsel van
de totalitaire staat ligt bij de leiding gevende groep en wat zich onmiddellijk
daaronder bevindt.
Kitsch is geen zaak van eenvoudigen en onontwikkelden, al zijn ze als consumenten niet te verwaarlozen. Kitsch is allereerst een zaak van de fabrikanten
en van hen die de markt kennen. En zelfs bij hen wil ik de boze opzet, de
geraffineerde berekening pas in later instantie, als een bijproduct, laten meetellen.
Waarschijnlijk heb ik dit reeds zeven maal gezegd. Op het gevaar af van vervelend te worden: het kan niet genoeg gezegd worden.
Kitsch: massa: de daarmee samenhangende communicatie.
De wereldwijd om zich heen grijpende emoties bij de moord op President
Kennedy leveren een prachtig proefterrein voor de zich dagelijks herhalende
aanleidingen tot het ontstaan van kitsch. Niet minder, zij het op kleinere
schaal, presenteerde zich een dergelijke aanleiding in de redding van de
Duitse mijnwerkers. De camera, gericht op de geredde mijnwerkers, op de
moeder van de vermoorde president bij het verlaten van haar huis, leveren
momenten, waarbij de geigerteller zwaar uitslaat. Is er dan geen persoonlijk
leed, zijn er geen onbeschrijfelijke ervaringen, die door geen enkele techniek,
geen enkele overdracht, kunnen worden gedistribueerd? Mijn God, waar is het
stukje eenzaamheid, dat een mens in deze eeuw nog gelaten is? Bij de prols, al
zijn ze machteloos? Of is er een schaduwstreep, waar we ons nog kunnen verbergen? Een scherpzinnig debater zal me onmiddellijk voorhouden dat ik op dit
punt althans de kitsch alleen negatief waardeer. Tegelijk zal hij mij vragen
waarin nu precies het kitschelement van deze publieke manifestaties bestaat.
Komen hier niet alle negatieve elementen voor de dag die beiden Prof. Dresden
in zijn Dies-rede en Kellerer in zijn geschrift over de Weltmacht Kitsch hebben aangewezen? De goedkope vlucht in gemakkelijke ontroering, het gebrek
aan een existentieel betrokken zijn.
Dat is nog de vraag. Voor duizenden T.V.-kijkers is er wel degelijk een existentiele relatie. Dat drukken wij tegenwoordig uit met alweer een modewoord,
met medemenselijkheid.
Het hangt van de positie van de T.V.-kijker af, hoe groot het percentage kitsch
is dat in zijn ontroering teruggevonden zou kunnen worden.
Dat is voorzichtig uitgedrukt, opzettelijk. Ik meen dat de spanning tussen
eenzaamheid en communicatie bij de T.V.-kijker beslist over dat gehalte aan
kitsch. Hoe groter de eenzaamheid - ik bedoel in zakelijke zin eenzaamheid hoe kleiner het kitschgehalte. Hoe groter de communicatie, het technisch effect
der communicatie, hoe hoger dat gehalte. En dan is er nog een mogelijkheid
van mededeling aan derden - die geen derden blijven - die evenzeer de kitsch
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vermijdt. Wel geloof ik dat de troebele bron van deze ervaring - de camera daarbij scherp in het bewustzijn treedt. Maar het beeld van de vrouw die haar
huis verlaat, onwetend van of immuun voor camera's, is iets dat nog altijd
echte communicatie toelaat.
Met het laten wij rustig toegeven modewoord communicatie is een van de
belangrijkste vindplaatsen van de kitsch meegekomen. Het is de schaduw die
zich constant aan de voeten hecht van dit oeroude fenomeen dat zich plotseling schijnt te verjongen. Die schaduw hoort daar natuurlijk bij. Kitsch is maar
niet een mindere soort expressie, kitsch is een schaduw.
Het loont de moeite, onze communicatiemiddelen op hun gehalte aan kitsch
te bezien: krant, tijdschrift, radio, televisie, maar ook de oudere communicatiemiddelen, b.v. het gesprek. Koppen in kranten zijn een uitermate rijk jachtveld. Nergens overschreeuwt de journalistiek zich zozeer als daar. De tussenkoppen waarvan vooral het populaire dagblad zich bedient zijn er voor het
gemak van de lezer. Deze moet zich vooral niet realiseren wat hij reeds gelezen heeft, am zó verder te lezen. De kop kauwt voor, de tussenkop slikt door.
De aankondigingen van populaire programma's over de radio vertoont een
zelfde beeld. De stijging van de stem bij het noemen van de ster van het programma, het invallen van de muziek, het glijdt maar voort.
Maar meer dan voorbeelden, die ieder kan vinden, intrigeert mij de vraag,
waarom juist de communicatie zo'n invalsgebied voor de kitsch kon warden.
Er zweeft mij een vergelijking met het veld van de strategic voor de geest. Als
in een oorlog het veroverde terrein steeds grater wordt, zijn de verbindingslijnen het zwakke punt in de verdediging. Deze komen bloot te liggen, omdat
er niet genoeg troepen ter verdediging zijn.
In de communicatie wordt de uitwisseling van gedachten te veelvuldig en te
uitgestrekt dan dat de geest daar steeds mobiel kan zijn.
Tegenwerping: Maar dat is altijd zo geweest. Plattitudes, gemeenplaatsen,
zijn een verschijnsel van alle tijden.
Dat argument is meer gehoord. Het verwaarloost een belangrijk ding: de
kwantiteit. Het zij bier nog eens herhaald: de kwantiteit is in de laatste 100
jaar een nieuwe factor, een nieuwe dimensie, een nieuwe macht geworden die
niet uit oudere factoren, machten, kan warden afgeleid.
De nieuwe communicatiemiddelen scheppen een nieuw beeld, betekenen een
nieuw tijdperk. De kolossale vergrotingen in sommige moderne slogans (Een
wereld of geen) zijn geen grootspraak, zij brengen de nieuwe dimensie, de
nieuwe proporties, in beeld.
Hier gaan wij, zo lijkt het, langs een rijtje vanzelfsprekendheden glijden. Communicatie is een zaak van heel de wereld geworden. Dat is het ene, de uitgebreidheid. Het andere hangt ermee samen, maar valt al minder op: Communicatie heeft de vorm de structuur van een film, dat is van een laag, een laagje.
De uitgebreidheid immers heeft consequenties voor de dikte van de laag.
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Communicatie in onze wereld heeft de vorm van grote vliezen.
Reacties binnen dit veld, dit vlies, zijn onmiddellijk. De moord op president
Kennedy was binnen een half uur op de straten en in de huizen van heel WestEuropa bekend en heeft tot ongekend spontane reacties geleid. Deze vorm van
berichtgeving staat in het teken van de flitsende camera en het verglijdende
beeld. Er is nauwelijks tijd voor enige dieptewerking omdat men dan het
verder verloop met nieuwe sensationele verwikkelingen - die in dit geval ook
gekomen zijn - zou missen. De moord op de vermoedelijke moordenaar, die
Europa gelegenheid gaf tot critiek op wonderlijke amerikaanse praktijken,
past uitstekend in dit filmbeeld. Hebben wij in Europa ons dat wel gerealiseerd? Onze aanmerkingen waren dan wat voorzichtiger geweest. Heden gij,
wellicht morgen ik. Als de flitsende camera voorop gaat is dit apparaat oak
prins, d.w.z. voorste, belangrijkste geworden. Het heeft prinselijke rechten.
Cameramensen schrijven dan de stedelijke magistraat de wet, das Gebot der
Stunde, voor. Wie a zegt moet niet terugschrikken voor b. Texas is 6nze
wereld.
Er is een recente Amerikaanse roman die deze nieuwe orde met de bijbehorende proporties voortreffelijk representeert. Irving Wallace heeft in zijn roman
The Prize (ned. vertaling De Prijs, uitgegeven bij Strengholt, '63) een verhaal
geschreven waarvan het origineel meer dan 700 compres bedrukte bladzijden
bevat dat in de wereld van de Nobelprijzen wil binnenleiden. Behalve dat het
over de toekenning van de prijzen niets wezenlijks vermeldt heeft dit Lange
verhaal de charme van precies op de hoogte van deze tijd te zijn, d.w.z.
een doorsnee te geven. Roman van gemiddelden, met vermijding van alle
hoogten en diepten. Dit en niets meer wil de gemiddelde mens, de moderne
elcerlyc, graag weten. Dit is zijn communicatie. The Prize rolt een film af, is
zelf die film, die laag. Het bock heeft het beendergestel van een slangenlichaam. Niets steekt buiten de uiterst dunne laag van het moderne verkeer
tussen mensen van dit type. How are you? - Fine! - Hoe maakt u het? - De
code schrijft voor niet te antwoorden, slechts te glimlachen.
De laatste mop die mij ter ore gekomen is heb ik onthouden door de pregnante
zin. Twee psychiaters ontmoeten elkaar en de ene begint de conversatie aldus:
Jij maakt het goed. Hoe maak ik het? - Communicatie, een tijdsvraag, die
steeks omkeerbaar is.
Alles goed en wel, maar wat is nu precies de kitsch hierin? Wij zoeken een
andere definitie die slechts een variant is op onze begripsbepalingen tot dusver.
Kitsch is het vinden van antwoorden, responses, het reageren op een wijze die
overeenkomt met de heersende schablones, maar wezenlijk niets zegt, niet
antwoordt. Men kin in het continu-bedrijf op dat moment niet antwoorden.
Vasalis' eerste vers uit Parken en Woestijnen geeft een beeld van die situatie.
Er zijn ontelbaar veel varianten op die situatie. Ons naar-buitengekeerd-zijn
put ons uit, b.v. Weer de kwantiteit als nieuw gegeven. Wij kunnen de dui123

zendkoppige situatie niet aan. Maar waarom gaat dat dan maar door? Omdat
het succes heeft. De lege vormelijkheid, mits gemengd met het vereiste portie
sentiment en hartelijkheid, heeft succes. Succes is onmisbaar bij kitsch. Er gebeurt iets, er beweegt iets, er is iets zichtbaar.
Schrijvende op Eerste Kerstdag 1963 luister ik naar Martin Buber, wiens rede
zo onverwacht gekomen bij de uitreiking van de Erasmus-prijs, door de organisatoren tot het Kerstfeest is bewaard. Zinrijk gebaar. De rede van Martin
Buber en kort daarop die van Koningin Juliana geven mij doorzicht in het
dichte woud der menselijke betrekkingen.
Buber, sprekend over tweeerlei tempi, dat van de moderne techniek en dat
van God de Heer, zegt het uiterst radicaal: 'Gott hat hier in der Menschenwelt
keinen Erfolg'. Maar voegt daaraan toe: 'Nichts was im Geiste getan wird
ist umsonst.'
Een vriend van mij die de prijsuitreiking had bijgewoond, had mij verteld dat
de oude profeet volkomen gedesillusioneerd was geraakt. Op mij maakte
Bubers rede een heel andere indruk. Weggevallen waren niet de illusies - die
heeft Buber maar weinig bezeten - maar al het bloemrijke in de grond van de
zaak overtollige. Dat is de charme van de jeugd en van het voile mensenleven,
maar het trekt op als damp.
Wat Buber behouden heeft is die granieten en tegelijk milde wezenlijkheid,
waar de kitsch geen toegang meer heeft. Onze vorstin die sprak van een plaats
en op een moment waar de kitsch vaak hangt als winternevel - Kerstmis is
het meest kitschige van alle christelijke feesten - sprak in diezelfde geest, dicht
bij het hart der dingen. Oproepend in deze tijd van overgang tot de eenvoudige daad die is als een letter in het alfabet: a, b . Leren spellen in de eerste
klas van de lagere school. Daar heeft de kitsch geen invloed.
Een laatste voorbeeld, waarbij ik zal moeten citeren uit het geheugen en wel
uit het laatste nummer van Wending, dat gewijd is aan reacties op het
befaamde geschrift van bisschop Robinson 'Honest to God'.
Omdat ik mijn potlood niet gehanteerd heb, wellicht uit tegenzin in een
alweer te geroutineerde reflex, weet ik niet wie in dit lijvige deel reacties de
opmerking gemaakt heeft, dat ook een bepaalde godsdienstige taal kan verouderen, nietszeggend kan worden. Prof. Sperna Weiland komt daar het
dichtst bij in zijn pleidooi voor meer talen.
Toen ik van te voren ons studieveld overzag, was er in de verte een aanlokkelijk aspect, kitsch van de kansel. Wie zelf geen predikant is, maar wel een
geregeld kerkganger, wie die geregelde kerkgang in de jaren na de oorlog heeft
volgehouden, kan op een of stand met binnenpret de kitsch op de kansel beschouwen. Na de doorbraak, die veel meer dan alleen politieke kanten had,
heeft de stroom, van de prediking zich uitgestort op een heel breed veld. Wij
hebben daarom ook geroepen, wij, onder de kansel. De film - zie hierboven is gekomen.
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Trouwens, laat mij maar weer even tinder de kansel kruipen, bijna als een
kleine Mephistopheles, de taal is met zevenmijlslaarzen vooruit gesprongen.
De Nieuwe Vertaling, met alle fouten waarvan ik maar het liefst geloof dat
ze aan de haast ontsprongen zijn, is alweer een halve eeuw verouderd, taalkundig dan, d.w.z. wat het Nederlands betreft.
Kitsch van de kansel heeft van een korte afstand, van spreker tot gehoor, niet
alleen met de dominee te maken. Der Zauberlehrling (Goethe/Dukas) staat
niet alleen op de kansel, hij zit vooral onder het gehoor. Die Geister die ich
rief . . . De kitsch in het geestelijk leven schuilt vooral in het gemak, waarmee
men bepaalde relaties in stand houdt of meent in stand te houden of zelfs
suggereert en dat zijn de relaties die Prof. Kraemer in zijn reeds genoemde
studie Communicatie, een tijdsvraag, als de verticale en de horizontale heeft
aangeduid.
Overal waar het gemak rondwaart als een virus is een direct herkenbare vorm
van kitsch. Dat gemak dringt met gemak tot in de moeilijkste Sprachfelder
(zie Sperna Weiland in Wending Open Kaart) door.
Hoe onttrekt men zich aan dat gemak, zonder in allerlei kronkels te vervallen,
die aan de regenworm in Bomans' Erik doen denken? Waar is de eenvoud en
de daarop geente levensvormen, die aan dit gemak op een simpele manier
ontkomen zijn?
Nieuwe perspectieven, nieuwe studie, die de integrale mens vorderen. Huh.
Dit alles is dus maar een begin.
Zoals de ouden dat deden, zoals ik dat op de J.V. geleerd heb, zou ik aan een
conclusie moeten toekomen. Het gemak waarmee dit tot stand komt, hindert
mij daarbij. Wie conclusies wil hebben, overdenke de kronkelende weg. Dat
die weg kronkelt ligt niet aan mijn dartele geest, maar aan de materie, het
terrein. Mijn geest is wel dartel gebleven, maar da t kon omdat hij zijn terrein
gevonden had. De ernst had geen extra klemtoon nodig, het was het klimaat
en de grondtoon.
Maar een nuchter ding treedt op de plaats van de conclusie. Dat is mijn voortdurend terugkerende bewering dat kitsch nooit mag samenvallen met ons
vooroordeel, dat kitsch m.a.w. nooit alleen in negatief perspectief bekeken
mag worden. Dat betekent een erkenning de facto, maar niet minder de jure.
Daarmee komt iedere kunstbeschouwing in een gebied vol breukranden terecht.
Ik geloof dat wij dit hebben te aanvaarden.
De voordelen, nog afgezien van de geestelijke winst, zouden de moeite ten
voile lonen. leder absolutisme in de kunstcritiek zou daarmee onmogelijk
geworden zijn. Er zou plaats komen voor een reeler kunstbeschouwing, die
iets kan bijdragen tot de overbrugging van de kloof tussen kunst en maatschappij.
Tal van vragen, die in de reeks van deze beschouwingen nog maar aan de
rand opdoken, zullen helderder en beter geformuleerd worden. De vragen
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naar echtheid en onechtheid, naar zuiverheid en onzuiverheid, brengen niet
alleen esthetische, maar ook ethische normen in het geding.
De vraag waarom juist in de afgelopen 100 jaar de kitschvraag opgekomen is,
waarop wij bier een antwoord gezocht hebben, blijft in discussie.
Opnieuw duikt de zeer subtiele vraag naar smaak en stijl op. Ter-wijl ik dit
opstel besluit, is half Nederland in beroering door het felle dispuut random
de T.V.-uitzending van 4 januari j.l. Wie naar matiging in het debat tracht,
komt bij de notie stijl of smaak terecht. Achter dit stijlfenomeen steekt weer
de uiterst moeilijke materie van een meervoudig bestaan, waarmee ik zinspeel
op de titel van het laatste boek van Prof. dr. J. H. v. d. Berg Leven in Meervoud. Verwarring van stijlen brengt ons in de onmiddellijke nabijheid van de
kitsch. Er ontbreekt slechts het goedkope effect aan.
Het wordt tijd dat de literaire kritiek en de kunstkritiek zich gaat bezinnen
op een sociologie van literatuur en kunst.
Zodra de emoties optrekken van de velden van de kunstkritiek - en de onderscheiding kitsch is een deel van die emotionele mist - zal een nieuwe zakelijkheid mogelijk zijn, die aan kunst en maatschappij beide ten goede zal komen.
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D. J. Sikkens
BEELD

door de hoog verlichte ramen
- kozijnen omarmen een grijze beweging noemde hij een verre naam en
staarde naar het winderig licht
elk jaar, bij 't wisselen der tijden
probeerde hij haar naam te noemen
in brons en teken, taal en steen
doch als het beeld begon te vormen
en groeide onder zijn vuile handen
dan leefde het, wanneer hij leefde
en stierf als hij het had voltooid
zijn vingers tastten naar de blinde ogen
en gleden langs de schouders of
het beeld vertoeft in het verleden
versteend, vertekend, niet vertaald
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Anton Ent
HERHALING

van woorden liefde verdraagzaam
weef ik het tentzeil
waaronder ik woon
regen verachting spuwt erop
een ijsscherpe wind verscheurt het
onbeschermd sta ik
met het woord liefde
in mijn handen
verdraagzaam in mijn ogen
wederom zal ik weven
wederom zal ik wonen
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Een bode om zelf te lezen en om ten geschenke te geven aan
familieleden en kennissen in den vreemde

P. J. Risseeuw

ZO VER DE WERELD REIKT
Zo ver de wereld reikt zijn er Nederlanders aan het werk, landgenoten op wie we trots mogen zijn. In dit boek leest u over een
aantal van hen. De bekende auteur P. J. Risseeuw heeft er grote
reizen voor gemaakt om het materiaal voor dit boek bijeen te
garen.
Hij heeft met de hoofdpersonen in zijn verhalen of met hun
nazaten gesproken, hij heeft met eigen ogen gezien wat zij
bereikt hebben, hij is in familiepapieren en archieven gedoken,
en toen heeft hij het gebeurde beschreven. Hij kan schrijven,
zoals u natuurlijk weet van zijn andere boeken. Ook dit is een
prachtboek geworden, vol ontroerende, boeiende, romantische,
realistische verhalen: de avontuurlijke geschiedenis van Nederlandse pioniers die uitzwierven over het rond der aarde.
Omvang 206 tekst- en 12 kunstdrukbladzijden,
formaat 14,7 x 22,3 cm, geillustreerd met 26 foto's,
gebonden in kunstleren band met goudstempeling, prijs f 8,90.
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nieuw in de BBB - nr. 34

Prof. Dr. G. Brillenburg Wurth

SCHULD EN STRAF IN HET
LICHT VAN DE BIJBELSE
VERKONDIGING
Niet alleen in het strafrecht en de criminologie, maar ook bijvoorbeeld in het maatschappelijk werk en de zorg voor de
delinquenten dreigt hier en daar het gevaar van een uitholling
van de begrippen schuld en straf vanuit een bepaald type van
eenzijdig psychologische benadering van het mens-zijn.
De onlangs overleden auteur van dit BBB-deel meent dat de
crisis-situatie die op dit gebied is ontstaan onder meer veroorzaakt wordt door het niet meer helder zien van de transcendente
achtergrond van deze beide noties.
In deze studie onderneemt hij een poging een aantal peilingen
to doen naar wat de Bijbel ons omtrent schuld en straf en hun
onderlinge relatie onthult.
Alleen vanuit een diepere Bijbelse orientering kan ook op dit
gebied de geestelijke erosie van onze tijd worden tegengegaan.
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A. J. van Du1st
HOORSPEL: RADIO-BIJDRAGE AAN
MODERNE LITERATUUR1)

Men kan uitstekende hoorspelen geschreven hebben, die met genoegen geaccepteerd werden door de omroep en met plezier beluisterd door vele tienduizenden - en toch niet erkend worden als letterkundige. Tenminste: in Nederland niet. In andere landen moge het hoorspel gezien worden als zelfstandige
literaire kunstuiting: in Nederland blijft deze ontdekking vooralsnog uit. In
het buitenland hebben literaire bladen en verenigingen het hoorspel binnen de
kring van hun belangstelling getrokken, maar alweer: alzo nog niet in eigen
land.
Zou het dan toch waar zijn, dat we hier pas 50 jaar later toekomen aan dingen, die dan in andere landen allang gemeengoed zijn? Wat de literaire erkenning van het hoorspel en de hoorspelauteur betreft, hebben we dan nog precies
10 jaar de tijd... Want op 15 januari a.s. zal het 40 jaar geleden zijn, dat het
eerste hoorspel werd uitgezonden.
Goede, oude tijd

De geschiedenis van het radiospel, dat zonder electriciteit eenvoudig niet
bestaan kan, begon merkwaardig genoeg met een kortsluiting. Richard
Hughes, die het eerste hoorspel op zijn naam heeft staan, situeerde dit nl. in
een kolenmijn, waarin het licht uitviel. Hij had daar natuurlijk een bedoeling
mee: de acteurs te dwingen zich in dezelfde positie te verplaatsen als de luisteraars, die immers niets konden zien en die nog moesten leren om het alleen
van horen-zeggen te hebben. De luisteraars op hun beurt waren als de 3 mensen in de mijn van Hughes' 'Comedy of danger'. Ze behoefden alleen nog
maar hun ogen te sluiten om ook in de schacht te zijn, waar de duisternis de
gestalten verhulde. Zonder het beeld viel het woord weer terug op zichzelf en
werd het wat het moest zijn: pure klank.
Dat, het woord zonder de camouflage van beeld of letter zichzelf werd, bleef
overigens de eerste tijd nog alleen een britse ontdekking. In Duitsland bijv.
startte studio-Berlijn in hetzelfde jaar 1924 met 'Wallensteins Lager': een stuk
over de 30-jarige oorlog, dat voor de microfoon gebracht werd in een verblindende kleurenpracht van uniformen . alsof het al een TV-zending betrof .
Bij de opname was de hele studio bezet met tientallen acteurs-in-volle-bepakking. Op straat stonden zelfs echte troepen opgesteld . Dat was de goede,
oude tijd, waarin letterlijk en figuurlijk nog met man en macht aan het hoor0 Inleiding, gehouden op Hoorspel-instructiedag voor de Vakgroep Letteren van de Bond
van Chr. Kunstenaars in de N.C.R.V.-studio op 21-9-63.
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spel gewerkt werd. Als er in die eerste jaren een hoorspel werd uitgezonden,
stond al het andere werk in de studio stil . Directeur en portier werden
gelijkelijk opgetrommeld om te figureren en vooral: om lawaai te maken .
Bij een ander spel uit die begintijd had men het geluid van een lawine nodig.
Om dat te realiseren, werd een schacht gebouwd van de bovenste verdieping
tot in de kelder van de studio en daar werden stenen ingeworpen, die twee
mannen nauwelijks konden dragen. Het resultaat was zó oorverdovend, dat
een omroepfunctionaris vaststelde, dat deze geluidenfabriek het ergste lawaai
ontketend had sinds de uitvinding van de turkse trom.
Het doet allemaal nogal primitief aan, maar we moeten ons dan ook goed
realiseren, dat het nog de pioniertijd is. Let wel: in 1906 slaagde Telefunken
erin om woord en muziek draadloos over te brengen, maar het duurde nog
17 jaar voordat Berlijn met het eerste 'ontspanningsprogramma' kwam. Het
hoorspel moest in de jonge radio zijn vorm nog vinden, zowel wat compositie
als realisering betrof.
Speciale opnamestudio's waren er nog niet. Tijdens de opname, die tegelijk
uitzending was, renden regisseur, acteurs en technici met tekst, microfoons en
draden van het dak naar de kelder, en van de kelder naar de straat.
Een archief met allerlei denkbare en ondenkbare geluiden, zoals nu ter beschikking staat, was er nog op geen enkele manier. Een imitator had in die tijd
practisch een dagbaan met het produceren van dierengeluiden, die te pas en
nog vaker te onpas werden ingeschreven.
Wolfgang Borchert

In de tweede helft van de twintiger jaren ontwikkelde zich overigens in Duitsland al een hoorspel van literaire klasse. De N.C.R.V. heeft in 1962 en '63
enkele spelen uit die periode uitgezonden in de serie 'Pioniers van het hoorspel' 2).
Opmerkelijk is, dat onder die pioniers ook Gamer Eich zich al beyond: de
man wiens naam pas in de naoorlogse duitse literatuur een magische kiank
gekregen heeft. Samen met Wolfgang Borchert markeert hij de opening van de
tweede bloeitijd van het duitse hoorspel.
Deze maand zal het 16 jaar geleden zijn, dat Wolfgang Borchert stierf. Zesentwintig jaar was hij, toen hij doodbloedde aan zijn tijd. Een tijd die hem geen
ruimte gaf te leven zoals hij wilde. 'Ich hebe meine Augen auf', zo schreef hij
eens, 'und schaue durch das Wundertor des Lebens' . . . Maar hoe zag die wonderdeur er uit voor een jonge man, die zijn eerste gedicht wilde schrijven, zijn
2) 12-1-'62: 'Droom op Edsin-Gol' van Gunter Eich (eerste uitz.: 1930)
26-1-'62: 'De Korporaal van Java' van Georg von der Vring (idem)
20-5-'63: 'Malmgreen' van Walter Erich Schafer (eerste uitz.: 1929)
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eerste liefde beleven? Voor hem en velen van zijn generatie was er jarenlang
alleen het zicht op tanks die aanrolden, vuur dat van de hemel hagelde. Het
was een zicht op dood, geweld, tyrannie, angst en gevangenschap: zicht zonder uitzicht. En op de puinhopen van jeugdillusies die niet ontluiken konden,
groeide de scepsis: de twijfel aan alles wat vroegere geslachten tot zekerheid
was geweest.
Borchert was gewoon een van de jongeren. Maar hij gaf stem aan hun zwijgen.
Hij legde de handen om de mond en schreeuwde zó luid dat alien het horen
moesten. Zijn schreeuw was geen gedicht, geen roman, geen manifest. Het
was . . . een hoorspel.
De eerste uitzending van 'Draul3en vor der Tile 3) viel op 13 januari 1947:
een datum die het beginpunt vormt van de tweede opbloei van het duitse
hoorspel. Het was een hoopvol begin op een thema-zonder-hoop. Borcherts
hoofdpersoon werd bekend - niet zozeer als duitse Heimkehrer uit russische
gevangenschap, maar meer als personificatie van een generatie, die buiten
stond en niet werd binnen gelaten. Een generatie, die kapot dreigde to gaan
aan twijfel en wanhoop over de zin van het leven, omdat ze de stem hoorde
van de Dood, die Borchert in zijn spel laat zeggen:
'De ene oorlog geeft de andere een hand . . .

Als vliegen kleven de doden aan de wanden van deze eeuw'.
Voor zijn europese generatiegenoten was Borchert geen duitse uitzondering.
Nog in 1950 gaf Thijs Booy een van zijn boeken de duidende titel: 'Wolfgang
Borchert, een van ons'. Ook in 'Kerk en jeugd' betoont hij zich solidair met
Borchert's noodschreeuw. Treffend bracht hij da t tot uitdrukking in zijn
'Gebed voor de dominees':
'Schenk hun het visioen van de jonge generatie,
generatie overdekt met wonden,
generatie zonder binding en zonder uitzicht,
verraden, ontworteld, verschrikt en in de steek gelaten.
Schenk hun onrust over die generatie, echte onrust,
en schenk hun innerlijke ontferming en liefde en het
[rechte woord'.
Eigenlijk was 'visioen' hier niet het juiste woord. Want het ging niet om een
droomgezicht, maar om de werkelijkheid, die onderkend moest worden. Onder
de scepsis leefden de mogelijkheden voor contact en gesprek. De generatie van
Borchert en Booy was niet los van het verleden. Ze vroeg nog, hard, rauw
maar eerlijk, naar het waarom.
3)

Gepubliceerd in 'Sechzehn Deutsche HOrspiele', een uitgave van R. Piper & Co. Verlag,
Munchen, 1962. Van Borcherts spel is ook een toneelstuk gemaakt, dat nu op het speelplan staat van de Toneelgroep 'Centrum'.
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Hun stem verwekte onrust. Wilde dat ook. Want de rust, die schuld verhullen moest, was hun een gruwel. Ze wilden spreken, niet alleen toegesproken
worden. Hun vragen kwamen uit een hart, dat sneller klopte dan de rust verdragen kon. Ze zochten naar mensen, die de polsslag durfden voelen van hun
tijd.
Horen en zien in een

Ik ben hier nogal uitvoerig op ingegaan, omdat we ermee raken aan een van
de belangrijkste hoorspelvormen, in Duitsland (waarop ik me ditmaal om des
tijds wille hoofdzakelijk concentreer) omschreven als 'Das zeitgeschichtliche
HOrspiel'. Het spel van Borchert, waarvan het zendjaar de naam aandroeg
voor een hele groep van belangrijke auteurs: 'Gruppe '47', is nog altijd kenmerkend voor deze specifieke hoorspelmogelijkheden. Het hoorspel immers
kan de tijd reeel maken, donker en doorzichtig tegelijk. Het geeft diepte aan
het modewoord 'bezinning'. Het geeft rekenschap van onrust, omdat het
's mensen innerlijk tot spreken brengt in de z.g. 'interne dialoog', het gesprek
met zichzelf.
In deze tijd van massificatie-verschijnselen groeit het hoorspel op zichzelf al
uit tot tijdcritiek. Het doet immers een beroep op de mens-alleen, de individu.
Luisteren is een individuele kunst! En in het hoorspel mag de mens niet alleen
meedenken, hij mOet het ook. Het wordt van hem verwacht. De luisteraar
sluit zijn ogen en wordt puur individu. Maar anders dan bij T.V. en film
schakelt hij zichzelf daarmee niet dock in. Het w66rd is hem een en al.
Hij hoort en ziet in even. Hij blijft heer en meester op eigen terrein en gaat niet
onder in de massa. Want luisteren is, anders dan kijken, een kunst-op-zichzelf.
In dit verband is het duidend, dat het woord 'hoorspel' of een verwant begrip
niet voorkomt in de Grote Sowjet-encyclopedie. Het hoorspel appelleert
nooit op de massa, maar altijd op de individu, daar alleen in zijn huiskamer. In
1933 kwam er dan ook een abrupt einde aan de eerste bloeiperiode van het
duitse hoorspel: Massapsychose heeft massa's nodig, geen individuen .. .
Recht van eigen spreken

Er zijn tijden geweest, waarin het hoorspel niet uitkwam boven de sfeer van
het verhaaltje-met-geluid. Dat is anders geworden, toen dichters deze nieuwe
vorm van woordkunst gingen benutten. Juist op dit terrein hebben zij duidelijk
gemaakt hoe sterk het woord kan zijn in pure klank. De auteur van het
spel, waarmee de N.C.R.V. op 14 oktober het nieuwe seizoen opende, gaf zijn
manuscript zelfs het dringende verzoek mee: 'Auf Gerausche soil ganzlich
verzichtet werden' .. .
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Eduard Kiinig, de weense auteur van het betreffende spel 'Pero, mijn vriend',
is door de N.C.R.V. in ons land geintroduceerd. Zijn spelen stellen steeds weer
de grote vraag aan de orde, of de enkele mens nog recht van eigen spreken
heeft en vrijheid van beslissing. Zijn hoofdpersonen weigeren veelal de absolute voorrang te erkennen van 'productie' en 'consumptie' als goden van deze
tijd. Ze willen mens blijven, geen machine worden. Ze willen een eigen gezicht
behouden, geen masker opgezet krijgen. Ze willen een eigen melodie vasthouden en niet ondergaan in het massale koor.
Als ingenieur kent KOnig de vertechniseerde maatschappij uit eigen ervaring.
Hij onderkent ook hoe ver we zijn in het scheppen van z.g. zekerheden van
de wieg tot het graf en maakt zich daarom bezorgd over de vraag of we daarbij niet een 'kleinigheid' over het hoofd hebben gezien, nl. de menselijke ziel.
Dat alles speelde in 'De nieuwe chauffeur', uitgezonden op 18-12-'61, en
vooral in 'Man zonder eerzucht', voor de eerste maal uitgezonden op 20-11-'61
en herhaald op 19-8-'63. Beide stukken stonden dan ook in het kader van de
themaserie 'Mens en maatschappij'. In 'Pero, mijn vriend' komt KOnig tot een
andere benadering, die zo mogelijk nog dieper in het welvaartsvlees snijdt:
vanuit een romantische dialoog komt indringend de vraag op naar onze houding tegenover de mens, die niet is zoals wij, omdat hij daartoe geen kans kreeg,
door huidskleur bijv., of gedwongen vlucht uit een vertrouwd bestaan.
Over barriere van tijd en plaats
De spelen van Gunter Eich zijn tinders. Soms lijkt het alsof ze verre staan
van de werkelijkheid, die Borchert en KOnig (om ons tot die twee te beperken) meedogenloos hard verklanken. Hij is, door de jaren heen, de man van
de 'droom' gebleven. Het spel dat de N.C.R.V. van hem uitzond in de serie
'Pioniers van het hoorspel', droeg de titel 'Droom op Edzin-Gol'. En in 1950
en latere jaren komt hij, na een lange periode van zwijgzaamheid, onweerstaanbaar terug met vier droomspelen 4).
Persoonlijk vind ik in zijn spelen nog het meest de unieke mogelijkheden van
het hoorspel benut. Hij gebruikt alle kansen, die hem in deze sector geboden
worden om los te komen uit sleur en regelmaat, die zo vaak ons leven schijnen
te bepalen. In zijn spelen wordt het verleden tot heden en toekomst tegelijk.
Want, zegt Eich, voor nu en straks geldt: 'Alles, was geschieht, geht dich an'.
Om dat duidelijk te maken, moet hij experimenteren. Want onze daagse werkelijkheid wordt bepaald door de tijd. Willen we daarachter zien, dan moet
4) 'Traume', verschenen bij Suhrkamp Verlag, Berlijn en Frankfurt a.M., '53-'59.
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de barriere van tijd en plaats overwonnen worden. Pas dan kan een andere
wereld ontsloten worden, met een oneindig veld voor nieuwe benaderingen.
Zelfs voor persoonsverwisselingen, zó knap geensceneerd dat we erin geloven
alsof we het zelf zijn.
Zo leert Eich, dat het iced van de een de vreugde is van de ander - en omgekeerd. Er is wisselwerking, bijna plaatsvervanging van leed en geluk. Maar
dat alles wordt niet verklaard, doch ge-toond: in een sprookje, in een droom,
opgeroepen door de krachtige hand van de meester, die he t woord hanteert
dat inhoudt heeft uit zichzelf.
Eich experimenteert, maar hij doet het niet om het experiment. Hij wil ermee
aan-tonen, dat de ander geen vreemde is, maar een verwante ziel, en als we
het heel serieus nemen: wijzelf. Typerend voor zijn spelen is de mens, op zoek
naar zijn identiteit. Kenmerkend voor zijn enscenering is zijn pogen om de
grenzen van tijd en ruimte alleen op het wO6rd te kijk te zetten. Met de wetten
van het toneel heeft hij al in zijn eerste hoorspel gebroken. Dialogen worden
erin afgewisseld met monologen, waarin de hoofdpersoon nu eens zijn gedachten formuleert, dan weer als verteller optreedt. In het hoorspel heeft Eich de
ware woordkunst gevonden, die de snelheid van de menselijke denkwereld
kon beheersen en de fantasie losmaken, die uit stem en toon nieuwe werelden
schept. Hij weet dat hier in souvereine macht de magische kracht heerst van
het gesproken woord. Pas uit het woord verrijzen de beelden, opgeroepen in
de fantasie van de luisteraar. Dat is voor Eich ware woordkuns t en met vele
andere auteurs heeft hij zich dan ook gewijd aan het hoorspel, dat mede door
zijn indrukwekkende creaties opgestuwd werd tot een literair niveau, dat tot
ver over de grenzen erkenning vond.
Ik stel nu maar de vraag: Is zijn werk en dat van andere leden van de
Groep-47 bekend ander de nederlandse letterkundigen? Het moet mogelijk
zijn: er zijn al meer dan 15 spelen van hem in boekvorm verschenen 5). Trouwens: ook van talrijke andere auteurs verschenen hoorspelteksten in gedrukte
vorm. Sedert Borchert 'Drauf3en vor der Tiir' en Eichs 'Traume' zijn er over
de westduitse zenders ongeveer 3000 oorspronkelijke hoorspelen uitgezonden,
waarvan bijna 100/o later gepubliceerd werd. Deze uitgaven, dik en dun, worden op de middelbare scholen gebruikt als een werkelijk 'tijdeigen vorm' van
literatuuronderwijs Vorig jaar is dan ook al de derde druk verschenen
van een boek van 144 pagina's: 'Das HOrspiel im Unterricht' 6).
5) Zeven spelen, waarvan meerdere in Nederland zijn uitgezonden, staan in het boek
'Stimmen', eveneens uitgegeven bij Suhrkamp, 1958.
De N.C.R.V. zond van Eich uit: 'broom op Edsin-Gol' (al eerder vermeld), 'Omar en
Omar' (6-11-61, met herhaling op 8-7-63) en 'Tingeschreeuw' (26-2-63). De tekst van laatstgenoemd spel staat afgedrukt in 'Stimmen'.
6) Auteur: Werner Kiose. Uitgave: Hans Bredow-Institut fur Rundfunk and Fernsehen
an der Universitat in Hamburg.
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Horen en zien

Is het hoorspel typisch radio?
De vraag lijkt gemakkelijker te beantwoorden dan ze in werkelijkheid is.
Vanuit een wijd verbreid misverstand wordt het hoorspel vaak gezien als het
resultaat van een technische vinding. Of erger nog: als een akoestisch surrogaat voor het toneel.
We raken hier aan de vraag naar het wezen van het hoorspel en dat is tegelijk
de vraag naar het wezen van de tail, naar de mogelijkheden van communicatie, van zenden en ontvangen.
Met zijn flashbacks heeft het hoorspel veel verwantschap met de film. Alfred
Braun noemde in 1926 zijn hoorspel 'Der tOnende Stein' dan ook 'einen akustische Film'. Maar in het hoorspel reikt de functie van het woord oneindig
veel verder dan in de film. In de film behoeft het woord slechts beelden te
duiden, in het hoorspel schept het de beelden.
Het hoorspel confronteert de mens met een opgave, die sinds de uitvinding
van de boekdrukkunst almeer vergeten dreigt te worden, nl. om zonder het
oog tot aanschouwen te komen. Hier geldt: spreek, opdat we weten en horende zien.
Dat is creatie. Toon en woord kunnen situaties aanduiden, die in de verbeelding
van de luisteraar zichtbaar worden. Anders dan bij toneel, film en televisie
moet de luisteraar immers zelf de figuren craren, zuiver op de suggestie van
het woord. Zijn wereld is groter dan de zichtbare, omdat het hoorspel grenzen te kijk zet. Het woord begrenst hier niet, doch maakt los. Kortom: in het
hoorspel heeft het woord weer scheppingskracht.
Het hoorspel heeft geen toneel als de luisteraar niet voltooit wat hem wordt
aangezegd. Stem en klank kunnen het spel doen ontstaan, maar bestaan doet
het bij de gratie van het horen. Als gehoor en fantasie van de luisteraar elkaar
treffen, krijgt het woord gestalte. Horen en zien vergaan niet. Integendeel:
ze gaan samen en hun samengaan reikt ver.
In speelse werkelijkheid is het hoorspel overal. Zijn werkterrein is wijd als de
wereld en meer nog. Het horen kent geen grenzen, zolang de fantasie meetrekt
met het woord als proviand. Waar voor hem nog niemand was, daar plaatst
de luisteraar zijn toneel. En op dat moment is er in de huiskamer met recht
een voorstelling
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Woord in de mond
Opiniepeilingen tonen nog steeds aan, dat het hoorspel ook in dit T.V.-tijdperk
zijn eigen plaats behoudt. Meer dan muziekprogramma's nog bindt het ook
T.V.-bezitters aan de radio. En zouden bij het Kijk- en Luisteronderzoek '61
van ons eigen C.B.S. 'olympische medailles' zijn uitgedeeld, dan zou het hoorspel in de rangorde der radioprogramma's een bronzen plak behaald hebben.
Amusementsprogramma's en samengestelde programma's kregen in de luisteraarsrace goud en zilver, maar het hoorspel stond als derde oak op het
erepodium. Op het scorebord van de luisterdichtheid bereikte het hoorspel
een gemiddelde van 429.000 tegen lichte muziek bijv. 287.000.
Dag- en weekbladen, die geen toneelpremiere zullen verzwijgen, mogen dit
met het hoorspel dan wel doen, maar in de kring van luisteraars blijft het
een levend onderdeel van de radioprogramma's. Wij van onze kant zijn bereid
ervoor te werken, dat we ons publiek behouden en bepaald ook: dat we ons
een nieuw publiek verwerven. Het geluid kan niet sterven, het woord nog
minder ... De beeldhonger van onze tijd kan een tegenwicht vinden in de
zelfwerkzaamheid van de hoorspelluisteraar.
Daarmee wordt tevens de waarde geaccentueerd van het vak van de hoorspelacteur en -atrice. Voor de onbewogen microfoon moeten zij hun creaties waar
maken: zonder zichtbaar publiek, dekor en toneelkleding. In hun stem moeten zij, geinspireerd en geleid door de regisseur, alles leggen van hun kunst die
een heel bijzondere is. En zij, die kundig zijn in de letteren, moeten hun het
woord in de mond geven, dat inhoud heeft in pure klank.
Met verontschuldigde eerbied voor onze vaderlandse auteurs: we zullen hier
altijd wel moeite blijven houden met de vaak logge schrijfwijze, die vaak boeken-, zelden spreektaal is. Hoorspelschrijven vereist een beheersing van de
flitsende, levensechte dialoog. De ervaring leert ons helaas, dat we daar in
ons land meestal teveel woorden voor nodig hebben. Hoorspelcompositie
vraagt beheersing van de beperking en onder die omstandigheden betonen zich
nog slechts weinigen meesters van het woord.
Het schrijven van een goed hoorspel betekent een uitdaging van waar talent.
Het eist dichten, verdichten. Papieren karakters blijken in het hoorspel alras
geen karakter te hebben. Want woord als toon is meer dan papier. Hij is het
leven zelf, in woord en droom gevat, toegankelijk voor de mens, die luisteren
kan en horende ziet.
Woorden met een hart
In het N.C.R.V.-programma neemt het hoorspel in velerlei vorm een grote
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plaats in. We kennen het typische familiespel evenzeer als de literaire productie, de tijdkritiek evenzeer als de humoreske. Raken we problemen, dan willen
we daarbij te doen hebben met levensechte mensen. Willen we iets laten oplichten van de kracht en betekenis van het geloof, dan niet in een geromantiseerde christelijke wereld, maar in de werkelijkheid zoals die is.
Uit dit betoog zoudt u overigens best hebben kunnen opmaken, dat we alleen
leven op hoorspel-hOkten. Niets is echter minder waar. We kennen ook de
dalen en ravijnen. Er komen jaarlijks ongevraagd zo'n 200 manuscripten binnen, waar hoogstzelden een bruikbaar spel tussen blijkt te zitten. We staan
daarbij vaak voor de muur van het niet kunnen doorgronden maar wel moeten constateren, dat juist in reformatorische kring de woordkunst in dramatische zin niet heeft kunnen opbloeien. Niettemin blijven we zoeken naar
talent, dat gedragen wordt door een overtuiging, die doortrilt is van geloof
en kunnen beide.
In diepste wezen gaat het ons hierom, dat we ook in het hoorspel ons mede
lijden betonen met broeders en zusters in vertwijfeling. Daarom wagen we
het om met een hoorspel bijv. te raken aan het duizendvoudige leed van de
vervreemding binnen het huwelijk, van de eenzaamheid in het menselijk
bestaan, ook wanneer dit uiterlijk tweezaam is. Dan wordt er bepaaldelijk ook
niet 'gepreekt', maar is er wel de stem van de radiopastor, die zich present
meldt voor alien, die geraakt zijn in hun problemen en er nu, heel particulier,
over door willen spreken.
Dit is naar onze overtuiging een tijd, waarin het woord dat geladen is
vanuit het Woord, kracht mag en moet tonen in het wekken van de slapenden
uit de droom van het nihilisme, dat geen vrede geeft, geen uitzicht ook. Als
de vertwijfeling weer pijn gaat doen en de bevroren zielen ontdooien, komt
er ruimte voor het woord van hen die zichzelf vergeten: om plaats te geven
aan de Heer, Die het Woord sprak en nog steeds spreekt, dat macht heeft in
zichzelf.
Zo mogen we ons dienaars weten van het Woord, en plaatsnemen in de wereld,
6nze wereld, waarin we meedragen, meedulden. Waarin we niet aflaten het
gesprek te onderhouden, dat de mens herinnert aan zijn mens-zijn. We hebben de ander nodig om onszelf te kunnen zijn. Levensbelangrijk is daarom het
gesprek, waarin we geen holle, maar hartige woorden wisselen: woorden met
een hart. Dat is het, wat ik ten diepste van het hoorspel verwacht, en waarvan
ik hoop dat u het mee helpt aandragen: woorden met een hart, dat klopt voor
deze tijd. En dan bid ik niet alleen om dominees, maar ook om schrijvers met
innerlijke ontferming en liefde en het rechte woord.
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Kees Oubter
BEGIN VAN GESPREK HIEROVER?

Gaarne nemen wij de volledige tekst over van de lezing, die de heer A. J. van
Dulst vorig najaar voor de Vakgroep Letteren van de Bond van Christelijke
Kunstenaars gehouden heeft.
De materie is de voile aandacht waard, verdient meer aandacht dan het hoorspel tot nog toe van de kant der nederlandse letterkundige gekregen heeft.
Dat met het betoog van de heer Van Dulst bij een speciale gelegenheid voor
een kleine groep nie t het laatste gezegd is, spreekt vanzelf.
Als eerste bijdrage tot een gedachtenwisseling plaatsen wij hieronder enkele
kanttekeningen van onze eindredacteur. — Redactie.
Er zijn in de enthousiaste verhandeling van de heer Van Dulst enkele punten
waarmee ik direct, zonder enige reserve, instem. Het zijn vrij elementaire
zaken. Allereerst zijn lief de voor een literair genre dat, ondanks gebrek aan
erkenning, in een grote behoefte van eenvoudige mensen voorziet. Opiniepeilingen maken duidelijk, hoe populair het hoorspel is en hoezeer het die populariteit weet to handhaven. Nog wel in concurrentie met het nieuwe en machtige communicatiemiddel, de T.V. Ook zijn opmerking over de secundaire
functie van ons vaderland houdt steek. Steeds lopen wij achteraan, soms wel
een halve eeuw.
Het verhaal dat zich dan ontspint uit deze paar opmerkingen is ook zeer de
moeite waard. Het schetst het ontstaan van een nieuw genre en is als bijdrage
tot de sociologie van literatuur en kunst een waardevolle bijdrage. Waarschijnlijk zijn we in kunstzaken wat conservatief en sluiten de ogen voor nieuwe
mogelijkheden. Vernieuwingen krijgen zo weinig kans, tenzij ze overal elders
geaccepteerd zijn en het experiment dus niets meer kost.
Maar laten wij dan ook niet vergeten dat deze zaak heel ingewikkeld is en
niet met een licht verwijt in de richting der letterkundigen kan worden afgedaan.
Niet alleen de letterkundigen, maar heel het literair bedrijf inclusief uitgevers,
boekverkopers en lezers, is daarbij betrokken.
In Duitsland verschijnen veel hoorspelen in druk. Een interessante kwestie,
waarom juist in dit land het hoorspel in zijn afgeleide vorm van zwart op
wit en niet pure klank zoveel kansen heeft. Duitsland lijkt mij daarin uniek.
In Engeland ken ik maar een illuster voorbeeld, Dylan Thomas' Under Milkwood, lange tijd slechts in een dure Amerikaanse pocket verkrijgbaar. Van een
Franse productie op dit gebied weet ik helemaal niets af. De vergelijking
Nederland-Duitsland lijkt me dus wat scheefgetrokken. De situatie verdient
een onderzoek in heel wat wijder verband. Dan nog zie ik voor he t gedrukte
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hoorspel slechts een klein afzetgebied, vergelijkbaar met de mogelijkheden
voor gedrukte en verhandelbare toneelstukken. Het is en blijft materiaal ter
voorbereiding of nabetrachting, materiaal dat slechts een functie hebben kan
in een land met een oude cultuur op dit gebied, b.v. Frankrijk voor het toneel.
Gezien het kleine afzetgebied voor b.v. de Wending-Toneelbibliotheek lijken
mij de kansen voor een hoorspelbibliotheek al heel gering. Dat ligt in de aard
van het genre.
Het hoorspel heeft tegelijk iets directs en iets vluchtigs. Dat hangt samen met
de pure klank, die de heer Van Du1st geestdriftig maakt, maar die, meen ik,
ook schaduwkanten heeft. Misschien moet men die schaduw niet al te tragisch
nemen.
Deze laatste wending lijkt me naar de kern van de zaak te voeren.
Wat is het hoorspel, hoe past het in onze samenleving, wat is daar zijn waarde
en functie?
Op dit punt heb ik wel wat bezwaren tegen de typering van de heer Van
Dulst. Zijn enthousiasme verleidt hem, heel begrijpelijk, hier en daar tot
vaagheden. Zo is de pure klank niet te scherp, maar te vaag geformuleerd.
Het woord is altijd meer dan klank. De controverse of de wedloop met het
beeld mag het woord niet neerdrukken in een onwezenlijk klimaat. Woord
blijft woord, behoudt zijn privilege, maar, begiftigd met al dat singuliere dat
des woords is, blijft het juist daarin nederig, dicht bij de vloer, heel gewone
menselijke taal, gebruikt voor huis-, tuin- en keukendoeleinden en dan plotseling, onverhoeds, voor de geest, ja, ook dat.
Het menselijk woord is het wonderlijkste communicatiemiddel omdat het reikt
van laag naar hoog en van hoog naar laag - zie de brief van Jacobus in
de bijbel. Het is het meest menselijke en tegelijk kan het ons de Heer doen
horen.
Het merkwaardige van deze dubbele natuur van het woord is dat de beide
functies, hoe uiteenlopend ze ook zijn, toch samenvallen. Het gewone is het
bijzondere. Het hangt maar van de spreker af.
Tevens is het woord altijd de brug naar de ander en dan nooit naar die ander
als eindstation. Voor wie dit in de bijbel wil naslaan, lijkt me het slot van
jesaja 55 veel te zeggen.
In het stuk Horen en Zien is een komt een typering van het hoorspel voor die
ik niet ter zake dienende acht en die wel eens in een verkeerde richting zou
kunnen leiden. Dat het 'zeitgeschichtliche HOrspiel', zoals Borchert dit geschreven heeft, een beroep zou doen op de mens-alleen, de individu, lijkt me een
groot misverstand. Ze leidt tot nog grotere misverstanden: 'luisteren is een
individuele kunst'. De inleider wordt daar zelfs lyrisch en komt dan tot voor
mij volslagen onbegrijpelijke conclusies, als: 'Want luisteren is, anders dan
kijken, een kunst-op-zichzelf.'
Hoe speelt een stuk 19e eeuw, een stuk mystiek en romantiek, bier de man
uit de hoorspelpraktijk parten. Hoe benauwend is bier de valse tegenstelling
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tot het kijkspel van de T.V. Hij zet ze tegenover elkaar en komt via uitschakeling van de persoon bij de T.V. en inschakeling bij het hoorspel tot een
gevaarlijke woordcultus: het w66rd is hem een en al. Met de plotselinge
mystieke wending: 'Hij hoort en ziet in enen.' Dat zien zal dan wel een innerlijk zien zijn, het zien van de fantasie, dat een eind verder weer tot nog grotere
hoogten leidt: 'Dat is creatie'.
Deze beschouwing leidt tot een inflatie van het woord, die nooit te rechtvaardigen is door te wijzen op het gevaar van beeldverheerlijking, die een onoordeelkundig gebruik van de T.V. zou brengen.
Een goede, d.w.z. zakelijke frontverdeling tussen de verscheidene dramatische kunsten, is dringend nodig. Met algemeenheden als 'In de film behoeft
het woord slechts beelden te duiden, in het hoorspel schept het de beelden' is
de zaak allerminst gediend. De stelling lijkt mij niet alleen te vaag, ze lijkt
me ook onjuist.
Er zijn films genoeg, waarin het woord een heel wat zelfstandiger taak heeft
dan het beeld te duiden (Manon des Sources) en als wij afzien van deze hoogtepunten of uitzonderingen, dan nog lijkt me het verband tussen woord en
beeld heel wat subtieler. Het tweede lid van de zin schopt een open deur in.
Het woord roept inderdaad beelden op, het schenkt zijn koningsrecht weg.
Dat het beelden schept, wijst weer op dezelfde inflatie, die ik daarnet al
gesignaleerd heb en die mij voor het woord in al zijn betrekkingen een levensgroot gevaar lijkt.
Het hoorspel staat heel gewoon tussen de andere genres en moderne kunstuitingen. Er zijn enkele hoogtepunten, rijkelijk gestrooid in het gloedvolle
betoog hierboven, er zijn legio populaire stukken die hun armoe bij een enkele
herhaling reeds zouden tonen.
Dat minder sterke stukken onmiddellijk zouden vallen bij het publiek, lijkt
me al heel onwaarschijnlijk. Het suggestieve element van het genre bedekt
tat van zwakheden. Dat de liefde van de beer Van Du1st die zwakheden weer
bedekt, het zij hem vergeven. Het stuk gezinsleven, de spannende moordzaak,
het helpt ons, onze aspiraties, goede en slechte, herkennen (of niet). Ik wil
alleen de importantie van dit nieuwe genre niet overdrijven.
Na die uitroep 'Dat is creatie' volgen alinea's die ik als apotheose van het
hoorspel van gevaar acht voor het genre. Omschrijvingen die, trouwens, niet
alleen toepasselijk zijn op het hoorspel alleen. Het spanningspaar stem-gehoor
is zo oud als de wereld. Het hoorspel is slechts een heel bepaalde toneelmatige
vorm daarvan. De krachten die vrijkomen in het hoorspel dat een meesterwerk
is zijn niet van vandaag of gisteren. zij zijn er sinds de Here God de wereld
scheppend tot aanzien riep, zij zijn er in tweede instantie in elke menselijkc
stem die roept.
Het hoorspel is een met de middelen van de radio gegeven verbijzondering
van de woordkunst in dramatische zin, waarbij het beeld wegvalt en, meestal,
vervangen wordt door op technische wijze suggestief verwerkt geluid, waarbij
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de menselijke taal in dialoog, monoloog, gesprekken en ook wel door de verteller, een meer centrale plaats krijgt.
Er zijn goede hoorspelen, er zijn een menigte van heel middelmatige hoorspelen geschreven.
Er is voor auteurs die hun gaven graag ten dienste van de gemeenschap stellen,
die daartoe ook begaafd zijn, alle aanleiding meer aandacht aan dit genre en
zijn mogelijkheden en onmogelijkheden to schenken.
Zonder inflatie maar ook zonder deflatie, nuchter bezien en beluisterd, zal
dit genre het best floreren.
De samenhang met andere kunstuitingen is daarbij van groot belang.

Jan D. 't Lam

Wielrijdend beweegt
het voort
op eigen kracht
dit elektroon
de mens
in deze dichtbebouwde stad.
Alleen lief de die
sterk is
als de microscoop
kan het nog
zichtbaar maken,
dit leven
is niet meer dan
een fietslampje groot, het
zoekt bladerend
zijn weg
langs smalle dagen
van de vensters
waar bed en stoelen staan
dat oeroud materiaal
van samenleven.
Het gaat voorbij
tot aan het plein
waar het verloren gaat.
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Och, och,
gekanaliseerd
als we toch
zijn en
in het huisje
op de romp
schut dat gedoodverfd
mannetje
ons hart
en doodt de tijd
met wachten,
zijn gedachten
communiceren
in glasdunne pijpjes
en hij valt maar
van het een
in een
en hetzelfde bewegen
met een vrouw,
slaat zich de kou
van het lijf.
Zie ons drijven
op het denkbeeld
van de eeuwigheid.
De paddestoel
uit een giftig sprookje
vouwt zich open,
het is de aarde
die de sporen draagt;
de voet van de Reusachtigen,
de Sterken gelijk de bomen
staan verstard
in de heksenringen
van de tijd.
Aileen de aardmannetjes
die altijd in de greep
van eeuwenoude wortels
moesten wonen,
verwekken nog
strijdvaardig als ze zijn
hun nageslacht.
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Tussen hem en haar
ligt de huid als
een ijskap,
hier en daar
een rimpel waar
de noordenwind
niet to hardvochtig
ademt en
iets van de oude warmte
blijft.
Elk woord
stapt er als
een pinguin,
parmantig wandelaar
in zijn deftige pandjesjas
van de trouwfoto.
Eens was ik een groot vogel,
zegt hij,
laat ons dat gedenken.
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F . W . van Heerikhuizen
KRONIEK DER PO1ZIE

Ankie Peypers' gedichtencyclus Woorden als jij (Contact) is even verrassend
als haar wat eerder verschenen roman Geen denken aan. Tussen beide ligt ook
niet zo'n heel grote afstand. Terwijl de roman van de gevoelens en gewaarwordingen der personen uit geschreven was (op een manier die in de verte
aan Virginia Woolf herinnerde), is deze cyclus verzen van een vrouw uit
geschreven, die wij dunkt mij evenmin als de romanfiguren geheel met de
dichteres mogen vereenzelvigen. Vier 'stemmen' in proza, die de cyclus tegen
het eind als visioenen onderbreken, onderstrepen nog even dit afstand nemen
van de eigen gevoelens. Toch zijn er de laatste jaren maar heel weinig gedichten in ons land verschenen die zó persoonlijk zijn, als wij dit woord in een
wat ruimere en diepere betekenis nemen. Het element objectivering erin komt
voort uit de overmaat aan bewustheid waarmee deze dichteres alle levensverschijnselen en dus ook zichzelf tegemoettreedt. Er kan voor haar in feite geen
duidelijke scheidslijn meer bestaan tussen ik en buitenwereld, wan t zij heeft
in een totale wereld die geheel doortrokken is van scepsis, maar tegelijk vol
verlangen naar overgave, gaafheid en geborgenheid.
In het uitdrukking geven aan deze met geestelijke uitersten geladen wereld
slaagt Ankie Peypers hier weer voortreffelijk. Zij is een belangrijk kunstenares geworden, doordat zij haar menszijn volledig heeft ingezet om langs de
weg van de taal, die haar voorlopig naar een steeds fellere bewustzijnssplitsing
heeft gevoerd, een mogelijke nieuwe zingeving te bereiden. Misschien is dit
een omweg, maar dan is het een voor haar als bewust levend wezen noodzakelijke; in elk geval heeft de taal hier een vitale functie te vervullen, en
vibreert ze in elk woord dankzij die functionaliteit. Deze gedichten behoeven
het niet te hebben van min of meer verrassende vondstjes en knap uitgebalanceerde gezochtheden; de verrassingen die ze de lezer aanhoudend bereiden
zijn spontaner en organischer van oorsprong. Ze komen wel voort uit een
vergaande bewustzijnscrisis, maar ze danken hun kracht en zin juist aan de
wil die te overwinnen. Het werk van Ankie Peypers heeft hierdoor m.m. eenzelfde belang als dat van Kafka, een belang dat diens navolgers en al diegenen die zich zo genoeglijk in een absurd wereldje rondwentelen ten enenmale boven de pet gaat.
Tot dezulken valt b.v. Otto Dijk te rekenen, de titel van wiens bundel
Traumagie (De Windroos, U.M. Holland) al een veeg teken is. Als men de
absurditeit van de wereld eenmaal ten voile aanvaardt (iets wat de groteren
nooit doen, al wagen juist zij hun huid door een eindweegs in die richting te
gaan), kan men alles met alles gaan combineren en associEren, met als resultaat een zoetsappig sop vol bubbelende schokjes in het hoofd van de soezerige
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lezer, die in deze warreling nog vaag iets meent te zien schemeren. Een enkel
voorbeeld (het slot van 'Dagen in Deurne') moge voldoende zijn:
het gras is redelijker dan woorden
en de hond grijpt het toestel van zijn woede
en belt zijn buurman het gevaar
der sprekende spionnen
wijs is het, weinige water
dat zijn gezicht verbergt in zand
en bloemen lopend met gebogen hoofd
tussen de hoge bermen het weet
van de dieren de planten de mensen
doorzichtig als he t is
het laat wonen hier in eigen taal
aarde
Speciaal wordt in deze bundel met de begrippen woord en taal gegoocheld,
die middelen zijn tot ordening en chaos, en in beide richtingen even dierbaar.
Vermeld moet intussen worden dat enkele verzen (vooral in de afdeling 'Of
zal ik van de liefde zingen?') nog een rest van charme bezitten, doordat de
associaties hier nog een vage samenhang vertonen, misschien tegen de zin van
de dichter.
Deze charme vindt men in de bundel van Peter Berger, Deze voorlopige naam
(De Windroos) voortdurend, en ook overtuigender. Berger forceert zijn poezie
net niet tot iets dat er interessanter uitziet dan het is; hij wee t van de dingen
min of meer verrassende impressies en associaties te doen afdampen, welke hij
dan in subtiele bewoordingen uitschrijft, maar komt niet tot versluiering van
de beperktheid van dit procede. Anders dan bij Ankie Peypers heeft de subtiliteit hier geen tegenpool die haar spant en relief geeft; daardoor blijft het
bij een oppervlakkige bekoorlijkheid die enigszins aan Pierre Kemp herinnert
(maar wilder diens beste momenten, waarin hij soms naar diepere bewustzijnslagen doorstoot). Enkele keren probeert Peter Berger ook wel iets dieper
dan de oppervlakte door te dringen ('Tenslotte nog een gedicht', 'Mijn vader'),
maar het blijft daar bij pogingen; de flitsen die de impressiewereld zouden
moeten doorboren blijven uit. Al met al een dichter die in zijn beperktheid
vooralsnog zuiver blijft, zich niet aanstelt, en dat is tegenwoordig al iets dat
het vermelden waard is.
Wim Brinkman toont zich in zijn bundel Negev (De Windroos) niet geheel
vrij van pose, maar deze concentreert zich bij hem toch grotendeels achterin
de bundel. Voor een goed deel valt hij nog wel met Berger op een lijn te stellen,
met dien verstande dat hij in plaats van diens fantaisistische beweeglijkheid
een met even subtiele middelen opgeroepen grijze stemmingswereld biedt, die
niet essentieel verschilt van de laat-symbolistische of vroeg-expressionistische
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van vele decennia geleden (men denke b.v. aan een dichter als Trakl). Er is
in de poezie principieel ook veel minder veranderd dan men gewoonlijk denkt
sinds Verlaine zijn wens formuleerde van een 'chanson grise ou l'Indecis au
Precis se joint.' Vele honderden dichters hebben zich van toen tot nu beijverd,
gevoelens en gewaarwordingen die zo 'indecis' mogelijk moesten blijven zo
precies mogelijk met woorden to benaderen. Wim Brinkman doet dat ook
weer, en niet zonder talent. Helaas ook niet zonder een vleugje behaagzucht,
zoals wij al constateerden. Zoals Otto Dijk met 'woord' en 'taal' goochelt, doet
hij het soms met 'naam', wat al op het wat geslotener karakter van zijn beeldensfeer wijst.
Jean Briill, een Noordnederlander al heeft hij zijn bundel Het gebroken licht
in Zuid-Nederland gepubliceerd (De Bladen voor de Poezie, Lier), is een veel
minder goed vakman dan de zojuist besprokenen. Hij kan nog tot de trouwhartigste onhandigheden vervallen; zo lezen wij b.v. aan het eind van een
duidelijk subtiel opgezet gedichtje over een gesneuvelde:
Hij had zijn ogen zacht gesloten,
of liever: men had hem doodgeschoten.
In die onhandigheid is hij overigens bepaald niet onsympathiek, in vergelijking met degenen wier gevaar juist in hun bedrevenheid schuilt. Rest de vraag
of hij ooit een dichter van ook maar bescheiden formaat zal kunnen worden.
Ik heb er een tamelijk hard hoofd in, al zit er b.v. in 'Kerstnacht' wel een
eenvoudige hartelijkheid waaruit misschien iets zou kunnen groeien.
Hans Verhagen is een van de aanstellers pur sang waarvan er tegenwoordig
nogal wat rondlopen. Vergeleken bij hem moet men een figuur als Otto Dijk
bepaald nog au serieux nemen. Een van de gedichten in zijn verzamelbundel
Rozen en motoren (Nijgh & Van Ditmar) luidt compleet: 'Hierin warden geen
orders meer gegeven.' Maar misschien geven sommige lezers de voorkeur aan
het volgende versje, waarin hij zijn eigen lichaam bezingt:
Het is niet vrij van rozen
en ook het gebruik van motoren
is aan mijn lichaam niet vreemd.
Onder mijn vermoeide haren kraait
een nachtegaal en knarsetandt
van sterven; het proces
van de stilte, heus, heeft zich
aan mij nog niet voltrokken.
Natuurlijk heeft juist zo iemand succes bij alle ademloos 'met hun tijd mee'
dravende nieuwe-kleren-van-de-keizer-kijkers. De omslag belooft hun goede
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waar voor hun geld; ze kunnen daar namelijk zien dat ze hier het 'eerste
komplete antwoord in boekvorm op de 'revolutie van 1950" geserveerd
krijgen. Het is pijnlijk to zien hoezeer een vroeger zo degelijke firma als
Nijgh & Van Ditmar zich met deze van a tot z lachwekkende omslagtekst
compromitteert.
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Peter van Amstel
KRINGLOPEN

Een ongezond bleek gebouw, sinds de Joodse invaliden er letterlijk uitgeflikkerd werden, wit van wanhoop, aan de rand van een tot voor kort beschadigde Weesperstraat, om te herinneren aan de buurt waarvan het yolk uitverkoren was. Nu wissen bulldozers en draglines alle ellende met een breed
gebaar uit: Asfalt erover.
Enkele jaren geleden nog niet. Toen stond de ziekentoren nog uit te blikkeren
over muurtjes met een kam van glasscherven er op en over de overgebleven zaakjes, waar niets meer kosjer was. De verpleegstertjes en zieken
kenden al niet meer de wanhoop waarmee naar beneden gekeken werd, toen
de overvalwagens stopten, toen, nog geen twintig jaar geleden. Daarom was
wel de achterkant van het huis aan de Amstel zo somber. Zijn langgerekte
gaten hadden venster in venster gestaan me t het veel modernere verpleeghuis.
Het was genant geweest, het had de beelden niet kunnen verwerken. Dat zat
hem niet in het formaat van de vensters, die zijn hoog genoeg in een oud koopmanshuis, maar in het innerlijk, in het omlopende bloed. De bewoners hadden
toen aan de voorkant gestaan om te zien hoe de buurt werd afgezet, maar ze
kunnen er zich gelukkig niets meer van herinneren. Mensen zijn die dingen
sneller kwijt dan huizen.
Ze waren geen antisemieten toen. Nu natuurlijk helemaal niet meer, maar het
ging hun niet aan. En als ze eerlijk zijn: 'Het was een buurtje die Jodenhoek'.
Hun zoon was niet met al deze gevoelens bezwangerd. Hij werd een jaar voor
de oorlog geboren en toen was er toch nog helemaal niets aan de hand? De
Joodse kinderen gingen nog ongestoord naar school en vanuit het raam kon
mevrouw precies in het straatje kijken dat als speelplaats gebruikt werd. 'Ze
schoppen allemaal kabaal, of ze nu groot of klein zijn', zei mevrouw tegen
meneer, 'maar ze kunnen er ook niets aan doen, je zoekt je eigen moeder niet
uit, zeg ik maar.' Haar man was ook ruimdenkend: 'Je hebt er toch ook heel
veel gewone, nette mensen onder, zoals meneer Engelsman. Je ziet het niet
eens aan hem.' Hij had toen pas een kostuum voor meneer Engelsman gemaakt
en dat was contant betaald. Hun zoon hadden ze een goede Hollandse naam
gegeven: Hendric, wel met een c, ze waren geen arbeidersmensen tenslotte.
Hendrics grootvader had nog een boerderij aan de I Jssel gehad!
Vier jaar voor de oorlog hadden ze dit huis aan de Amstel kunnen krijgen.
Het was veel te groot geweest, maar meneer had doorgezet. Hij had ruimte
nodig voor een exclusief atelier, want hij was niet zo maar een kleermakertje
en hij rekende misschien ook nog op veel nakomelingen. Ondanks zijn vakmanschap in het naaien lukte het hem pas op de valreep een zoon te verwekken bij zijn vrouw, op een leeftijd dat veel vrouwen de hoop (of de wanhoop)
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opgegeven hebben. Maar misschien was juist dat een blijk van zijn grate
vakmanschap.
Ze waren de oorlog goed doorgekomen. Zeer goed mag men wel zeggen. Hendric ook. Ze waren goed gaan verdienen en daar had 'de jongen' ook zijn deel
van gekregen en de rest had hij wel genomen. Hij speelde keurig mee en dacht
dat hij wel nooit ongelukkiger zou worden. De meubels waren bij de welvaartsraes ook vervangen. Een fijn bankstel met groenachtig velours, een radio
in een notenhouten meubel, barstens vol met grammofoonplaten, operettes en
opera's en - betere - amusementsmuziek. Mooie tapijtjes en een machtig dressoir. Zelfs schilderijen op linnen! Meneer had het nog wat moeilijk met de
cultuur, maar het begon te lukken. Duitse showorkesten, die hij nu ook van
de televisie kende, deden het prima. Je kon zeggen wat je wilde, zei hij altijd
tegen gasten die deze smaak wat aanvechtbaar vonden, het Duitse yolk is
muzikaal, daar gaat niets van af. Ze lieten nog marsmuziek spelen bij de gaskamers en dat zegt toch wel iets, maar dat laatste zei hij natuurlijk niet.
Eigenlijk is er van het dierbare echtpaar verder niets te vertellen: Hij rookte
dure sigaren, deed joviaal tegen zijn knecht en betaalde hem ander, hij was
tegen rood, tegen rooms, tegen jazz meestal, hij hield van een goede mop maar
het moest niet te gek worden, hij was wel eens dronken, maar anders durfde hij
niet naar het betere bordeel, en hij werkte hard.
Mevrouw was een kraaiend wijfje met een licht Brabants accent. Ze was ook
dik, maar niet gezellig rond. Ze had scherpe blauwe oogjes, een beetje hard
en dom. Ze was trots op de zoon die ze gebaard had en was blij geweest toen
ze niet meer hoefde, omdat kinderen krijgen niet meer kon. ' je moet er wat
voor doen', had ze een vriendin wel eens toevertrouwd. Ze las de Margriet,
bad voor haar eten, ging eens per week in het bad, sliep in de helft van haar
lits-jumeaux en plakte de zegeltjes van de kruidenier op. Haar produkt, want
dat bleef het toch ondanks alle viezigheid, deed het niet zo goed op school.
Maar hij had een goed stel hersens, en zijn vader was ook nooit een hoogvlieger geweest.
Het huis was na de oorlog snel gevuld geweest met mensen die geld in het
laadje brachten, in plaats van met kinderen die alleen maar geld kostten. Ze
inde eens per maand driehonderd gulden huur en ze was er van af. Zelfs voor
de belastingen dachten ze er nooit aan. Het enige vervelende was dat de
kamerbewoners wel eens wilden opbellen en dan moest je de kamer uitgaan
en wie garandeerde je dat ze geen interlokaal gesprek voerden als ze maar
een dubbeltje betaalden?
Natuurlijk was er voor Hendric een kamer vrij gehouden.
Als de geldhonger van meneer te groat werd had mama daar toch wel voor
gevochten. De jongen had al zo weinig thuis, zei ze dan. En meneer dacht:
Dan had je destijds beter je best moeten doen, maar hij knikte alleen ondergeschikt. Ze was nu maar blij dat ze dat doorgezet had, want het laatste jaar
was hij erg moeilijk, erg gesloten en haast vijandig. De leeftijd, maar toch wel
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vervelend, dacht ze. Ze legde hem niets in de weg, dat was voor haar de
samenvatting van een goddelijke pedagogiek.
De kamer van Hendric was niet, klein; erg hoog en koud: er kwam nooit zon.
De ramen, twee van de vele hoge gaten in de achtergevel, keken uit in de
verte op een deel van het witte gebouw op het Weesperplein. Als het gebouw
witter werd onder de zon, werd de kamer donkerder en killer in de schaduw
van het huis. Op de vloer lag bruin geblokt balatum, dat iedere vrijdag door
de werkster werd gewreven. De verf was beigeachtig, het behang onnadrukkelijk gebloemd en er hing een brede strook vitrage voor het raam, iets gesteyen. Het opklapbed bleef meestal terneergeslagen onder de donkergebeitste
ombouw.
Hij had er ook nog nooit aan gedacht de vliegtuigjes uit zijn kamer weg te
halen. De bommenwerpers en deceetjes hingen met dunne zwarte draadjes aan
het plafond. Als de deur open- of dichtgedaan werd, of het tochtte, dan
draaiden ze even of ze van hogerhand bestierd werden. Er stonden lege wijnen jeneverflessen, sommige gevuld met een laagje water en dat terwijl hij toch
mocht drinken van pa (vader heette pa), mits het niet, enz.
Hij had zijn bureau zelf vertimmerd en beplakt met een soort houtbehang dat
op finier leek, maar makkelijker te verwerken was. He t kostte zes gulden per
vierkante meter, zei hij enthousiast tegen wie op zijn kamer kwam en dan
aaide hij met zijn hand over de fijne nerven van de uiterst dunne illusie. Maar
de kamer bleef kil en ongezellig. Misschien kwam het door de kelderachtige
lucht of door de sombere kleuren van het totaal of door de gevaarlijke vliegtuigjes, waarschijnlijk door het huis en zijn innerlijk samen. Hendric wist het.
Hendric was een stuk van het huis geworden en hij kon zich er niet aan onttrekken. Hij was vergroeid met dit Licht uit het noorden en het verstikte hem.
Hij werd er lang van en onvast en hij ervoer het onmiddellijk als hij het huis
uitkwam. En alles in het huis lag ingesloten in dit verstikkingsgevoel: zijn
ouders, zijn benen, de woorden die gezegd en verzwegen werden, de geuren,
de verf, alles.
Maar zijn kamer bleef uitkijken. De kamer bleef langs een paar rommelige
bouwsels en constructies kijken naar de witte gevel van het ziekenhuis, half
en op het punt helemaal terug te treden, achter een hoog gebouw-mettorentjes en dakjes van geoxydeerd koper. Hendric had een goede kijker en
keek mee; ze keken samen. Op de bovenste verdieping van het ziekenhuis
lagen de verpleegsterskamers. Ze konden zes vensters zien, de rest ging schuil
achter het torentjesgebouw, achter de oranje en geglazuurde groene steentjes.
Van die zes kamers wisten ze veel. Hendric meer van wat in de geschiedenis
van een bouwwerk niet zo belangrijk is: van de mensen achter glas. De kamer
was beter in wat Hendric niet kon weten, de schaamte om wat was gebeurd,
om een zondig verleden. In de brede ouderwetse vensterbank lag constant de
degelijke prismakijker die hij van zijn vader had gekregen en die was een
tweede paar ogen voor hem. Iedere avond, als het niet te koud was, schoof hij
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het raam tenminste twintig centimeter omhoog (dit om de vertekening door
het oude vensterglas tegen te gaan), legde de kijker op de vensterbank, knielde,
en keek in een andere wereld. Hij stelde rustig bij, tot het beeld dat voordien
als een verlicht filmdoekje in de verte hing, dichter bij was dan zijn sfeerloze
huis. En hij genoot er van. Ongezien en ongevraagd (dus onbelemmerd) deelgenoot te zijn van een stomme conversatie, die hij naar eigen wens kon vullen
en opladen. Hij had bij deze uitstapjes voor alle zekerheid de deur van zijn
kamer op slot gedaan. Zo vermeed hij de emotionele verwijten, wanneer hij
betrapt zou worden, maar vooral had hij zo het idee dat hij het huis verlaten
had en dat, hij helemaal alleen op weg was naar een ander soort leven en
liefhebben.
Ze woonde achter het derde raam van rechts op de bovenste verdieping. Hij
noemde haar Julie (hij vond Franse namen mooi) maar ze kon ook Corrie of
Isabella heten. Hij vond het wel jammer dat hij de - mooie - klank van haar
stem niet kende, maar hij kon die er wel bijdenken. Zij gingen langzamerhand
vertrouwelijk met elkaar om. Wat hij nooit vermoed had onder de bloemetjes
jurken en de dikke schorten van zijn moeder lag hier voor het kijken en bewonderen. Dat ging al maanden zo en het werd hem zo vertrouwd, dat hij er vaak
de hele dag op leefde. Het enige vervelende was het groeiende conflic t met het
huis, dat de zaken anders bleef zien, in een groter verband van tientallen
jaren en hij begon dat te ontdekken in nachtelijke angstdromen over de verwoestingen van de buurt, en de mensen. Hij wist niet zeker of het huis hem dit
aandeed, hij dacht eerder zijn ouders.
Op een warme zomeravond in juni, toen het raam al de hele dag open had
gestaan, pakte Hendric gedachtenloos de kijker. Hij plofte in een rotanstoeltje
voor deze gelegenheid en speurde de verre witte gevel af. Hier en daar brandde al een schemerlampje maar het was nog niet donker. Voor het derde raam
van de bovenste etage verscheen de gestalte van Julie in het bekende kostuum.
Ze is net klaar met haar dienst, concludeerde hij. Hij keek gespannen of Julie
er iets voor voelde haar jurk uit trekken om hem nog iets van haar vrouwelijke rondingen te tonen en hij fluisterde teer: 'Toe Julie geneer je niet, we
kennen elkaar al zo lang'. Julie hoorde het. Ze liet de jurk over haar hoofd
glijden en liep bevrijd in haar weinig omvangrijke basiskleding. Hendric was
voldaan. Hij was trots op zijn bezit en genoot er van. Toen kwam haar vriendin binnen, die woonde een paar kamers verder. Ze had geen naam gekregen
van Hendric want hij praatte nooit met haar en ze was ook niet zo erg mooi.
De vriendin was 'in burger', en bleef met Julie staan praten. Ze stonden als
twee etalagepoppen voor het raam. Zo goed had hij ze nog nooit kunnen
vergelijken.
'Sorry dat ik stoor,' zei hij, 'maar heb je geen zin om vanavond mee naar de
bios te gaan, of naar de schouwburg?' Ze praatte door of ze hem niet gehoord
had. 'En als je zin hebt ga je daarna mee naar m'n kamer, dan blijf je bij me
slapen. We hebben het daar al zo vaak over gehad samen. Je zult wel lekker
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zijn in bed. Je moet alleen niet, zo geremd doen.' Dit waren gesprekken die
hij vader gevoerd had. Hij begon er wat in te worden. Het werd donkerder en
de lantaarns op straat knipten aan. Op dat moment stak de vriendin haar
arm uit en wees naar buiten. Naar hem! Dat kan niet dacht hij. He t gesprek
was onderbroken. Ze kunnen me nooit zien. Hij kon niet nalaten door de kijker
te blijven kijken, want anders zou hij nog niet weten hoe het er voor hem bij
stond. De vriendin liep gehaast van het raam weg, maar kwam na een paar
tellen terug met een kijker, minstens zo groot als die van hem zelf en richtte
die precies op Hendric als de geweerloop bij een fusillade. Hij schrok, maar
bleef gefascineerd kijken, hoewel hij wist dat de beschermende afstand nu van
twee kanten was doorbroken. Toen hief hij zijn hand op en zwaaide wijfelend,
maar Julie en haar vriendin zwaaiden niet terug. Julie pakte alleen een vestje
uit een donkere hoek en sloeg dat om haar schouders.
Met een moe gebaar legde Hendric de kijker op de rand van zijn bureau. Hij
bleef in elkaar gedoken zitten, hij had het plotseling koud. Het huis liet de
kille avondwind met genoegen binnen en kreunde van gelijk. De lantaarns
gaven steeds duidelijker plekken licht op de donkerende straat. In de kamer
was het nu helemaal donker. Hendric stond op, haalde diep adem en rook de
kelderlucht en de wrijfwas. De vliegtuigjes slingerden zachtjes aan hun
zwarte garen. Het raam liet hij open staan, zonder nog eenmaal in de verte
te zien, liep hij langzaam de gang op, sloot zachtjes de deur en liep aarzelend
de trap af. Hij was leeg. De trap kreunde onder iedere stap die hij deed en hij
begreep hem wel, het stond in geen verhouding tot wat gebeurd is en gebeuren
zal en hij kreunde mee, omdat hij niet los kon breken uit dit kringlopen dat
geen spel was, maar looige ernst.
Toen hij de tweede trap bijna af was, hoorde hij de muziek uit de huiskamer.
Zijn vader was blijkbaar aan het platendraaien. Een gillerig wijf zong een
stuk uit een of andere Italiaanse opera. Hij had er onvoorstelbaar de pest aan.
Wat moest hij nu in godsnaam doen? Hij ging zitten onderaan de trap en
probeerde nergens aan te denken en als hij het toch deed fluisterde hij: 'Nergens aan denken nergens aan denken nergens aan.' Uiteindelijk stand hij weer
op en liep de deur uit. De avond was bitter. Het water van de Amstel had een
ziltige lucht. Hij liep in het wilde weg naar de kapotte buurt. Even zag hij
nog de ziekentoren. Op de bovenste verdieping waren alle gordijnen dicht. Er
brandde licht in de kamer van Julie. Ze konden nu niet meer praten. Het was
of een stuk van hemzelf door het ziekenhuis was opgevreten. Hij liep, dacht
aan alle vervelende dingen waaraan hij maar kon denken. Hij zag de Zuiderkerk en meende de lucht te ruiken van alle lijken die er in het laatst van de
oorlog waren opgeslagen.
Hij dacht dagen aan niets anders. Als hij 's avonds de ramen bekeek waren ze
altijd dicht. Julie is erg boos, dacht hij. Als hij weinig opvallend het huis uit
kon komen slenterde hij naar het begin van de Weesperstraat, langs de Achtergracht en over het plein voor het ziekenhuis. De wonden van de stad had hij
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nog nooit zo goed gezien. En hij dacht: Uiteindelijk heeft het huis mij er op
attent gemaakt, want van mijn vader en moeder zal ik nooit iets horen. Hij
dacht: Ik ben een goes, ik hecht mij meer aan het huis dan aan de bewoners.
Op een donderdagmiddag om een uur of vijf stond hij te kijken voor het
raam van een winkeltje met tweedehands spullen. Er stond van alles, daarom
keek hij daar meestal en de combinatie was erg gek: Spiegels, naaimachines,
oude kleren, bussen, porceleinen serviesdelen, van alles. Plotseling stond Julie
naast hem te kijken. Of zij echt een oude bekende was zei hij: 'Dag Julie, wat
heb ik je lang niet gezien. Ben je nog boos?' Hij bloosde niet eens maar keek
haar toch maar niet aan. Het meisje keek naar hem en zei afwerend: 'Waar
ken je me van?'
'1k heb dagenlang met je gepraat,' zei Hendric, 'maar er was iets tussen gekomen.'
'Ik ken je niet,' zei Julie koud. 'Bovendien heet ik helemaal geen Julie. Je zult
wel iemand anders bedoelen.' Ze liep door. Hendric merkte dat hij een beetje
stond te bibberen. Hij keek haar na tot ze om de hoek verdween. Toen liep hij
ook snel naar de hoek en zag haar nog juist de draaideur doorgaan. 'Zij was
het,' zei hij en liep toen naar huis terug.
Hendric zei tegen zichzelf dat hij moest thuiskomen zoals ieder dag: Zonder
verhaal, alleen met een terloopse groet. Hij hield zichzelf voor dat het verstandiger was om in de gracht te springen, maar hij dacht er direct bij: Wie
moet dan het kind van die twee oude mensen zijn en dat was erg sociaal
gedacht.
Zijn moeder was eten aan het koken en zijn vader zat in een van de lichtgroene
crapauds. Hij rookte een sigaar. Hendric plofte in een van de andere zetels.
Zijn vader keek geirriteerd op en zei wat hij altijd zei: 'Zo, ben je daar?'
zei Hendric. 'Ik heb mijn werk nog niet of en verder wordt u beleefd
maar dringend verzocht uw bek te houden.' Zijn moeder schonk thee in en
vroeg bezorgd of hij niet lekker was. 'Nee', zei hij, 'maar jullie zouden het
eens kunnen proberen met wat kruiden en roomboter.' Toen zei er niemand
meer iets. Hij ging voor het raam in he t water staan staren. Zijn vader drukte
op een van de knoppen van het notenhouten radiomonster en zocht met een
andere muziek op. Als Hendric de lenzen van zijn ogen even anders instelde,
zag hij zijn gezicht in de ruit gespiegeld. 'Wat een poppengezicht', dacht hij.
Er tetterde een operette door de kamer. Zijn vader gromde tevreden en zei
voorzichtig: 'Heb je veel huiswerk'.
Hendric zei: 'Heb je stront aan je schoenen?' Toen was het weer een paar
minuten stil. De antennedraad van de televisie klapte regelmatig tegen de
sponning van het raam: De mis begint, de mis begint, dreunde zijn hoofd en
het was of een kerkklok hem begeleidde.
'Ik ben vanmiddag in de Weesperstraat iemand tegen gekomen die zei dat
jullie schoften waren'. Stilte. De klok luidde weer door. Zijn vader zuchtte.
'Ik ben vanmiddag in de Weesperstraat iemand tegengekomen, die zei dat
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jullie schoften waren', herhaalde hij met precies dezelfde intonatie of hij het
voor het eerst zei. Langzaam kwam een rode vader uit de stoel en zei beslist
en schor: 'Je bent gek, dat kan niet, wat denk je wel'. Toen zakte hij weer
terug in zijn stoel en pakte de krant.
'Het doet er niet toe,' zei Hendric, 'maar het is me verteld. Jullie hebben hier
alleen maar uit het raam staan kijken toen aan de achterkant op het Weesperplein, de Joden in overvalwagens werden geladen. Jullie hebben door die verdomde rotkijker alles kunnen zien en jullie hebben zelfs geen kind op je zolder
gestopt. Jullie zaten net ver genoeg weg om niet gezien to worden, dat dacht
je, he? Maar je bent wel gezien en die rotkijker zal ik hier midden op tafel
leggen, dan kunnen jullie hem iedere dag zien. En denk er maar veel wat
voor lamstralen jullie zijn, wat voor nette viezeriken jullie altijd al geweest
zijn.
Zijn vader zei bleek: 'Wie heeft je dat verteld?'
'Een uitdrager uit de Weesperstraat die alles overleefd heeft,' klonk Hendric
schril.
'Hij is ziek,' zei z'n moeder. Ze zag paarsrood van ellende.
'En dat na twintig jaar,' zuchtte zijn vader.
'Niemand wil je meer kennen, dat je dat nog niet hebt gemerkt,' zei hij en liep
naar de deur. En nu echt verschrikkelijk kwaad schreeuwde hij: 'En die kijker
blijft hier midden op tafel staan!' Hij keek ze met een onderzoekende blik
aan en beide sloegen de ogen neer. Toen smeet hij de kamerdeur achter zich
dicht. Opgelucht ging hij naar bed.
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Jan D.' t Lam
PROFETEN OVER EN WEER
BIJ WIJZE VAN GESPREK
In deze rubriek willen we het gesprek op gang brengen over
literaire onderwerpen. Behalve het feit dat het voor de lezer een
prettige vorm is, komt het ons voor dat het gesprek juist in een
tijdschrift op zijn plaats is.
In dit geval neemt een van de gesprekspartners, de aangesprokene, een denkbeeldige plaats in.
Voor A. de Kool.
Wat had ik beter kunnen doen dan dit tweederangscafe binnenstappen, om
bier zittend achter een gammel tafeltje en een koffie-allemachtig het een en
ander dat ik op het hart heb, onder woorden te brengen. Nietwaar, zo hoor
je te beginnen.
Om mij heen zitten de mannetjes, recht tegenover me aan de leestafel 't wat
zachter lichaam van de lezende vrouw. Met een koude tocht waait nog een
lichaam binnen, het harde lijf van de onuitroeibare middenstander, de geldtas
om de schouder. Hij heeft het koud deze man: (Op het eerste gezicht een bakker, voor God en vaderland in de weer tijdens de advent.)
Mijn verblijf bier is niet willekeurig, nota bene, ik heb een zeer duidelijke
reden voor mijn aanwezigheid in dit lokaal. Dit zeg ik maar even om de
ethici onder ons gerust te stellen. Mijn vrouw is namelijk voor de maandelijkse kontrolebeurt op het spreekuur bij de vroedvrouw. (Bezig als wij toch
altijd zijn.) Wel wil ik dit nog zeggen: het blijkt bij nader inzien een meesterlijke vergissing.
Hier zit ik dus, wachtend op mijn vrouw en onderwijl probeer een onverschillig woord van droefheid te bedenken dat ik de lezende vrouw zal aanreiken.
Misschien zal ik haar, als het wachten lang duurt, begeren. Misschien is er
een godvruchtig man onder ons, die bijtijds zal opstaan om te getuigen van
de askese. Wie weet, is het de bakker met zijn innemend bedroefde oogjes, zijn
zorgzame handen, getraind in allerhande mythologische bedrijvigheden.
Voorlopig gaat het ons zoals we bier zitten, kennelijk om niets anders dan
om wat we doen: Zoals daar is het zitten en konsumeren; het gesnuffel van een
enkel woord; en niet in het minst de warmte van kachel en samenzijn. Het
blijft om deze dingen gaan, waar je ook de voorkeur aan geeft: De vrouw, de
bakker, Sint-Nicolaas of Kerst.
Stel ik mezelf voor de keus dan geef ik de voorkeur aan eerstgenoemde. Godsdienstig als ik bovendien ben, neemt Sint-Nicolaas voor mij een zinniger vorm
aan dan Kerst. Het blijft 5 december gaan om menselijke, d.w.z. tastbare
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vormen van sympathie. Een parodie aangeboden in de verpakking van het
rijm wekt met dat al geen haat en verderf. Want onze gevoelens, zijn Godzijdank op deze dag niet verheven en onverbiddelijk, maar echt en bruikbaar
voor het samenleven. Bij dit al realiseer ik me dat de haat van de reactie in
de vorm van een geloof in de strip-tease evenzeer onbruikbaar is. Wanneer
men zich het onverbiddelijke keurslijf van het lijf trekt, omdat men meent zo
beter te kunnen bewegen en men gaat zich dan bovendien bewegen, is het een
andere zaak. Maar in extremisten geloof ik niet.
Nietwaar, beroepspredikers, intolerant en monomaan als ze zijn, ruilen de
werkelijkheid in - d.w.z. zichzelf - voor een mythe en binden de strijd aan
met een soort allesoverwinnende, niets ontziende, Ivanhoe-pathos, 6f met
bijbel - M met schuttingwoorden. Je merkt, in dit verband scheer ik de religieuzen en de wiphanen over een kam. Een van de weinigen die beide, bijbelen schuttingwoorden, goed gebruikt, is m.i. Van het Reve. Een werkelijk
serieus nouveau realiste. Dat wetmatig gedoe van vele Pop.-artists is me al
te doorzichtig, te onalledaags, te dogmatisch. Maar ja, ook zij stammen uit
domineesland. Hip of Square, verkoren of verdoemd, het is in de meeste gevallen een kleinburgerlijk soort snobisme der uitverkiezing. In ieder geval,
ellendig gedoe. Je hoeft maar a. te zeggen en de ander vult het alfabet van wie
en wat je bent en denkt wel even in. (Dezelfde naargeestige, methode om
abonnees te winnen.) Ik hoef maar te zeggen dat ik geloof in de God van de
Rabbijn van Nazareth en men is er als de kippen bij me te rubriceren. Ga maar
na wat voor halsbrekende toeren er nodig zijn om de levensbeschouwelijke
definitie die voorgangers aan dit tijdschrift gaven van je af te werpen, ook
al wens je nog zo nadrukkelijk geloof en systeem te scheiden.
Jij bent atheist zoals je zegt, maar met dat al is het verschil tussen ons toch
minder essentieel dan je wel zou denken. Misschien verbaast het je daarom te
meer dat ik me hij een blad als Ontmoeting heb laten betrekken. Een duidelijke
verklaring kan ik daarvan niet geven. Uit dit gesprek kun je zelf wel iets
opmaken, hopenlijk jets meer dan een zekere agressiviteit waaraan ik gehoor
zal blijven geven, zolang extremisten als Algra, Estoban Lopez, etc. de sympathie van de goegemeente hebben. Duidelijker wil ik niet zijn, omdat duidelijkheid naar mijn idee nu eenmaal een extreme karaktereigenschap is.
Op dit moment vervult de ober een wens: Ik heb dorst. Hij draagt een hemelswitte mantel. Zeg mij, wat is het verschil tussen Persil, Hysop of Genade. De
specialisten staan al met een duidelijk antwoord klaar, laat hen zwijgen, zij
wensen alleen in hun eigen sop te koken. Zij kunnen er niets aan af of toedoen, de werkelijkheid is een vraag en elk antwoord zal een vraag blijven. Ik
drink dankbaar uit het glas dat de ober voor mij heeft neergezet. Hoe dan
ook, zijn mantel is ongelooflijk wit.
Wie zich wil opwerpen tot strijder tegen de zinloosheid, heeft mijn zegen. Ik
zal een dronk op hem uitbrengen, ook wanneer hij als criticus de levensbeschouwing die uit een bepaalde roman spreekt tot mikpunt neemt. Ik ben er
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stellig van overtuigd, dat levensbeschouwing en romankunst alles met elkaar te
maken hebben. Maar het onderscheid in christelijke-, socialistische- en klootjesliteratuur, is geen bruikbaar onderscheid. Men moet de zaak niet op zijn kop
zetten. Laat men de zaken terugbrengen naar zijn gewone proporties van alledag. Wat is levensbeschouwing anders dan het besef dat de dag jouw dag is om
vervolgens morgen een bepaalde samenhang te ontdekken of niet, dat kan
ook. Het is geen aftreksel van een of andere slimme theologie, maar het zijn
doodgewone feiten die zich in je bundelen of beter gezegd zich tot je persoonlijkheid bundelen.
Alle dag wordt gebruikt als illustratie van een beschouwing. De auteur stapt
te pas en te onpas zijn verhaal binnen en kommentarieert: Lieve lezertjes, dit
bedoel ik: Zie hoe de wereld teken is van zonde en verderf. Het aloude liedje
van de toverlantaarn. De lieve lezertjes weten hopenlijk wel beter (behalve
Algra, maar die leest dan ook niet), de wereld is werkelijkheid.
Al heeft de moderne roman geprobeerd deze levensbeschouwelijke romantiek
van zich af te werpen en ging de Amerikaanse feitenroman over tot he t journalistieke verslag der handeling, een wezenlijke verandering is er toch niet
van gekomen. Of men nu toeziet vanuit een mythe of registreert zonder meer
(althans net doet alsof), het blijft een zienswijze van buitenaf.
Nu zul jij er wel tegeninbrengen dat het allemaal niks geeft, als er maar goed
wordt geschreven. Natuurlijk, maar er zijn omstandigheden die goed schrijven
in de weg staan. 1k wil dan ook geen levensbeschouwing afwijzen, omdat ze
anders is of omdat het onzin is; (waarom zou je geen onzin mogen zeggen,
nietwaar, Mulisch is ook een goed schrijver). Ik zou daarbij wel een levensbeschouwing op zijn werkelijkheidsquotient willen testen. Uiteindelijk is de
roman er een werkelijkheid van.
Als de jongste romanschrijvers een andere roman schrijven, dan verleggen ze
de raakvlakken van buiten- en binnenwereld. Ze proberen die vlakken zelfs
te overlappen. Zodra een van de raakvlakken wordt losgelaten en b.v. alleen
vanuit de mythe wordt gesproken, dan krijgen we zo'n 4endimensionaal geval,
dat onverstaanbaar en onnavolgbaar is. Een extract waaraan de al of niet
christelijke z.g.n. getuigenisroman grenst. De bijbel, weliswaar geen christelijk,
maar een Joods boek, is een duidelijk voorbeeld van een in literair opzicht
samenbrengen van historie en mythologie, van buiten- en binnenwereld.
Al met al blijft het de persoonlijkheid van de auteur (per slot van rekening is
dat werkelijkheid) die borg staat voor de roman. Maar te veel romans zijn
blijven steken in een bedilzieke preektoon, Of onleesbaar door de wijsgerigheid van al die wijsneuzen die aan en af draven bij hoeren en andere liefdadige
instellingen Of onontwarbaar bij gebrek aan levensbeschouwing, ondanks het
lapmiddel van de ik-vorm.
We zullen het wel met elkaar eens zijn, dat een boek als 'Op weg naar het
einde', zijn kracht toch in de allereerste plaats dankt aan de persoonlijkheid
van Gerard van het Reve. De opmerking dat dit werk een nieuw genre zou
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zijn, is een uitgeversvondst. Er wordt de laatste tijd in feite niets anders geschreven dan bekentenisliteratuur. Het verschil tussen ik-vorm, monologueinterieur en briefvorm is niet zo groot. Aileen Van het Reve doet het goed.
Zijn taal heeft alle rhetorische kenmerken: de geliefde schuttingwoorden, de
kanselslogans voor zover ze in kerken verloren gingen aan opschriften op
wijwaterkwasten en-of aan de goedgemutste toonaard van de rustende middenstand, gebruikt hij herhaaldelijk. Door het persoonlijk, taalkundig gezien
ironisch gebruik ervan, krijgen ze weer betekenis. Enerzijds algemeen, anderzijds betrekkelijk heeft zijn taal een meerzijdig karakter: door ironie bezielde
rhetoriek. Men zou 'Op weg' een getuigenisroman kunnen noemen, maar dan
niet van een absolute waarheid of van een homosexuele eenkennigheid; het
boek getuigt van persoonlijkheid, d.w.z. de werkelijkheid van homofiele
erotiek en godsdienst. Van het Reve vlucht niet in romantiek, projecteert
zichzelf geen hemeltjelief voor of een platonisch wimielief, maar zoekt heel
alledaags de liefde. Zijn verhalende episodes zijn geen illustratie van een
bepaalde religieuze beschouwing. Hij maakt het mee: zijn Leven is godsdienstig.
Hoewel hij uitgesproken journalistiek begint, enige nonsens verkoopt over
Grillet, in ieder geval geen ander argument voor zijn opmerking weet te yinden dan het feit dat hij Grillet onleesbaar vindt, stijgt brief na brief het verhullende, dramatische element. Men krijgt al lezende de indruk dat de ernst
van dit werk groat is. Op weg naar het einde met het geloof dat de Liefde zal
zegevieren. Paulus en Simeroni getuigden er reeds van. Hij maakt geen reklame
voor Liefde en Naastenliefde, maar onderkent er op zijn manier de betekenis
van. Uit dit werk blijkt dat levensbeschouwing een verkeerd woord is voor
het begrip levensbewustzijn. Maar dat wisten we al lang, wat weten we trouwens niet al zo lang. Uiteindelijk is 'Honest to God' net zo min als 'Op weg'
een revolutionair geval. Het inzicht dat v. h. Reve heeft, leeft bij veel men,
sen, evenals de vorm van het gesprek dat hij kon. In ieder geval, hem Zij de
eer; ik ga nog even door en ik bestel een glas bier. Hier in dit lokaal is op de
bakker na nog iedereen aanwezig. Hij vervult wederom zijn plichten. Wij
blijven om wat voor reden dan ook achter en communiceren. Met een blik of
een enkel woord tasten we elkaar af. Het is een gewijde plaats; zolang we
blijven is er trans en hoop en liefde. Let op, de vrouw aan de leestafel staat op
en loopt naar de juke-box. Terwijl ze langs me gaat, kijkt ze me een ogenblik
aan.
Dit kan het begin zijn en er is weinig fantasie voor nodig om het slot te raden.
Alleen moet ik toegeven dat ik het rot zou vinden voor mijn vrouw. Je merkt
het bewustzijn dat orde onderscheidt, maakt het zoogdier dat ik ben, gecompliceerder. Ik begin zelfs te overwegen definitief van de vrouw af te zien
en dat wil wat zeggen: ze is niet onaantrekkelijk en heeft buiten al een duidelijk lichaam. Het is altijd weer hetzelfde liedje. Ondanks haar hoge leeftijd
blijft de Profetes Marlene Dietrich spreken: Wir sind vom Kopf bis Fuss auf
Liebe eingestellt. Zo is het: Van het Reve als homo-sexueel, Algra als hetero158

sexueel. De een als christen homosexueel, de ander als christen heterosexueel.
Of als boeddhist-, atheist- en weet ik veel voor zus en zo sexueel. De waarheid,
laten we zeggen de werkelijkheid is wel erg genuanceerd. leder voor zich in
zo'n elektroon of nuance en zoekt op zijn wijze z'n deel in het geheel. 1k ben
getrouwd en daar marchandeer ik niet mee.
Nu zijn we uitgepraat, ware het niet dat er elementen bestaan, die alle
gevoel voor verhoudingen missen en met een heiliger-dan-gij allure hun
goede zeden menen te moeten bewaren. Daar zal Been zinnig mens natuurlijk
iets op tegen hebben, integendeel, alleen de autoritaire toon waarop een dergelijke kritiek wordt uitgesproken, heeft al te vaak tot gevolg dat intelligentie
plaats moet ruimen voor extremisme.
Ter zake: Estoban Lopez neem t Jan Wolkers onder de loep. Daarbij draagt
hij nog, getuige een fotoafdruk, een bril. Hij schijnt wel bijzonder bijziend te
zijn of gewoon schijnheilig, dat kan ook het geval zijn, maar dat is moeilijker
te ontdekken. Mondhoeken schijnen daarbij een belangrijke rol te spelen, maar
die gaan in dit geval schuil achter een baard. Hij heeft zodoende het aanzien
van een profeet, een reden te meer op je hoede te zijn. Tenslotte kan uit deze
gegevens ook de uitdrukkelijke wil spreken Wolkers werk nauwkeurig en zeer
genuanceerd te onderzoeken. Laten we eens zien: Lopez vindt dat Wolkers
bang is voor het leven. Nu vindt hij dat niet erg voor eventjes dat is alleen
maar voordelig voor de loutering, maar Jan blijft het. Zeer scherp gezien.
Wolkers is bang, is een stier, is ongenuanceerd, zoals een stier betaamt overigens. Wolkers komt in 'Kort Amerikaans' niet tot klaarheid. Inderdaad, daar
gaat het bock over. Wolkers heeft zo zijn reden om het tenslotte niet met een
meisje, maar met een tors te doen. En daartegen protesteert Lopez, nota bene
in het blad van de vereniging voor hervorming van sexueel Nederland.
Als hij ethisch wil doen, akkoord, maar dan ook echt. Niemand zal zijn conclusies op zichzelf onjuist behoeven te vinden, maar de argumentatie . enig genuanceerd denken en dat is voor Lopez naar zijn zeggen het uitgangspunt, veronderstelt dat conclusies bepaald worden door de argumentatie en
niet zo maar op zich zelf kunnen staan - . . . maar de argumentatie demonstreert in dit geval door afwezigheid al te veel. Lopez moet dit grondprincipe
van de ethiek toch op zijn minst in acht nemen: Iedereen heeft het recht er zijn
eigen problemen op na te houden. Wolkers verhouding met de tors is uiteindelijk een doeltreffend beeld, waaruit blijkt dat hij niet tot een werkelijke
aansluiting met de omgeving in staat is. Dat betekent de dood, een feit waarmee hij zijn bock dan ook laat eindigen.
Bij een andere wijze van kritiek plegen, kan men ontdekken dat Wolkers
werk - wanneer men een vergelijk treft met de categoric roman waarin schokcliche's gebruikelijk zijn en in plaats van hoog verheven gevoelens werkelijke
sexualiteit op de voorgrond staat, een eigen kracht heeft. Ongetwijfeld Wolkers is ongenuanceerd, maar dan toch op een zeer persoonlijke wijze. Alleen
gaat Lopez negatiever te werk (hij zal wel een van hen zijn die weet wat nega159

tief precies betekent). Hij vraagt zich af waarom Wolkers boeken zo goed
worden verkocht. (Beter dan de zijne?)
In hoeverre Wolkers een eigen weg gaat, is een vraag die men kan beantwoorden, wanneer men boek voor boek volgt. In het eerste werk staat het
verzet tegen die onverzettelijke, vierkante tafel der Calvinistische wet voorop. Wat dit verzet oplevert, een boksnummer alleen of daarbij ook een andere
bewegingsvorm, is een zaak die niet uit wat korte verhalen en een roman yak
af te lezen. Een ontwikkeling naar een vorm die nuance en detail wil onderkennen, bestaat er overigens wel degelijk. Onze profeet is met zijn kritiek te
vroeg. Bovendien kan men ternauwernood over kritiek spreken, want Lopez
protesteert in zijn artikel, omdat hij vindt dat Wolkers ten onrechte populair
is. Niet omdat Wolkers slecht schrijft, maar omdat hij ongenuanceerd is en
daarnaast bang voor het leven, van je amen, glo .. .
Nogmaals, wanneer men bij het bedrijven van kritiek levensbeschouwingen wil
betrekken, zal ik geen bezwaar maken. Maar onverdraagzaamheid verbergen
achter ethiek is al te bar. Het moet me van het hart dat Rijnsdorp in zijn
onmiskenbaar levensbeschouwelijke kritiek, daarentegen een bewonderenswaardig gevoel voor verhoudingen weet te bewaren. Bij voorbaat een gesprek,
(een roman) afhouden zoals Algra deed bij Van het Reve, is kortweg banaal.
Genoeg, mijn vrouw komt binnen. In haast nog even dit: De meest typerende
vergissing die je maakte, is mij wereldvreemd te noemen. Ik voer immers geen
pleit voor roman- en kritiekvernieuwing. Ik hou me bovendien verre van de
religieuze ruimtevaart. Als God bestaat dan is hij hier op aarde. Dat maakt
dat het woord levensbeschouwing voor mij een alledaags gezicht heeft. Godsdienstig of niet, het blijft gaan om kleding, voedsel, communicatie. Kortom
om leefbaarheid. Verschil in levensbewustzijn geeft geen aanleiding tot woordenstrijd, al schijnt dat in religieuze kringen zo te moeten zijn, maar het is de
aanzet tot een gesprek.
Op dit moment knoopt mijn vrouw haar jas los. Ondanks de camouflage van
kleding is haar dikke buik zichtbaar. Onloochenbaar de werkelijkheid daarom,
God zij dank, (ze is mijn vrouw, VROUW zogezegd) een hoopvol teken.
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nieuw in de BBB - nr. 34

Prof. Dr. G. Brillenburg Wurth

SCHULD EN STRAF IN HET
LICHT VAN DE BIJBELSE
VERKONDIGING
Niet alleen in het strafrecht en de criminologie, maar ook bijvoorbeeld in het maatschappelijk werk en de zorg voor de
delinquenten dreigt hier en daar het gevaar van een uitholling
van de begrippen schuld en straf vanuit een bepaald type van
eenzijdig psychologische benadering van het mens-zijn.
De onlangs overleden auteur van dit BBB-deel meent dat de
crisis-situatie die op dit gebied is ontstaan onder meer veroorzaakt wordt door het niet meer helder zien van de transcendente
achtergrond van deze beide noties.
In deze studie onderneemt hij een poging een aantal peilingen
to doen naar wat de Bijbel ons omtrent schuld en straf en hun
onderlinge relatie onthult.
Aileen vanuit een diepere Bijbelse orientering kan ook op dit
gebied de geestelijke erosie van onze tijd worden tegengegaan.

Verkrijgbaar in de boekhandel - prijs f 2,90

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

Een boek om zelf te lezen en om ten geschenke te geven aan
familieleden en kennissen in den vreemde

P. J. Risseeuw

ZO VER DE WERELD REIKT
Zo ver de wereld reikt zijn er Nederlanders aan het werk, landgenoten op wie we trots mogen zijn. In dit boek leest u over een
aantal van hen. De bekende auteur P. J. Risseeuw heeft er grate
reizen voor gemaakt om het materiaal voor dit boek bijeen te
garen.
Hij heeft met de hoofdpersonen in zijn verhalen of met hun
nazaten gesproken, hij heeft met eigen ogen gezien wat zij
bereikt hebben, hij is in familiepapieren en archieven gedoken,
en toen heeft hij het gebeurde beschreven. Hij kin schrijven,
zoals u natuurlijk weet van zijn andere boeken. Ook dit is een
prachtboek geworden, vol ontroerende, boeiende, romantische,
realistische verhalen: de avontuurlijke geschiedenis van Nederlandse pioniers die uitzwierven over het rond der aarde.
Omvang 206 tekst- en 12 kunstdrukbladzijden,
formaat 14,7 x 22,3 cm, geillustreerd met 26 foto's,
gebonden in kunstleren band met goudstempeling, prijs f 8,90.
Verkrijgbaar in de boekhandel
EEN BOEK VAN BOSCH & KEUNING N.V. - BAARN
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Kees Ouboter
AAN KEES RIJNSDORP,
BIJ WIJZE VAN NABETRACHTING

Met een vriend, een mederedacteur, ben ik die vierde maart 1964 naar het
Muiderslot gereden, waar je na jaren moedig en nederig en onverzettelijk
werken eindelijk de prijs op het onderdeel literaire critiek voor al dat werken
uitgereikt hebt gekregen, in een historische omgeving, moeizaam in stand
gehouden, bij clavecimbeispel, wat onbedoeld aan je muzikale achtergronden
herinnert, door een netwerk van rationele en historische overwegingen heen
van daarom en daarom kreeg C. Rijnsdorp de prijs.
Er is een programma uiteraard, alles verloopt stelselmatig en precies, zodra
we de zaal gevonden hebben - voordien zijn we in het slot misgelopen, verdwaald, tussen werklieden die wat aan het restaureren zijn er is een uitgelezen gezelschap van mensen die enig gewicht in de schaal werpen, van
familie en vrienden.
Mijn gedachten dwalen af. Nauwkeuriger gezegd: het is geen afdwalen, geen
verstrooid raken, het is een weggetrokken worden naar een tweede front. De
muziek helpt een handje mee. Het contrapunt is bij heel deze officiele bezigheid minstens even belangrijk als de melodie op de voorgrond. De melodie
is het jury-rapport, een beetje ambtelijk en stijfjes maar wel precies, zo zou
je het zelf ook gedaan hebben. Het contrapunt is het geleefde Leven, van
hieruit alleen waargenomen door invallen en brokken emotie. Nooit geheel en
totaal. Zo kent alleen de Heer je.
Er heeft in jouw tijd, en ook in de mijne met bijna 20 jaar verschil, een
theoloog, een prediker gewerkt, wiens naam verbonden is aan een serie theologische vlugschriften Zwischen den Zeiten. Je hebt je tegen zijn invloed, die
over mensen been vaak vervormd tot je kwam, duchtig geweerd, je hebt het
barthianisme bestreden. Vanzelfsprekend rept het jury-rapport daarvan niet,
het is niet algemeen genoeg, het is alleen aan insiders bekend. Ook waaram
Rijnsdorp zich verzet heeft. Hij had wat argwaan ontwikkeld jegens elke
theologie, uit welke hoek ze ook kwam en komt. Energieverslinder is de theologie en is daarin - het beeld is van mij - nie t helemaal ongelijk aan de
neurose.
Je verdacht de geestdrift, ze kan in dit land blazen als een noord-ooster in
de winter.
Zwischen den Zeiten, het zou een dichterlijk symbool kunnen zijn. Het is meer
dan theologie. Hoe is deze barthiaanse formule, helder als een gongslag, ook
in jouw Leven tot werkelijkheid geworden. Het vooruitlopen, het achteraankomen, zijn de twee levenswijzen die gezamenlijk het zwischen den Zeiten
bepalen. Hoe ligt de worsteling om de eenheid van die beide uitgedrukt in
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het boek dat slechts enkelen in den lande blij van je hebben aangenomen, in
Eldert Holier. Men kan de criticus niet waarderen en voor een prijs voordragen zonder de romancier en vooral de vergeten romancier aan te raken . Te vroeg en te laat, daartussen viel het werk. Bij Achterberg zijn daarvan
noties te vinden, weliswaar extremer, daardoor opvallender, toch is er verwantschap. En het is niet toevallig dat je tot het zojuist verschenen Achterberg-nummer van Maatstaf zo'n uitstekende bijdrage hebt geleverd. Het is
alsof wat vaak zo onmetelijk ver uit elkaar ligt, nauwelijks weet van elkaar
schijnt te hebben, elkaar plotseling en voor een kort maar intens beieefd
moment hervindt. In dit alles klinkt het Leitmotiv van Zwischen den Zeiten
door. Was er ook niet een spoor van dat motief bij Marsman te vinden?
Uitmiddelpuntig, dat was een begrip van K. S. Je was voor hem minstens
evenzeer op je hoede als voor K. B. Je hebt gelijk gehad. Te lang zijn we
meisje voor halve dagen geweest - en als 't kon moest het nog korter, boodschappenjongen - in he t huis der theologie en der half-theologie. Het kwam
erop aan, ons vrij te maken, maar het was geen pretje. En toch, hoeveel kleur
geeft die schilderiaanse term uitmiddelpuntig aan je leven en werk. Uitmiddelpuntig schijnt een stuk calvinistische realiteit geweest te zijn. Zijn we daardoor niet buiten het Jeruzalem van de V.U. gebleven? De wetenschap kreeg
daar erkenning, de hedendaagse kunst en literatuur is er slechts bekend als
Assepoester.
Dit zou bitterheid kunnen lijken, het is het toch niet. Het eigen karakter van
je kunst, van je manier van opnemen en verwerken, heeft je altijd zo helder
voor de geest gestaan, dat een gevoel van minder te zijn nooit de overhand
in je gekregen heeft.
Of lijkt dat maar op een afstand zo? Zwischen den Zeiten is het vaak druilerig geweest, motregenweer maar het moet weer. Daarin ben je nog een
Calvinist van de oude stempel geweest, niet aflatend, met iets van Jacob aan
de Jabbok in geest en bloed.
Sterft dit soon Calvinisten uit? In onze tijd vol slingerweggetjes zijn ze vaak
minder gemakkelijk te herkennen. Maar je hebt zelf niet tegen slingerweggetjes
opgezien, je bent ze gegaan en reikt ons, nakomende generatie, de hand over
het verwarde patroon heen. Het is, meer dan een felicitatie van ons aan jou,
een handdruk die iets uitdrukt van jou aan ons. Het is niet in formules te
brengen, het is een handdruk van begrip. Dank je.

162

Roger Pieters
GEEN DRAMA'S VOOR NEGENTIEN JAR IGEN

'Freddy loves Ann' staat in het blad van mijn lessenaar gekerfd. In mooie
regelmatige letters, een halve millimeter diep. Freddy of wie het ook zijn mag
heeft er een boel werk aan gehad. Ik sluit de ogen en zoek met de vingertoppen de letters terug. Welke Freddy hield van Ann en welke Ann was het? Hoe
zag Ann er uit? Lies heeft lang blond haar, ze wil het zo houden, niet kunstig
geonduleerd zoals de meeste meisjes, maar los over de schouders hangend.
Wanneer ze in het gras ligt vallen haar haren als een brede krans rond haar
hoofd. Ik zou mijn liefde niet in de tafel krassen, ook al had ik enkele vervelend-lange uren arrest te kloppen. Zoals Freddy wellicht. Arrest van twee
tot zes en de zon die als een uitdagende bekoring door de stoffige ruiten
scheen. Die het blad van de tafels deed glimmen. Af en toe een leraar die zijn
hoofd binnen stak om te loeren of de misdadiger er nog steeds was. En Freddy
die maar kerft dat hij van Ann houdt. Zonder arrest ware hij met haar door
de duinen gereden en had hij de wind langs zijn hoofd voelen strijken en gekeken naar haar krullen die op en neer dansten en naar knieen die blootwaaiden. Of met haar in het warme zand gelegen, haar adem in de zijne. En vanavond zouden ze samen dansen gaan, maar nu mag hij niet van thuis, omdat
zijn vader gelooft dat, om efficient te zijn, elke straf op school thuis moet
verdubbeld worden. Of misschien dansten atheneumstudenten toen nog niet.
De letters zijn oud. Misschien is het nog maar sinds de oorlog dat atheneumleerlingen dansen gaan. In de ogen van de leraars lijkt het in elk geval nog
steeds een halve misdaad.
Ik open de ogen wanneer ik de tabak-adem van de leraar boven me voel. We
kijken elkaar dwaas aan en ik glimlach wat, pogend mezelf te verontschuldigen. De glazen van zijn bril glimmen wit in het matte zonnelicht. Misschien
lacht ook hij achter zijn brilleglazen.
- Ik dacht dat jij mijn lessen towel nodig had als iedereen, - zegt de leraar.
- Zo'n buitengewoon knappe bol ben je ook niet.
Ik zoek naar woorden en vergeet de glimlach van mijn gezicht te vegen.
- Misschien wil je even naar voren gaan en op enkele vragen antwoorden, dringt hij aan. Alleen om me te pesten stuurt hij me naar 't bord. Hij weet
zogoed als ik dat ik niet de helft van zijn woorden gehoord heb. Ik slof naar
't bord, bewust van mijn nederlaag. Glimlach bedremmeld naar de jongens.
Lies knikt me bemoedigend toe en ik haal de schouders op. Op de speelplaats
staat een boom. Een boom met een reusachtige kruin die tot boven de vensterbanken van de klas reikt. Er moeten honderd vogels in te tjilpen zitten. De
gymnastiekleraar wil die boom weg hebben om een terrein voor basket-bal te
kunnen aanleggen. Er is een voortdurende strijd tussen hem en de prefekt,
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omwille van de boom. Het schijnt dat, zelfs de leraars in twee kampen zijn
verdeeld. Pro en contra de boom. Ik wou ver weg zijn, wandelen onder hoge
bomen zoals er geen staan in onze streek. De handen in de broekzakken en
luisteren naar de geluiden van het bos. Luisteren naar de wind in de kruinen.
- Welke faktoren bepalen vooral het klimaat van een streek? - vraagt de
leraar, achteraan in de klas. Hij staat in de zon, zijn voorhoofd glimt vettig.
Misschien wou hij, net als ik, liever lopen in een grote vlakte vol zon. Misschien heeft ook hij andere verlangens dan in een kwalijk ruikende klas vol
grote jongens en meisjes zijn mooie dag door te brengen.
- De wind, zeg ik, aarzelend. - De zon. De nabijheid van de zee.
- Hoe ontstaan de winden? - Ik moet glimlachen wanneer ik denk aan het
antwoord dat de Jos gaf en plots wordt de leraar kwaad. Of hij wordt het
moe. Hij zegt, en zijn stem klinkt erg scherp:
- Loop naar je plaats lummel. Let wat beter op want je staat er niet te best
voor. Denk af en toe eens aan het diploma dat je behalen wilt.
Ik loop wat rood op omdat hij me lummel noemde. Gewoonlijk worden we
door de leraar aardrijkskunde deftig toegesproken doch deze keer liet hij zich
gaan. Misschien is het inderdaad vervelend parels voor de zwijnen te strooien.
Vader is een ernstig en gesitueerd man. Hij heeft het, na jaren studie, gebracht
tot ontvanger van de belastingen. Hij wenst natuurlijk dat ik zijn voetstappen
druk en het nog een eindje verder breng. Ik weet niet hoever zijn ambities te
mijnen opzichte reiken, voor mij lijkt het bekomen van mijn diploma reeds een
onmogelijke zaak. Elke middag, aan tafel, ondervraagt hij me over mijn werk
op school. Hij bederft mijn eetlust. Tussen de happen door moet ik antwoorden en piekeren hoe ik zekere minder goede resultaten voorlopig nog kan
verdoezelen, doch uiteraard van zijn beroep valt dit bij mijn vader zeer moeilijk. De mij toegestane vrijheid hangt vaak af van mijn resultaten op school
en daarom breng ik ook de meeste van mijn vrije uren door op mijn kamer.
Zwetend over problema's van meetkunde of thema's die vader me kwistig
oplegt. Wanneer hij thuis is, is het nutteloos me in te spannen om wat vlugger
gereed te zijn, want dan geeft hij me bijkomend werk. Wanneer hij er niet is
krijg ik de tijd dood met platendraaien. Soms komt Lies me dan opzoeken.
Moeder is erg nalef of doet alsof, want ze heeft me nooit gevraagd waarom
het nu juist Lies is die me zo vaak nodig heeft. Waarom ik zo zelden bezoek
krijg van andere medeleerlingen. We blijven gewoonlijk op mijn kamer en
soms brengt moeder ons zelfs een kopje thee en ze zegt er niets van wanneer
we dansen. Misschien gelooft ze dat dansen eveneens op ons studieprogramma staat.
Of we zitten op de canapé en bekijken mijn tekeningen. In tekenen ben ik een
bolleboos. Gelukkig dat ik dit heb want in able andere vakken is Lies veruit
beter dan ik. Ze maakt mijn verhandelingen en mijn vraagstukken en ik vraag
me af wat ze heeft aan een vent als ik die alleen wat tekenen kan.
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Wanneer ik een hele woensdagnamiddag hard heb gewerkt heeft vader er
niets tegen dat ik een straatje om loop. Achteraf hoef ik hem wel een verklaring te geven van mijn doen en laten, doch tot nu toe kreeg hij het nooit in
zijn hoofd de waarheid van mijn verklaringen na te gaan. Hij hoort nog tot
de kaste van mensen die in dansen en cafebezoek een handeling des duivels
zien. Ik stel me voor dat hij eens binnengevallen komt in de Tivoli wanneer
ons bent daar zijn duivels loslaat. Dat hij een lange poos in de open deur blijft
staan, zoekend in de blauwe schemering of hij zijn lieve zoon niet vindt. Dat
hij voor de muur van harde geluiden aarzelen blijft en zoekt onder de over
de dansvloer glijdende jongens en meisjes of ik er niet bij ben. Ik veronderstel
dat heel wat thema's en opstellen volgen zouden om het kwaad tot de wortel
uit te roeien.
Tivoli is een gezellige keet. Er is een juke-box met steeds nieuwe platen.
Er is een barjuffrouw, Ruby, die al een heel stukje ouder is dan wij, doch ze
kan best meedoen. Ze slaat nooit een dans of en niettegenstaande ze struis is
en groot danst ze heel wat lichter dan de meeste meisjes van mijn leeftijd.
Beter dan Lies ook, die het wat onhandig doet. Zij houdt er ook niet zo erg
van en daarom gaan we zelden meer dan eens per week dansen. De anderen
zitten er elke avond. Ze moeten over heel wat zakgeld beschikken om het
verteer en de juke-box te kunnen betalen.
's Zondags gaan Lies en ik meestal wandelen. Soms lopen we wild als jonge
honden door de duinen of langs het verlaten strand. Of we blijven lange tijd
staan kijken op het hoofd van het staketsel naar de zee, die 's winters grauw
is en droevig. Zelfs wanneer de golven over het staketsel slaan laten we zelden
na tot op het uiteinde te lopen. We lachen om elkaars kouwelijke aangezicht
en om het water dat van onze neus drupt en in glimmende pareltjes op de
haren van onze duffel-coat kleeft. He t is een vreemd genoegen Lies te kunnen kussen zomaar in de open lucht, zonder dat iemand het ziet. Of mijn
hand onder haar bloes te schuiven en te zoeken naar het warme vlees tussen
haar schouderbladen. Soms zingen we luidop liedjes die we op school leerden
en die we daar te idioot vinden om gezongen te worden door grote mensen
die alle platen uit de juke-box van buiten kennen. Althans de muziek
ervan.
's Zomers maken we onze tochten per rijwiel, bij voorkeur de meest verlaten
paadjes zoekend. Achter de duinen is het stil en het pad loopt in beide richtingen eindeloos ver. Naar west en oost. Langs de ene zijde de duinen waarachter de wind neervalt als een moegelopen hond en aan de andere zijde het
eindeloos vlakke polderland. Hier en daar staan de villa's in klitten bijeengebouwd, maar verder is het landschap rustig-verlaten.
Tegen de franse grens is het zo stil alsof er nooit auto's waren of andere tekenen van beschaving. Over de weg hangs de geur van warm nand en van
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bloeiende struiken. Soms kruipen we over de prikkeldraad en lopen het duin
in. Men zegt dat hier everzwijnen zijn. We zijn allebei een beet je bang en
lopen heel dicht tegen elkaar. Omdat het zo stil is. Omda t de geluiden van de
wereld als gefilterd tot hier komen, alsof dit landschap ergens diep ander de
grond lag. Of hoog in de lucht. Wanneer we liggen gaan in het vochtige mos
komt de geur van het zand heel dicht bij ons. Alsof het ons de adem benemen
zou. Ik zoek de vertrouwde geuren van Lies' lichaam en voel me veiliggelukkig wanneer mijn lichaam het hare ontmoet. Haar hand streelt zacht over
mijn rug, alsof ze mijn moeder was en ze mij moest bedaren en troosten.
Maar ook in gezelschap van vele mensen zijn wij alleen.
Er is kermis in een naburige gemeente en we reden er heen. Een vriend van me
rijdt mee in de velokoers en voor eenmaal kan ik mijn vader de waarheid zeggen. We kijken naar de wedstrijd en worden gefotografeerd samen met de
winnaar. Naderhand zitten Lies en ik op een terras en kijken naar het kermisrumoer. Straks gaan we dansen in de tent. Ik zeg:
- Weten ze thuis waar je zit?' Weten ze eigenlijk dat we . . . steeds samen uit
gaan?
- Ik meen het wel, zegt ze. Ik spreek soms over je en deed nooit moeite om
de waarheid te verdraaien. Jij wel?
- Ik heb een strenge vader. Misschien zou hij helemaal anders zijn moest ik
wat ... eh . . . beter zijn op school. Misschien zou alles anders worden moest
ik mijn diploma behalen.
- Je zult het halen, zegt Lies rustig. Je bent niet minder dan de anderen. Wanneer je er maar je aandacht wilt op zetten.
- Het interesseert me allemaal zo weinig, zeg ik. - Ik wou dat vader me naar
de academie liet gaan. Maar daar komt wel niets van.
- Misschien heeft je vader wel gelijk. Je... je kunt moeilijk leven van dat
tekenen, of schilderen.
- Je bent net zoals mijn vader. Je denkt net als hij. Je hoeft als kunstschilder
niet noodzakelijk de deuren af te lopen om je schilderijen kwijt te raken. Ik
zou reclameschilder kunnen warden, of binnenhuisarchitect of zo. Maar voor
vader telt slechts: een vast inkomen, een plaats aan de staat. Vaders geest werd
misvormd door zijn beroep.
Lies glimlacht. Er wandelen honderden mensen voor ons op en af, kinderen
aan de hand van hun vader, jongens en meisjes met luidruchtige stemmen. En
toch zijn we rustig alleen en kunnen praten over een toekomst die vol vraagtekens is. Ik stel me voor binnen enkele jaren net zo te lopen als die brave
burgers op hun zondags. Een kleine jongen tussen ons beiden en Lies me toelachend boven het hoofd van de spruit. Misschien is dit een zekere vorm van
geluk. Een erg burgerlijke vorm. Misschien is het geluk groter wanneer het
met wat meer moeite bereikt wordt. Wanneer je je elke dag afvragen moet of
je morgen genoeg te eten zult hebben voor de kleine. Of misschien verdient
Lies wel voldoende om mij toe te laten zonder kommer te schilderen. Mis166

schien loop ik nog academie wanneer zij elke dag naar kantoor gaat. De gedachte doet me wat pijn, ik schud het hoofd en drink een grote slok van mijn
glas om de bittere smaak uit mijn keel te krijgen.
Mijn vriend heeft vandaag duizend frank verdiend. Hij heeft reeds vele keren
duizend frank verdiend en vele bloemtuilen ontvangen, omdat hij sterke
benen heeft. Hij bleef van school toen hij veertien jaar was en ik ga nog steeds
naar school en sta voor de toekomst als een blinde in een open deur. Ik moet
dat verdoemde einddiploma halen en dan begint de strijd opnieuw. Dan moet
ik naar de universiteit of moet een carriere in de administratie beginnen. Dan
moet ik naar het leger. 1k hou van Lies en ik kende haar zo intiem als maar
mogelijk is en toch moet het nog vele jaren duren voor we trouwen kunnen.
Ik zeg:
- Ik wou dat ik een onbeschaafde wilde was. Dat ik leefde in een land waar
geen diploma's bestaan am het geluk doorheen kanaaltjes van wettelijkheid
te leiden. Ik nam je zo bij de hand en liep met je naar het stamhoofd. Ik kocht
je voor een koe of voor twee geiten.
Lies lacht:
- Zoveel ben ik je toch nog waard? Misschien zou het stamhoofd je vragen
of je bekwaam bent een leeuw te doden of een buffel te achtervolgen tot hij
binnen schotsafstand komt. Overal ter wereld zullen wel zekere hinderpalen
staan tussen de mens en zijn geluk. Misschien zou het geluk niet zo mooi zijn
moesten die niet bestaan.
- Je bent erg wijs, Lies, zeg ik. Je lijkt meer en meer op mijn vader. Hopelijk
krijg ik later geen thema's van je te maken.
- Ik laat je wat anders maken, lacht ze ondeugend.
Boven ons hoofd zingen de jongens van de 5de. 'Daar kwam een boer van
Zwitserland.' Ik dacht dat die boer al lang op zijn bestemming was aangekomen. Ik leerde hetzelfde lied zingen in de lagere school en elke week moeten we het nog minstens eenmaal uitbulken. Twintig voeten kioppen de maat
op de plankenvloer. De lampen aan de zoldering schommelen. Ik denk eraan
dat die voeten gisterenavond het wilde ritme van een boogie meeklopten, dat
ze het met handgeklap scandeerden.
Dan eindigt het zingen plots in een luid gelach. Er klinken wat onbepaalde
geluiden tussen en onze leraar lacht. De leraar nederlands die een voile grijze
baard draagt, alsof hij zo uit een van de platen in de gang gestapt was. Hij
maakt zijn gewoontegebaar, wrijft zijn baard naar omhoog zodat hij er even
als een vaderlijke duivel uitziet en zegt:
'Muziek verzacht de zeden.' Een jongen vervolgt:
'En de hoofden'. 'Sst', zegt de leraar, denkend aan de schooltucht en de stille
overeenkomst ander de leraars om elkaars gezag niet te verzwakken. Het
gezag van de muziekleraar kan in elk geval nog moeilijk zwakker worden.
Nu veegt hij met de aanwijsstok over de hoofden van de jongens. Ze leggen
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het hoofd plat op de tafel, wetend dat de leraar het niet waagt zo laag te
slaan dat hij ze raken kan.
'Wij zullen pogen het opvoedende werk van de muziekleraar aan te vullen,'
sust de Baard. Hij leest een gedicht voor van een jong schrijver. Zoekend op
onze gezichten wat we ervan denken. Ik vraag me af of hij het zal afbreken
en, zo niet, hoe het mogelijk is op zijn leeftijd nog jong te kunnen denken. Ik
heb het gedicht reeds gelezen, maar door zijn mond gezegd krijgen de woorden een betekenis die ik niet vatten kon.
- Ik las je een gedicht van Van Cauwelaert over hetzelfde onderwerp, - zegt
de Baard, het boek sluitend. - Ik wou graag dat je een vergelijk trok tussen de
twee gedichten. - Hij steekt een sigaret op niettegenstaande het verbod te
roken tijdens de les. Blijft rustig bij zijn lessenaar staan en kijkt over onze
hoofden heen. Ik vraag me af wat het geheim is van deze man die twintig
jongens rustig kan houden zonder eenmaal zijn stem te verheffen, urenlang,
dagen- en jarenlang. Ik stel me voor dat mijn vader zo was. Dat mijn ganse
jeugd door een man als hij om mij been zou zijn. Ik zou hem rustig kunnen
vertellen van Lies en van mijn verlangen om te schilderen en mijn afkeer voor
een administratieve loopbaan. Ik weet dat hij me begrijpen zou en dat hij me
met rustige hand tot bij het verwachte geluk voeren zou.
- Wat zeg jij, Anton? vraagt hij. Ik schrik niet, ik wist dat hij me vragen zou,
omdat hij intuitief beseft dat ik niet bij de zaak ben. En omdat ik weet dat hij
niet schelden zal wanneer ik het antwoord niet weet.
- Ik had het gedicht reeds gelezen, - zeg ik, om tijd te winnen. Ik begreep er
niet veel van. Nu wel, maar ik zie moeilijk het verschil tussen de twee.
De Baard glimlacht. Boven zijn de jongens opnieuw aan 't zingen. 'Van een
kwezelken.' Het verwondert me weinig dat een muziekleraar geen tucht
heeft wanneer hij jarenlang de zelfde vervelende liedjes zingen laat.
- Ik zie er evenmin veel verschil in, - zegt hij. - De onderwerpen zijn dezelfde,
zoals ik zegde. De woorden waarmee beide dichters het vertolken zijn anders.
Anders gekozen. De oude dichter schrijft in klassieke zinnen en verzen, de
jonge behandelt het onderwerp op zijn manier maar ze schrijven over hetzelfde en ik vraag me af of de uitwerking dan nog enig belang heeft. - Hij haalt
diep de rook van zijn sigaret in. zijn stem wordt zo mogelijk nog zachter, ik
moet me inspannen om hem te begrijpen boven het lawaai van boven in.
Misschien is dit het enige verschil tussen de generaties. De vertolking. De
onderwerpen zijn dezelfde. De mens interesseert zich sinds duizenden jaren in
dansen, in vrijen, in eten, in zovele andere dingen. Er zijn geen onderwerpen
in de kunst of zelfs in de gesprekken van elke dag die nog niet duizenden
keren aangeroerd zijn. Maar jullie dansen anders dan ik het deed in mijn
jeugd en anders dan de holenmensen het voor honderdduizend jaar deden.
Jullie houden van de meisjes net als ik deed en als mijn grootvader. Maar je
doet het anders. Je vertolkt je gevoelens anders. Je zoudt ook niet anders
kunnen want je bent veertig jaar later geboren dan ik. Toen onze eerste vader
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Adam uit het paradijs werd verjaagd kreeg Eva het koud en ze zaagde de oren
van haar man af om een pelsmantel te krijgen. Hij scherpte een steen tegen de
rots en trok er op uit om enkele vossen te doden. Mijn vrouw doet hetzelfde.
Alleen moet ik zoeken naar een bijverdienste om zover te raken. Wanneer ik
dan mijn vrouw vertel dat de eerste mensen gekleed liepen in dierenhuiden
haalt ze de neus op.
Het is zijn oude grap die we reeds tientallen keren hoorden. We lachen uit
beleefdheid en uit sympathie. Ook de Baard lacht, zijn baard wipt op en neer.
- Ik bedoel, beste vrienden, vervolgt hij, ondertussen zijn boeken pakkend
voor de volgende les, dat er niet zoveel verschil is tussen de oude en de nieuwe
generatie. Ze drukken zich alleen op een andere manier uit. Probeer elkaars
woorden en daden te begrijpen en je zult zien dat wat er achter ligt net datzelfde is als wat jezelf meent.
- Ik zie hier dat Gerard gisteren gewonnen heeft, zegt vader, kijkend boven
de krant. Ik vraag me af waar vader die plotse belangstelling voor de wielersport vandaan haalt.
- Zijn foto staat hier, - vervolgt hij. - Met een bloemtuil.
Ik weet het plots. Lies. Ik moet bekennen dat vader een scherpe geest heeft.
De geest trouwens die voor een beroep als het zijne gevergd wordt.
- Ik sta ook op de foto, zeg ik. - Hij was blij een supporter te zien.
- Dat meisje, wijst vader met de vinger. - Die heb ik nog gezien. Is dat Been
meisje van je klas? Was zij het niet die je voor enkele weken om je algebraboek
vragen kwam?
Ik haal de schouders op.
- Herken je haar niet, ma? - wendt hij zich tot moeder.
Moeder kijkt zeer aandachtig. Alsof ze Lies voor 't eerst zag.
- Ze is me niet helemaal onbekend, zegt ze. - Ik kan al die gezichten niet onthouden. Ze lijken allemaal op elkaar en ze lopen elke dag de deur af.
- Ze was daar toevallig bij familie en omdat Gerard van dezelfde stad is als
wij moest ze ook op de foto. Begrijpelijk toch, zeg ik wat wrevelig.
Vader schijnt tevreden met de uitleg. Hij vindt het toch nuttig om er een
zedeles bij te voegen:
- Ik begrijp nog steeds niet waarom ze het noodzakelijk vinden jongens en
meisjes in dezelfde klas te brengen. Op hun leeftijd.
Tijdens het Paasverlof gaat Lies voor veertien dagen uit de stad. Ik ben bang
voor de lange dagen, alleen. Ik lummel wat op mijn kamer rond, neem mijn
fiets en rij een paar kilometer om, zoekend naar vrienden die zich niet vertonen. Teneinde raad loop ik de Tivoli binnen. Ik kwam er nooit voorheen op
dit uur en het zaaltje lijkt me koud en ongezellig. Ook Ruby glimlacht verrast wanneer ze me ziet. Naderhand komt ze bij me zitten, op een kruk voor
de toonbank. Haar kleed is tamelijk diep gedecolletteerd en onwillekeurig zie
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ik een glimp van haar borst. Ze glimlacht omdat ze merkt dat ik er naar kijk
en legt de hand met de hardrood gelakte nagels waaiervormig tegen de hals.
- Het is hier stil 's middags, zegt ze. Waaraan mag ik het toeschrijven je hier
te zien. Is Lies weg?
Ik zoek de spot in haar ogen, doch er is er geen. Haar oogleden zijn blauw. Ze
lijkt zo uit een reclameplaat voor coca-cola gestapt. Moest vader me hier
zien, denk ik. Onwillekeurig, trek ik de schouders op, gelovend mezelf
onzichtbaar te maken.
- Niemand van de vrienden te zien, zeg ik. Ik schuif van mijn kruk af en loop
naar de juke-box. Zoek in mijn zakken naar pasmunt. Dan voel ik weer Ruby
naast me. Ze draait iets achteraan het apparaat en zoekt de platen uit. Dan
keert ze zich naar me toe alsof het vanzelf sprak dat we zouden dansen. Haar
lichaam ligt heel dicht tegen me aan. Veel inniger dan Lies dit doet. Ze is
bijna zo groot als ik en haar mond ligt tegen mijn oor. Haar haar kriebelt
tegen mijn wang. Ze ruikt warm en scherp. Haar borst is week tegen mijn
zomerhemdje. Ze neuriet de melodie mee met een toonloze, kleurloze stem.
Wanneer ze te dicht bij mijn oor komt mag ik niet vergeten het rood af te
vegen voor ik naar huis ga, denk ik. Maar plots is het mijn mond die tegen
haar wang ligt. Heel dicht bij mijn ogen zie ik de poederkorreltjes als dauw
kleven op het dons. Ze glimlacht hoorbaar en neurie t dan verder in het
engels, maar ik merk op dat ze de woorden slecht uitspreekt. Ik schuif mijn
hand in haar nek, spelend met de harde korte krullen. Ze heft het hoofd en
kijkt me van heel dicht en onderzoekend aan. Er liggen heel dunne maar
scherpe rimpeltjes over haar voorhoofd en onder haar ogen. Wanneer ze
glimlacht warden de rimpeltjes dieper en langer. Het gebaar waarin ze de
lippen half opent is afgekeken van de film. Ik druk mijn lippen plots tegen
de hare en haar mond gaat verder open. We dansen voort doch onze voeten
blijven stilstaan. De beweging leeft alleen in ons lichaam.
Ik zoek Ruby elke dag op. Elk van de veertien dagen, maar 's avonds blijf
ik er weg. Dan ga ik naar de cinema en een paar keer vroeg ik zelfs of moeder
meeging, wat vader zichtbaar genoegen scheen te doen.
Ruby spreekt nooit over Lies. Alsof ze me te troosten had over een onherstelbaar verlies. Ik vraag me soms af of ze het niet vervelend vindt haar tijd aan
mij te moeten verliezen. Ik zit gewoonlijk slecht bij kas en zij last me zelfs
niet toe geld in de juke-box te steken. We zitten in het verste hoekje van het
café en ik drink een paar glazen coca en soms schuift ze mijn geld terug
wanneer ik betalen wil. Ik vraag me af hoe oud ze zou zijn: dertig, vijfentwintig? En wat ze in mij ziet. En wat ik van haar verlang. Ik heb Lies en ik hou
van haar maar nu is ze weg. Ze vroeg niet of ik het goed vond dat ze voor
veertien dagen weg ging en ik beeld me in dat dit mijn wraak is. Dat Ruby mijn
wraak is. Een zoete wraak. Ruby doet haar best om er iedere dag anders uit
te zien. Telkens als ik de deur open weet ik dat me een verrassing te wachten
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staat. Zelfs haar make-up is telkens anders. Het rood van haar lippen varieert
volgens het kleed dat ze draagt en de lak op haar vinger- en teennagels is
hoogrood of rose, zilver of bruin. We dansen soms, maar meestal zitten we
dicht bij elkaar in de warme hoek achter de juke-box. Ze praat heel dicht
tegen mijn oor en vertelt dingen die me blozen doen en haar handen met de
spitse nagels kruipen over mijn vlees en maken kringetjes alsof haar vingers
speelse kinderen waren die door hun moeder eens een pleziertje werden gegund.
Wanneer alles gedaan is heb ik lus t om te schreien. Mijn hoofd op haar schouder te leggen en te schreien. Met Lies was dit mooi, alhoewel het verboden
was, met Ruby, die er sinds jaren aan gewoon is, lijkt het me zonde. Zonde
tegenover mezelf. 1k vraag:
- Waarom doe je dit Ruby? Waarom doe je dit met mij?
Ruby is opgestaan en staat voor de spiegel haar kapsel en haar kleed in orde
te brengen. Ze herstelt haar beschadigde maquillage. Steekt dan een sigaret op
uit het doosje dat op de tafel staat en werpt me er een toe. Ik lig met het hoofd
op de leuning van de canapé en verwonder me erover dat ik haar nu koel en
bijna vijandig aankijken kan. Dat ik zie hoe haar aangezicht oud wordt, zelfs
hier, in het schemerdonker kan ik de ouderdom op haar gezicht lezen. Ze
gaat in de zetel zitten recht over me, de benen over elkaar geslagen, het rechterbeen op- en neerbewegend.
- Ik ben een slechte vrouw, Anton, grinnikt ze. Dat wist je voor je hier
kwaamt. Zedige vrouwen houden geen huizen als Tivoli. Heb je verwacht
dat ik je zedelessen geven zou?
- Dat bedoel ik niet, verdedig ik me. Ik vraag me af waarom je het doen
wilt met iemand van mijn leeftijd.
- Omwille van de verandering misschien, zegt ze. Ik heb het zo vaak gedaan
zonder vreugde dat ik ook wel eens wens te genieten.
- Je wilde spelen met me, zeg ik. Zoals een klein meisje met een pop. Ze lacht
hoog. Onnatuurlijk.
- Je bent dan wel een erg vurige pop. Wil je het voorstellen alsof ik je .
verleid heb? Verkracht misschien?
1k voel me belachelijk. Zuig maar aan mijn sigaret en kijk de rook na. Kijk
af en toe tersluiks naar Ruby die nog steeds met haar been zit te zwaaien. Zij
is nu weer onkreukbaar fijn. Als een werkman die er vijf minuten na volbrachte dagtaak weer helemaal een beer kan uitzien.
- Misschien wou ik je eens tonen dat jullie nog zo weinig van het leven af
weten. Je komt hier avond aan avond, jij en je vrienden. Je zet een grate
mond op, je hebt geld en je kunt dansen en wat drinken. Weet je, zegt ze, en
ze buigt zich voorover naar me toe en haar stem wordt bitter, dat ik vaak
lust heb jullie allemaal de deur uit te gooien? Dat ik soms lust heb jullie toe
te roepen dat je allemaal verrekken kunt. Ik zou jullie moeder kunnen zijn
en je wilt me nog laten meedoen in jullie gekke spelletjes. Kleine kinderen
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spelen dat ze groot zijn.
Maar dan wordt ze plots weer kalmer:
- Jij niet . zegt ze. Ik bedoelde jou niet. Jij bent stiller en daarom heb ik
jou misschien durven uitkiezen. Misschien ben ik bang voor de anderen. Of
misschien was ik jaloers op Lies. Ik weet het niet, zegt ze en plots staat ze op
en gaat voor het venster staan kijken naar de blinde muur.
- Misschien heb ik het afscheid willen vieren aan mijn jeugd, glimlacht ze
voor zich heen, de rook tegen de ruit blazend. - Of misschien heb ik alleen
willen doen zoals een moeder met haar grate zoon, een beetje knuffelen. Maar
jullie willen niet meer geknuffeld warden.
- Kom, sta nu recht en kleed je aan, zegt ze. Ze helpt me zelfs om mijn das te
strikken en even geloof ik dat ik haar zou kunnen kussen op de wang en blij
zou zijn wanneer ze mij met de vlakke hand lichtjes op de wang zou slaan.
Wanneer ik vertrek geeft ze me een brave hand.
Ik zie Lies eerst terug in de gang voor het wiskundelokaal, de eerste dag van
het nieuwe trimester. Ik had mezelf wijsgemaakt dat ik naar haar verlangde,
dat de lange afwezigheid mijn gevoelens tegenover haar scherper aflijnen zou.
Dat ze me nieuw en mooier en verleidelijker zou toeschijnen. We doen soms
ons best om onze gevoelens op kunstmatige wijze aan te scherpen maar gewoonlijk vallen onze pogingen verkeerd uit. Lies komt me bleek en schuchter
voor, alsof ze zelf gelooft dat een scheiding van veertien dagen een liefde kan
doen verbleken. Ze zegt, opkijkend naar me:
- Je bent erg bruin geworden, Anton. Je waart zeker de ganse dag buiten?
Ik grinnik en denk zonder medelijden aan Ruby. Haal de schouders op en
vraag een beetje hatelijk:
- Je hadt er eveneens de kans toe. Dacht je dat ik me ging opsluiten en over
je treuren? Doch ik beklaag me de woorden onmiddellijk.
- Je zult oak vlug bruin zijn. Enkele wandelingen langs zee en je bent je ziekelijke stadskleurtje kwijt. Ik geloof dat de Tiche daar is.
Tiche is de wiskundeleraar. Hij is in mijn ogen de meest hatelijke pensoon die
hier rondwaart. Misschien komt het doordat ik juist in zijn yak het zwakst
ben. Ik ben bang voor hem, ik sidder wanneer hij het woord tot me richt of
me een vraag stelt. Ik stel me voor dat ik, mocht ik op een of andere wijze van
school komen, hem iedere keer voor de voeten zou spuwen wanneer ik hem
tegen kom. En dan denk ik plots, waarom?, aan Ruby en vraag me of wa t zij
met een man als Tiche aanvangen zou. Wat hij zou doen bij haar. Wat er
overblijven zou van zijn zelfvoldaanheid. Of hij zou blijven geloven dat zijn
cijferkunst voldoende is om hem in alle omstandigheden arrogant te blijven
geloven in zijn meerderwaarde. Ik denk aan Ruby en glimlach over het hoofd
van Lies heen naar de Tiche. Onbewust dat hij me aankijkt en zich wellicht
afvraagt waarom ik glimlachen durf, op twee maand van het eindexamen en
wetend dat ik een absolute nul ben in zijn yak. Tiche is klein en schraal en
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zijn oren staan wijd uiteen. Zijn bewegingen schijnen gecopieerd. Alsof er kenmaal iemand een zeer sterke indruk op hem maakte en hij zich gewende zich te
bewegen zoals deze persoon, die wellicht groot en struis was. Tiche beweegt
zich alsof alle spieren een stukje te kor t zijn. Ik let erop dat Lies poogt mijn
aandacht te trekken. Afwezig vraag ik wat ze wil.
- Vanavond? vraagt ze. Aileen haar lippen vormen het woord.
- Vanavond in Tivoli, fluistert ze bij mijn oor, zich rekkend op de tenen. Ik
schud van neen. Ik wil met Lies niet in Tivoli komen. Haar niet zien naast
Ruby. Ik ben er trouwens zelf niet meer geweest sinds deze keer.
- Ik geloof dat zekere personen nog niet beseffen dat het verlof voorbij is,
hoor ik de Tiche zeggen.
- Idioot, mompel ik tussen de tanden. Wij schuiven binnen. De jongens groeten, iedereen heeft schrik voor deze leraar. Wanneer ik op hem neerkijk besef
ik dat de gedachte aan de Tiche bij Ruby nog in mijn hoofd speelt. Dat er
spot rond mijn lippen liggen moet.
Heel omstandig rangschikt Tiche zijn boeken op de lessenaar, ondertussen
kijkend over de hoof den.
- Mejuffers en heren, zegt hij, wippend op de tenen, ik maak er u opmerkzaam op dat wij het laatste trimester ingaan en dat op het eind daarvan het
eindexamen wacht. Ik moet u niet herhalen dat voor enkelen onder u het gevaar bestaat dat ze di t diploma niet bchalen. Althans niet voor mijn yak. Ik
geef u de goede raad u speciaal toe te leggen op de wiskunde want ik heb niet
de gewoonte in dergelijke omstandigheden medelijden te betonen. Wie elke
avond kan gaan dansen verlangt geen medelijden.
Hij heeft me de ganse tijd aangekeken en ik heb in zijn aangezicht gegrinnikt en mezelf afgevraagd waarom ik niet ineenkrimp onder zijn stekende
blik. Wat mag er veranderd zijn? Of het voldoende is een rijpe vrouw te
hebben gekend om man te worden? Tiche en zijn redevoering lijken me zo
belachelijk dat ik zou willen rechtstaan en roepen: 'Hiep, hiep voor onze
Tiche.' Het denkbeeld lijkt me zo belachelijk dat ik me op de lippen moet
bijten om het niet uit te proesten.
- Dansaert, kom naar voor, zegt de Tiche.
Met Dansaert bedoelt hij mij. Het is een stereotiepe grap dat hij me zo noemt
want ik heet Danckaert. Ik sta op en trek ostentatief mijn jasje recht en strijk
me de haren plat. Ik kan glimlachend naar het bord gaan, alhoewel ik op
geen parten na weet wat ik daar vertellen moet.
- Is het nodig dat ik u eraan herinner welke les we laatst hadden, mijnheer
Dansaert? vraagt hij zeemzoet. 1k kijk boven zijn hoofd naar de plaat met
trigonometrische formules en vraag me of of het er binnen in zijn hoofd net
zo uit ziet.
- Is het nodig u er aan te herinneren dat mijn naam Danckaert is en niet
Dansaert? vraag ik, even langzaam en zemelend.
- Sommige namen zijn verkeerd gegeven, zegt hij grinnikend. Ik poog zekere
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fouten te herstellen.
- We hadden voor vandaag geen les mijnheer, zeg ik. De jongens grinniken
en Lies doet vertwijfelde pogingen om me tot rede te brengen.
- Zo, zegt de Tiche en hij staat recht. Zoals hij nu staat, vlak voor de trede
moet ik een halve meter neerkijken en dan zie ik zijn miniatuur gezichtje naar
me opgeheven. Ik stuur je naar Ruby, denk ik. Zij kraakt je tegen haar boezem.
- Ik dacht dat we elke dag een les hadden. Een flinke leerling hoeft niet in
zijn agenda te kijken noch in zijn leerboek om zijn les te kennen. Het is voldoende wanneer hij tijdens de cursus heeft opgelet.
- Ik ben geen flinke leerling mijnheer, zeg ik, me inspannend om mijn gezicht
ernstig te houden. U hebt dit dikwijls genoeg gezegd opdat ik het zou geloven.
- U bent vreselijk onbeschoft, zegt hij, met moeite zijn stem binnen haar
timbre houdend. Ik hoop maar dat ik binnen twee maanden vergeten kan
hoe u me vandaag hebt toegesproken.
Lies kijkt wanhopig. Ik heb medelijden met haar en tevens lust om haar toe
te roepen dat ze om zo'n persoontje geen vrees hebben moet. Dat er andere
dingen zijn in het leven dan een stelling van boldriehoeksmeting of een algebraisch problema. Ik ben het plots beu, het verlof zit nog in mijn kleren. Ik
steek vermoeid de handen in de zakken en ga naar mijn plaats. De Tiche roept
nog iets maar ik let er niet op. 1k verwacht dat ik buiten vliegen zal, doch
merk met verbazing op dat hij slechts een aantekening maakt in zijn schrijfboekje en daarna met nog van woede trillende stem de nieuwe les begint.
- Anton, wat heb je nu gedaan? vraagt Lies. - Je hebt het volkomen verbrod.
Iemand klopt me op de schouder. Ik sta plots in het brandpunt van de belangstelling. Ik ben iemand geworden. Voorheen werd ik nooit opgemerkt. Ik ben
inderdaad niet iemand die poogt uit te blinken door tuchteloosheid. 1k was
steeds een middelmatige, apathische leerling. De school verveelde me, doch ik
poogde de lange uren zo rustig mogelijk door te komen. Nu vindt men me
plots een hele held en ik ben er niet mee gediend. Ik wou ergens rustig tegen
de muur staan in de zon en eraan denken hoe ik mijn vader best kan voorbereiden op het onafwendbare slechte nieuws. Of denken aan vrolijke dingen
die ik nu misschien niet meer vrolijk vinden kan: aan wandelingen met Lies,
aan een zwempartijtje in het kanaal onder de laag-overhangende takken van
de wilgen. Aan Lies, wien het water van de bruine huid druipt. Aan Lies die
het duin opklimt, de wijd-uitstaande rok achter zich uitwaaierend. Steeds
weer aan Lies alhoewel ik bang ben dat de vezels tussen hart en gevoelens erg
broos geworden zijn.
- Er was weinig te verbrodden, zeg ik tot Lies. Of ik nu een kleine of een grote
buis krijg verandert weinig aan de zaak. Ik loop met haar op, me losmakend
uit het groepje bewonderaars. Ik kijk naar mijn schoenen, een steentje wegschoppend.
- Wat deed je tijdens het verlof? vraag ik, weinig nieuwsgierig naar het
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antwoord.
- Ik was bij tante. Ik ben steeds met haar uitgegaan. Naar de schouwburg of
de dierentuin. Wat dacht je? vraagt ze. Ik kijk op haar neer, me afvragend of
ze verwacht dat ik jaloers ben.
- Tuurlijk, zeg ik, niet beseffend wat wel natuurlijk is.
- Ik weet niet of ik vanavond weg zal kunnen, vervolg ik. Vader zal het wel
noodzakelijk vinden me uit mijn verlofstemming te halen. Misschien kunnen
we woensdag eens uit rijden gaan.
Ze kijkt wat mismoedig naar me op. 1k ben blij wanneer de bet gaat en tevens
gevoel ik me zo troosteloos alsof iets moois plots onbereikbaar was geworden.
Ik geniet net als vroeger van de wilde ritten over de duinhillen, van het voldane gevoel van vermoeidheid na een Lange klim en van de suizende warme
wind fangs mijn oren wanneer ik me laat vrijwielen van de helling af. Ik leg
de hand, in een oud gewoontegebaar, over Lies' schouders, doch er ligt geen
verlangen in het gebaar. Ik vrees het ogenblik dat Lies zeggen zal dat ze moe
is en wanneer ik me, toch glimlachend, naast haar neer vlij, schuift zich plots
iemand anders tussen ons. Iemand die de vreugde zoveel groter en geraffineerder maken kan. Ik heb medelijden wanneer Lies pogingen doet om me haar
liefde te betonen en mijn lichaam blijft lusteloos wanneer ze zich dicht tegen
me aan dringt. - Lies, - zeg ik, strelend over haar gladde, glimmende haar.
- Lieve Lies, genietend alleen van de alliteratie. Ze glimlacht naar me op en
denkt dat alles weer is als vroeger omdat ik haar lach beantwoord. Ik druk
het gezicht tegen haar schouder en span me, nieuwsgierig, in om te geloven
dat onder mijn hoofd Ruby's rijpe borst is en merk enigszins wrevelig op dat
ook dat mijn lust niet opwekken kan. Ik heb weggegooid wat ik bezat en niets
terug gekregen. Ik zou willen schreien maar ik druk mijn mond heel zacht
tegen Lies' lippen. Een fluitend opstijgende leeuwerik vermag echter reeds
mijn aandacht te wekken. Vroeger kon ik de wind vergeten die over ons
hoofd heen buitelde. Het zand dat onder mijn hemd kroop of de kou die mijn
rug verstijfde. Nu zijn er duizend gedachten in mijn hoofd en ik gevoel zelfs
geen lust meer om ze te vergeten. Ik lig lusteloos over Lies heen gebogen, mijn
hand ligt apatisch op haar borst. Ik zie plots weer de Tiche voor me, wippend
op zijn tenen. Ik zie vader die een zedepreek houdt van jewelste en moeder
die stil te schreien zit alsof een dierbaar iemand overleden was. Ik zie de
Baard die onmachtig is tegenover Tiche's beslissingen. Ik zie het duin dat
opklimt tot tegen de jonge lentelucht.
- We moesten eeuwig hier kunnen leven, zeg ik. Ergens onderdak zoeken in,
een oude bunker. Ik zou er een gezellig nest van maken. De muren volschilderen met dingen waarvan iedereen wel eens droomt: een eiland in de zon,
een paimboom op de kust, een eenzaam vliegtuig in de lucht. Ik zou 's nachts
gaan stropen en we zouden schapen kweken in de weiden achter de duinen.
's Zomers zou ik mijn schilderijen verkopen aan de toeristen en we zouden de
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halve dag in de van liggen bruin branden. Met niets aan. Niets dan je haar
over je gezicht om je huid niet te laten schilferen. En slapen. Of kijken naar
een vliegtuig hoog in de lucht, waarvan je zelfs het geluid niet meer hoort.
Kijken naar de witte dampstaart die het achter zich spuwt. Verlangen om
zelf zo hoog te zijn en zo eenzaam. Zonder examens en diploma's. Zonder
vaders die je in de administratie willen pompen.
Lies ligt stil, met gesloten ogen. Ik wou dat ze toiletbenodigdheden bij haar
had. Ik zou haar lippen aanzetten en de lijn van haar wenkbrauwen zwart
tekenen en blauw aanbrengen op haar oogleden en kunnen dan geloven dat
dit voldoende is om een verwelkende liefde terug op te frissen. Hoe zou Ruby
eruit zien zonder deze kunstmiddelen? Ik denk plots aan de Baard: het onderwerp is duizendmaal herhaald, alleen de vertolking ervan verandert. Is het
mogelijk Lies zo te vertolken dat ze er anders uit ziet? Ik glimlach omdat ik
niet goed het verband begrijp. Ik denk aan Cleopatra die, naar het schijnt een
wondermooie vrouw was en vraag me af hoe ze er had uitgezien zonder de
kunstmatige middelen die ze aanwendde om haar schoonheid te vertolken.
De,vrouw het onderwerp en de maquillage de vertolking. Ik moet glimlachen
om de warboel in mijn hoofd. Lies kijkt glimlachend en gelukkig op wanneer ik me languit over haar lichaam neer laat, de haren als een sluier over
haar aangezicht trek.
De Baard heeft me gevraagd even bij hem te komen na de les. Hij gaat boven
op zijn lessenaar zitten, een erg jongensachtig gebaar voor een man van om
en bij de zestig. Hij steekt een sigaret op en presenteert me er een. Ik aarzel
wat om die aan te nemen maar hij dringt aan.
- Kijk, zegt hij. Ik kreeg van enkele leerlingen een reeks schetsen over het
schoolleven. Bedoeld voor het schoolblad. Enkele leraars waren er niet voor
te vinden ze op te nemen maar ik doe het toch. Ik geloof niet dat he t schoolleven zo erg stijf en deftig zijn moet. Het zou toch een leugen zijn.
Hij houdt een lange poos. Voorzichtig zuigend aan zijn sigaret. Ik vraag me
af wat er gebeuren zou wanneer het vuur de haartjes van zijn baard raakte.
Ik stel me hem voor, de gang door rennend naar het blusapparaat. Ik glimlach.
- Waaraan denk je? vraagt hij. Ik haal de schouders op en lach nu hoorbaar.
- Nu, heeft geen belang, zegt de Baard. Het bewijst dat je nog lachen kunt.
Sommige leraars vinden dat het 't best ware wanneer onze leerlingen di t verleerden. Lachen schaadt de ernst, zeggen ze.
- Dat is logisch, opper ik. - Kan ik u ergens bij helpen? vraag ik.
- Je zoudt de schetsen kunnen illustreren, zegt hij. Ik weet dat je erg vaardig
bent in tekenen, vooral in karikatuur.
Ik zie de Tiche plots voor me. Hoog op de tenen staand, de oren als vleugels klappend in de lucht om hem nog wat hoger te brengen. De vingertoppen
op zijn schraal buikje ineengestrengeld.
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- Wanneer de tekeningen in de geest van de schetsen moeten zijn, dan vrees
ik voor mijn hachje op het eindexamen, zeg ik.
De Baard kijkt me onderzoekend aan:
- Je bent niet al te best in de wiskunde? geloof ik, zegt hij. De ogen half sluitend voor de prikkende rook.
Daar vooral niet.
Je kunt gevoeglijk de Tiche weglaten, zegt hij. Hij zegt 'De Tiche' alhoewel
het niet gangbaar is da t de leraars elkaar bij hun spotnaam noemen. Ik moet
weerom lachen.
- Met of zonder zit ik toch in zijn mouw, zeg ik.
- Ik zal het doen, vervolg ik. Graag.
- Wat doe je wanneer je van hier weg komt? vraagt hij. Ik haal de schouders op.
- Hoe raak ik van hier weg? stel ik de wedervraag. - Met of zonder diploma?
Ik wou naar de academie maar vader wil het niet. Hij wil me bij de administratie.
De Baard knikt.
- Ik ken je vader best, zegt hij. - Hij heeft het ver gebracht en op eigen kracht.
Ik begrijp hem eveneens: hij wil je geluk en jij wilt ook je geluk. Alleen wil
je het op een verschillende manier. Steeds maar hetzelfde, begrijp je, zegt hij,
alsof drie weken geleden vandaag was: - Hetzelfde onderwerp maar de vertolking is anders.
Dan staat hij recht. Klopt me op de schouder:
- Het komt wel in orde hoor. Het komt heus wel in orde. Ik ken je vader en
spreek wel eens een woordje met hem.
- A propos, zegt hij, wanneer hij reeds in de deur staat: - Hoe staat het met
dat meisje Verhulst.
Het meisje Verhulst is Lies. Ik kijk hem onderzoekend aan. Ik weet dat hij
buitengewoon nieuwsgierig is, maar dacht nooit dat hij dit reeds had opgemerkt. Hij lacht:
Ik heb een villaatje in de duinen. Een heel klein villaatje op een hoge duin.
Ik zie ver en veel.
Ik voel hoe ik rood word en vraag me of wit hij wel zag.
- Niets kwaads bedoeld boor, sust hij, wanneer hij mijn rode hoofd ziet.
Wanneer je achttien jaar bent mag je wel weten dat er meisjes en jongetjes
zijn. Zo afgesproken nietwaar?
Ik knik hem achterna. Wrijf me onwillekeurig over de kin.
1k kom voor het eerst weer Tivoli binnen na drie weken. Het is nieuwsgierigheid of verlangen of een poging misschien om mezelf terug te vinden, maar
wanneer ik de deur open en een oudere man heel dicht naast Ruby zie staan
aan de toonbank overvalt me een scherp gevoel van wrevel. Ruby kijkt ternauwernood op wanneer ze me ziet. Ze knikt afwezig en doet geen poging
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om de afstand tussen haar en de klant te vergroten. De man kijkt me spottend
aan, meen ik, of ben ik voor hem slechts lucht? Ongevraagd geeft ze me mijn
traditionele coca. Ik zie dat de man een whisky drinkt evenals Ruby. ze
spreken heel zacht ander elkaar en ik ga lusteloos tot bij de juke-box, dan
weer echter ervarend hoe het Ruby toch zou vervelen wanneer ik haar nu te
dansen vroeg. Ik blijf zitten in het hoekje bij de box, bekijk het spelletje
bij de toonbank en vraag me af of ik kwaad moet zijn of jaloers en of ik er
enige reden toe zou hebben. De man noch Ruby doen een paging om hun stem
te dempen en wat ze vertellen doet me blozen. Ik voel scherp hoe weinig Ruby
bij ons bendje hoort, hoe zij ons duldt omdat we klanten zijn en besef dat ze
blij is wanneer de laatste vertrekt.
Ik sta recht en werp vijf frank op de toonbank. Ruby knikt me even toe; met
een steeds-gerede glimlach. Wanneer de deur achter me dicht valt besef ik
hoe het passend zou zijn een kruis te slaan over deze episode. Ik kan glimlachen en zeggen: Ik keer naar Lies terug. Naar huis. 1k hoop en geloof dat
ik zekere gebeurtenissen vergeten zal.
- Mijnheer Dans . Danckaerts, glimlacht de Tiche, - het grote ogenblik is
aangebroken. Het beslissende ogenblik.
De zon valt op mijn gezicht. Wanneer ik de ogen half sluit moet Tiche de
indruk hebben dat ik hem uitlach. Misschien heb ik inderdaad lust om te
lachen. Niet met hem maar om hem. Omdat hij nog gelooft dat een eindexamen wiskunde het Grote ogenblik in een mensenleven is. Ik heb me reeds
lang aangewend aan mijn einddiploma te denken als aan een utopie. Iets moois
en onbereikbaar. Vader heeft reeds beslist dat ik dit laatste jaar zal overdoen.
Lies heeft reeds een baan gevonden bij de dienst voor Toerisme. zij zal geld
verdienen en ik zal als een kleine jongen naar school gaan.
- Wilt u maar een briefje nemen, zegt Tiche. Ik kijk naar de professor Physica,
die bijzitter is en glimlacht. Het blijft net even welk nummer ik loot. Elk
nummer betekent een reeks niet beantwoordbare vragen.
Tiche doet erg gewichtig. Hij geeft me een blad waarop een opgave staat. Ik
vraag me af of het de moeite loont de ingewikkelde en onnatuurlijke zinnen
te lezen. Ik haal de schouders op en geef het briefje terug.
- Alsjeblieft Mijnheer, zeg ik. - 1k weet het antwoord niet.
- U doet weinig moeite om het te vinden, zegt hij. - U veronderstelt wellicht
dat de gebakken broodjes u steeds in de schoot zullen vallen? U denkt wellicht
dat wij zonder moeite ons diploma bekomen hebben? Dat uw vader omwille
van zijn vriendelijke manieren ontvanger van belastingen werd benoemd?
Ik kijk hem aan en glimlach en vraag me af waarom ik glimlach. Het
mannetje lijkt me zo nietig en het veronderstelt dat grote jongens van om en
bij de twintig voor hem zullen beven.
- Mijnheer Tijghmans, zei ik, - verlangt u dat ik het mooie bord zal volschrijven met cijfers die geen resultaat kunnen geven. Ik weet het antwoord
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niet.
- Anton, zegt de leraar physica, die een vriendelijke en nog zeer jonge man
is, span u nu eens in en probeer de volgende vraag op te lossen. In mijn vakken
bent u toch best geslaagd.
Het kan me plots allemaal niet meer verdommen. Ik ben gebuisd en daarmee
is alles gezegd. Ik zeg:
- Mijnheer'Tijghmans heeft me van begin of behandeld alsof ik een achterlijk
wezen was. Hij kon me niet uitstaan. Hij kan niemand uitstaan die groter is
dan hij. De eerste les die ik van hem kreeg heeft hij me een uur lang aan het
bord gehouden en gepoogd me te kleineren. Ik was bang voor hem. Ik sidderde
wanneer ik naar zijn les moest. Ik was zo bang dat ik al vergat wat ik thuis
geleerd had. Hij heeft me steeds ondervraagd in de veronderstelling dat ik
mijn les niet kende.
De Tiche is rechtgesprongen en klopt met beide vuisten op de tafel.
Halfrazend. De andere leraar poogt me te kalmeren maar ik zwijg niet. Ik
heb drie jaar van wrok te uiten.
- Ik weet dat ik geen goede student was maar de meeste leraars hebben zich
ingespannen om me vertrouwen in mezelf te geven. Hij deed net het omgekeerde. Hij wilde me klein krijgen, zo klein als hij is.
- Je komt bij de prefect, hijgt de Tiche. - Nooit nog zet je een voet in mijn
klas, al kroop je op je knieen binnen.
Ik loop het lokaal uit, blijf hijgend tegen de muur staan. De wachtenden in de
gang kijken me bekommerd aan. Ik weet dat het meer vrees is voor het slechte
humeur van de Tiche dan medelijden om mij.
Lies vraagt me hoe het afgelopen is. Ik haal wrevelig de schouders op, weiger
te antwoorden. Ze voert me mee naar een bank in de tuin. Ik ben kwaad op
mezelf en op haar omdat ze netjes door al haar examens gekomen is. Ze blijft
lang en stil naast me zitten. Ik ben dankbaar om haar stilzwijgen en wanneer
ze de hand op mijn arm legt kan ik haar glimlachend aankijken. Wat geeft het
tenslotte allemaal? Wat belang heeft het vergeleken met twee vrije maanden
aan zee? Met uren van zalig nietsdoen in de zon?
- Ik moet je iets zeggen, Anton, zegt ze. En heel kart daarop:
- 1k krijg een kind.
Ik staar haar onbegrijpend aan. De glimlach kleef t nog in mijn aangezichtsspieren. Tussen hersenen en spieren ligt het ongeloof.
- Een kind, zeg ik. - Van mij? Ze knikt. Natuurlijk van mij.
Ik kus haar op het voorhoofd, niet wetend of het een bezegeling is van mijn
liefde of een troost.
- Ik ben gestraald, zeg ik tot de Baard. - Hier zijn de tekeningen. De laatste.
- Je tekent netjes, zegt hij, goedkeurend mijn werk bekijkend. - Waarvoor?
- Voor wiskunde, zeg ik. - Ik heb wat teveel gepraat. Te onbesuisd.
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Hij kijkt boven zijn bril die hij opzet am te lezen. Waarom lacht hij nu? Vindt
hij het soms van weinig belang dat iemand, na zes jaar middelbare studien,
eindigt met een ruzie met een leraar.
- Wat nu? vraagt hij. Begin je opnieuw?
Ik schud het hoofd. Opnieuw beginnen is onmogelijk, ook al kroop ik op de
knieen het wiskundelokaal binnen.
- Lies krijgt een kind, zeg ik. Waarom zeg ik dit aan hem? Waarom niet aan
vader? Waarom stuurt zij Naar moeder niet bij mijn vader om de zaak te
bespreken?
- Hij kijkt steeds maar over zijn bril en dan weer naar de tekeningen.
- Je tekent goed, zegt hij. - Ik zou wel werk vinden voor je. Ook al heb je
geen diploma hoger middelbaar onderwijs.
- Ik krijg een kind, herhaal ik.
Hij glimlacht:
- Nooit gehoord dat jongens een kind krijgen. Lies, bedoel je?
Hij pauzeert even. Kijkend naar de tekeningen alsof slechts dit belang had.
Wanneer hij me aankijkt is zijn blik ernstiger, maar toch zit de glimlach nog
in zijn ooghoeken.
- Het is een ernstige zaak, zegt hij. Het is geen gewone gebeurtenis dat meisjes
die nog naar school gaan een kind krijgen. Ik kom eerstdaags op bezoek bij je
vader. Laat ons zeggen dinsdag. Zorg dat je thuis bent.
En kijkt weer naar de tekeningen. Doet teken met het hoofd dat ik kan gaan.
Dan roept hij me terug.
- Weet je zegt hij, en zijn ogen tintelen: toen ik geboren werd was mijn moeder zestien en mijn vader een jaartje ouder. Niemand heeft me dit ooit verweten en ik evenmin. De Bijbel heeft gezegd: Gaat en vermenigvuldigt u. Hij
heeft niet gezegd wanneer en op welke leeftijd.
Wanneer ik bovengeroepen word zit vader met het hoofd tussen de handen
en de Baard achter vaders lessenaar, alsof hij daar thuis was en niet vader.
- Ga zitten, jongeman, commandeert hij. Daar, vlak voor me. Ik heb je een
lesje te spellen.
Ik heb medelijden met vader. Eerst kwam, alhoewel verwacht, het slechte
nieuws omtrent mijn eindexamen en nu heeft de Baard hem dit volkomen
onverwachte nieuws verteld. Ik kijk tersluiks naar hem op, doch hij geeft
geen teken dat hij me opmerkt.
- Ik heb met je vader gesproken Anton, zegt de Baard, en zijn stem klinkt nu
ernstig. - Ik heb gepoogd met statistieken te bewijzen dat jouw geval niet
enig is in de wereld. Dat millioenen jongens op jouw leeftijd reeds vader zijn.
In ons land en elders. Dat er landen zijn waar een groat percentage van de
schoolgaande meisjes reeds moeder zijn. Dan heb ik geprobeerd hem ervan
te overtuigen dat het altijd eerlijker is de natuur zijn weg te laten gaan dan de
vrucht of te drijven. Alhoewel dit laatste een minder opvallende oplossing is.
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- Hou je van dat kind? vraag hij me plots. Ik kijk op en vader voor de eerste
keer ook. 1k denk aan Ruby en haar geraffineerde vrouwelijkheid. En aan
haar onverschilligheid bij mijn laatste bezoek. Ik knik ja. Ik zeg -ja. Ik zeg:
- Ik wil met haar trouwen.
- Dat zal je beslist, zegt de Baard. Je laat dat kind niet in de steek. Je bent
nog erg jong maar oud genoeg volgens de wet. Alleen hoef je nog de toestemming van je ouders.
Vader haalt de schouders op. 1k besef dat voor hem geen andere beslissing
mogelijk is. Hij kan, in zijn positie, niet anders doen.
- Ik heb werk voor je, zegt de Baard. Werk volgens je capaciteiten en goed
betaald werk daarenboven. Je kunt maandag beginnen bij een publicitaire
firma waarvan de directeur een oudleerling is van me. Er zijn nog steeds mensen die kennis stellen boven een diploma.
Helemaal ongevraagd vist de Baard een sigaar op uit het kistje op vaders
bureau. Hij puft genoeglijk.
- Wanneer trouwt hij met dat kind? wendt hij zich tot vader.
Ik zie deze voor de eerste keer glimlachen.
Ik ken haar niet eens. 1k zag enmaal haar foto in de krant.
- Niet slecht, zegt de Baard. Ik weet niet of hij op de sigaar doelt of op Lies.
- Niet slecht. Deze keer kijkt hij naar de sigaar.
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Peter van Amstel
EEN ROOS WERD VLEES

Het heeft weinig zin mee te verdwalen in de discussies rondom het werk van
Jan Wolkers. Die discussies zijn zelden essentieel voor het begrijpen van de
schrijver, wel voor het leren kennen van de critici. Er doen zich namelijk
enkele misverstanden voor die de indruk zouden kunnen wekken dat het bij
name noemen van sadistische handelingen genitalien en bruterige aggressiviteit belangrijk is voor het wel of niet waarderen van literair werk. Het enige
criterium daarvoor is echter of eerder genoemde elementen zo door een
schrijver gebruikt worden dat ze functioneren in het geheel. Of men dat functioneren in een concreet geval persoonlijk waardeert moet ieder voor zichzelf
weten. Een bepaalde volwassenheid, dat houdt o.a. in de mogelijkheid hebben
tot werkelijke kritiek, zal door de schrijver toch wel bij zijn publiek verondersteld worden. Dat de genoemde thema's met andere veel in het Jan Wolkersgenre voorkomen is nie t zo vreemd als men herhaaldelijk wil laten voorkomen. Aggressiviteit, sexualiteit, perversie en noem maar op, zijn in het
leven van ieder mens essentiele elementen. De vraag is hoogstens of men zich
dat bewust wil zijn en dat is weer een persoonlijk, geen literair en helemaal
geen vormgefelijk probleem. Ik laat de discussies graag voor wat ze meer
mogen zijn dan bier gesuggereerd. Eerlijk gezegd vind ik het allemaal weinig
interessant. Het aspect wat mij wel boeit is in zoverre literair van meer
waarde dat het iets van de achtergronden en vormgeving van enkele produkten kan toelichten (dat is minder donker maken). Dit ook al omdat
Wolkers vakmanschap, zijn potentie tot vormgeving, voor mij geen vraag is.
Het behoeft niet verdedigd te worden. Het blijkt bovendien voldoende uit de
meningsverschillen. Wie er nog aan twijfelt leze een Roos van vlees.
Tamelijk frekwent komt in het werk van Wolkers het milieu van zijn jeugd
naar voren dat in de opvoeding en de karaktervorming een essentiele rol heeft
gespeeld, zoals trouwens bij vrijwel ieder mens. In een aantal verhalen vinden
we dit milieu terug; exponent hiervan is de sfeer in het verhaal 'De dominee
met de strooien hoed' ui t de bundel 'Gesponnen Suiker'. Maar ook in zijn
laatste roman Een roos van vlees dringt dit milieu zich of en toe duidelijk
naar voren. Bijvoorbeeld in de verhouding tussen Daniel en zijn ouders (pag.
48 e.v.). Het aanwijzen van een geborneerdheid of van elementaire thema's
uit het werk van een auteur die met een bepaalde dwangmatigheid terugkeren,
kan niet mede het oordeel over het literaire produkt bepalen. Het kan wel een
bijdrage vormen tot een rangschikking, een interpretatie en het zich al dan niet
realiseren van een verwantschap. Kortom: Kennis van achtergronden kan ons
dichter bij het literaire produkt en bij de auteur brengen, het kan nooit een
waarde-oordeel bepalen, dit wordt primair bepaald door de vraag of een
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auteur in staat is vorm te geven aan emoties, obsessies of beweegredenen die
voor hem essentieel zijn. Of die voor de individuele lezer actueel, acceptabel
of essentieel zijn is niet belangrijk. In feite is het volgende dus een niet
literaire visie op Wolkers.
Merkwaardig is dat velen een aantal elementen (node) missen in Wolkers werk,
elementen waarvoor we ter aanduiding geen van oorsprong Nederlandse
woorden hebben: Understatement, nuance, humor, relativering, esprit, souplesse, het zijn allemaal woorden die ons, van-huis-uit-calvinisten wat moeilijk
liggen. Typeringen die beter op het werk van Wolkers toepasbaar zijn, liggen
ook meer vooraan in de woordenschat van ons, aartshollanders: stoer, onversneden, recht op de man af, dogmatisch, angst voor sentiment, hart luchten,
uitpraten, enz. Op zichzelf kan een dergelijke typering evengoed een positief
als negatief punt zijn. In de beschrijvingen van het bedoelde milieu is het,
dacht ik, een sterk punt, hoewel ik in dit opzicht bevooroordeeld ben. (Wie
is dat niet.) Ik heb mijn calvinistische traumata gedeeltelijk van dezelfde
kansel in hetzelfde voorportaal van de hel-der-zaligen toegediend gekregen.
Zelfs de traditie van de Gereformeerde leefwijze van deze eeuwwisseling, het
woord cultuur durf ik hier niet te misbruiken, zijn onze ouders gelijktijdig
door eenzelfde meester-mond toegediend: Ze zaten samen op school. En het
(bij-)geloof van moeders werkt door, het is een langzaam gif en het is misschien van de dosering afhankelijk of dit uiteindelijk als geneesmiddel, verdoving of vergiftiging werkt. Jan Wolkers heeft de sfeer van zijn milieu
feilloos getroffen, dat kan ik zonder meer beoordelen en dat is knap. Punt.
Met het signaleren van een verwantschap met het calvinisme is niets denigrerends gezegd. Het verhoogt slechts de mogelijkheid tot interpretatie. Het
milieu kan namelijk, behalve een bepaalde rucksichtslosigkeit in Wolkers'
werk ook, ten tweede, de rol van de sexualiteit in zijn werk meehelpen verklaren. In het calvinistische milieu heeft de sexualitei t een biologische funktie.
Sexualiteit is niet ongeoorloofd, de coitus is onmisbaar voor het instandhouden
van het mensdom als de genade Gods, maar zich verlustigen doet men in de
Here, niet in de paring. Dat zijn twee volstrekt gescheiden gebieden. Die
scheiding bleek bijvoorbeeld hierui t dat men over het eerste altijd, over het
tweede nooit hoorde spreken. Sexualiteit is (of mag ik al zeggen was) gereduceerd tot de geslachtsdaad. (Onze dadendrang is onverwoestbaar.) De
sexualiteit van Wolkers is ook biologisch. Bij hem is dat andere element van
de sexualiteit, de pure erotiek nauwelijks aanwezig. De situaties die in zijn
werk voorkomen zijn weinig erotisch geladen. Ze zijn een enkele maal een
beetje choquant, zoals de vader choquant is die zijn zoon of dochter sexueel
gaat 'voorlichten' en het dan maar 'ronduit, en recht op de man af' zegt.
ja, de rnens is zwak m'n jongen, is het thema dat onuitgesproken aanwezig
is. Pas in Een roos van vlees is er ook wat dit aspect aangaat sprake van wat
meer gevoel voor nuance.
Zo zijn we vanzelf naar het derde aspect van dit parrallellisme gedwaald:
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de vaderfiguur. In het patriarchale milieu van de vechtjas Wolkers Sr. bestond
er maar een individu, de vader. Als het goed was, was de vader van het gezin
een godje, dat onder geen voorwaarde van zijn eeuwigheidscrapeaud wenste
te vallen. Tegenover de vader moest ieder zijn eigen individualiteit zien te
redden, bewijzen, veroveren. De rebellie tegen de overheersende vaderfiguur
is in verschillende vormen in Wolkers werk aanwijsbaar: In het rechtstreeks
te kijk zetten van de ploertige elementen in het milieu (het bekenteniselement)
en ten tweede in het lekker bij de naam noemen van allerlei 'ongeoorloofde'
taken, onder te brengen bij sexualiteit, sadisme, aggressiviteit en anti-christelijkheid. Ik ben lekker stout, in iets voiwassener vorm. Met andere woorden
in Jan Wolkers heeft de calvinist Wolkers Sr. zichzelf overleefd, zoals overigens naar ik vrees in alle protestanten Calvijn nog overwintert. In Een roos
van vlees is de calvinist dan vrijzinnig geworden.
Jan Wolkers is evenals Van het Reve in zijn produktie niet denkbaar zonder
het verband met een dogmatisch religieus milieu. Want het milieu van Van
het Reve was in feite even religieus en mogelijk nog dogmatischer. De pot
van Wolkers jeugd staat op het vuur en kookt voortdurend over. De brij is
echter zo heet dat hij ze niet kan vreten en dus gedeeltelijk onverwerkt weer
uitspuugt. In Een roos van vlees is de vlam wat lager gedraaid, in het verhaal
'De achtste plaag' borrelt de zaak weer lekker. Dat kan een literaire vorm
garanderen die alle bijzaken vermijdt en alle mogelijkheden aanwendt voor
een doel. Dit is duidelijk het geval in De dominee me t de strooien hoed. Het
risico is echter wel dat zo'n thematiek te goed gaat en dat het van-zich-afschrijven een vorm worth om het allemaal weer eens lekker te zeggen. Misschien ontkomt Wolkers niet altijd aan dit gevaar. Di t zou een kritiek kunnen
worden.
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J. Datema
TITEL EN INHOUD VAN MARSMANS
'DE DIERENRIEM'

Bij het lezen van 'De dierenriem' van Marsman rees onwillekeurig de vraag
bij me op naar de aard van het verband tussen titel en inhoud van deze gedichtencyclus.
Het is duidelijk dat er verband is: het aantal gedichten, twaalf, komt overeen
met het aantal delen waarin de Dierenriem verdeeld wordt; er komen beelden
in voor die wel aan deze z.g. tekens van de Dierenriem ontleend zullen zijn:
kreeft (II), schorpioen (VI), vis (VIII), maagd (XII). Verder wordt er een
kosmische wereld in opgeroepen, zijn er verwijzingen naar de Babylonische
beschaving, wat helemaal in het 'klimaat' van de Dierenriem past. Ook de
getallensymboliek ontbreekt niet, denk aan "t draaiend kruis, / dat de apostelen als cijfers draagt, / 'de twaalf tekens van de Dierenriem worden immers
op grond van de middeleeuwse getallensymboliek met de twaalf maanden, de
twaalf apostelen, de twaalf profeten en zelfs met de twaalf sibillen in verband
gebracht. Maar blijft het tenslotte bij deze min of meer oppervlakkige relaties
of is het verband hechter, dieper, meer wezenlijk?
Wanneer we de tekens van de Dierenriem in de gewone volgorde boven de
gedichten plaatsen, dus Ram boven I, Stier boven II, enz. springen onmiddellijk enkele merkwaardige dingen in he t oog:
God in de arena (II) komt dan voor onder het teken Stier;
de dubbelganger (III) onder Tweelingen;
het rode beest (IV) cinder Kreeft;
de heilige Veronica (VI) under Maagd.
Zoiets intrigeert en verleidt tot verdere speculaties.
Bestaat er soms ook verband tussen de inhoud van de gedichten en de karaktertrekken die volgens de astrologie de mensen moeten bezitten die onder het
corresponderende teken geboren zijn? We komen hiermee wel op een gevaarlijke weg: we menen maar al te gauw gevonden te hebben, wat we graag willen vinden. Hoewel ik niets van astrologie of weet, waag ik me toch op deze
gladde baan, met het vaste voornemen me voor mogelijke glijpartijen niet te
generen.
De 'Winkler Prins voor de Vrouw' geeft met betrekking tot wat ons bezig-

houdt het volgende overzicht (de beste huwelijkscombinaties en de voorbeelden last ik maar achterwege):
Aries initiatief, sterke wilskracht, vurig, grote werkkracht, optimisme; de geboren leiders en pioniers, die na het voorbereidende
werk weer aan iets anders beginnen.
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Taurus gemoedelijk, traag, koppig en volhardend, spaarzaam, zakelijk,
gevoel voor humor, zeer gehecht aan bezit, genieters van het
goede der aarde.
Gemini beweeglijk, verstandelijk, gesteld op reizen en omgang met mensen, vaak weifelend tussen verschillende mogelijkheden, journalisten, kunstenaars.
Cancer emotioneel, romantisch, gevoelig, taai en vasthoudend, soms
gierig, huiselijk en zorgzaam, gehecht aan traditie en verleden,
verzamelaars.
Leo autoritair, eerzuchtig, opgewekte sterke persoonlijkheid met
veel verantwoordelijkheidsgevoel, de geboren leider en goed
organisator.
Virgo critisch-analyserend, meer interesse voor details dan voor de
grote lijn, opofferend en bereid tot dienende liefde, zin voor
hygiene en zindelijkheid, vaak medische belangstelling.
Libra sterk ontwikkeld gevoel voor harmonie en schoonheid, groot
aanpassingsvermogen, verdraagzaam, geneigd tot compromis,
vrolijk en practisch van aard.
Scorpio gesloten, koppig, moeilijk in de omgang, critisch observerend,
intensief innerlijk leven, zin voor het geheimzinnig sensueel,
wilskrachtig.
Sagittarius impulsief, spontaan, optimist en propagandist, grote vrijheidsliefde, gesteld op prettige huiselijke sfeer.
Capricornus ernstig, conservatief, onverzettelijk, eerzuchtig en diplomatiek,
zich moeilijk kunnen uiten en gesteld op gezag en orde.
Aquarius de gemeenschapsmens bij uitstek, idealist en humanist, uitvinders, zeer gesteld op vriendschap, verstandelijk, een weinig
zwaar op de hand.
Pisces gevoelig, sterk emotioneel, naastenliefde en opofferingszin,
meer oog voor de grote lijn dan voor detail, vaak in conflict
met de werkelijkheid.
Vergelijken we de inhoud van de gedichten met de karaktertrekken die bij de
overeenkomstige tekens gegeven zijn dan kunnen we het volgende vaststellen:
1. Enkele gedichten wekken sterk de indruk van onder hun gesternte geboren te zijn: II, III, IV, VI, XI.
2. Bij andere zijn de overeenkomsten veel minder duidelijk, maar met wat
goede wil er wel in te leven: I, V, VIII, X, XII.
1.
II - Stier. Naar mijn mening zijn al de genoemde karaktereigenschappen op
'het schaaldier' van toepassing.
III - Tweelingen. Wanneer 'de dubbelganger' onder de Tweelingen is geboren,
dan ook 'de man'. Nu, deze was gesteld op reizen en was een kunstenaar!
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IV - Kreeft. Ook de inhoud van dit gedicht past goed bij de gegeven karakterbeschrijving. Vooral dat 'romantisch':
'en merkt niet dat hij gaat
door het verlicht ravijn
dat uitmondt op 't skelet
der zwarte kathedraal,'
en dat 'gehecht aan traditie en verleden':
'zonder die mastodont geen heden', enz.
VI - Maagd. Dit gedicht spreekt van een kritische analyse, opofferende en
dienende liefde en medische belangstelling (venuskrans).
XI - Waterman. Vertolkt juist niet dit gedicht de grote waarde van de
vriendschap?
2.
I - Is het niet alsof we in strofe 4 de sterrenbeelden zien verschijnen? En, klinkt
er uiteindelijk in strofe 5 geen optimisme?
'want eenmaal zal het luiden van de schel
den klank verkrijgen van een nieuw metaal.'
Trouwens, iemand die zich zo geheel beschikbaar stelt voor zijn taak als deze
'man' moet ook een sterke wilskracht en een grote werkkracht bezitten.
V - Leeuw. Kunnen we van 'autoritair' spreken en getuigt het misschien van
'een sterke persoonlijkheid' wanneer iemand durft te denken:
'hoe vaster ik slaap,
des te zwaarder slaapt het heelal,
hoe dieper ik ademhaal
hoe hooger de nacht
en het lied van den nachtegaal.'
en de mogelijkheid overweegt dat wat openbaring genoemd wordt in wezen
zelfprojectie is?
VIII - Schorpioen. Er wordt in dit gedicht kritisch geobserveerd en het roept
een geheimzinnige sfeer op.
X - Steenbok. Het omgekeerde van Matthews 16 : 26 is wel een passende stelregel voor een diplomaat.
XII - Vissen. De dichter heeft de grote lijn ontdekt: 'het onheuglijk europeesche lied, [-] dat in den aanvang klonk van de cultuur [-] en golven zal.'
VII - Weegschaal. In dit gedicht zie ik geen enkele overeenkomst met de genoemde karakterbeschrijving. Wel spreekt het van een 'gewogen en te licht
bevonden'.
IX - Schutter. 'Gesteld op prettige huiselijke sfeer' kihnnen we in verband
brengen met het feit dat het onderlijk huis weer opgezocht wordt. Bij 'den
leegen weg' kin men desnoods aan een 'propagandist' of aan 'vrijheidsliefde'
denken. Wel kan geconstateerd worden dat 'de man' geschoten is:
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'Hij dwaalt niet meer
zonder dat hij het wist
heeft een magneet zijn pas gericht.'
Het bovenstaande wekt bij mij het vermoeden dat er tussen titel en inhoud van
'De Dierenriem' een hecht verband bestaat, dat de titel deze twaalf gedichten
wezenlijk bepaalt en er een, wie weet de, eenheidgevende factor van is. Dit
vermoeden lijkt minder gezocht als we daarbij in aanmerking nemen dat
Marsma.n in de tijd dat hij deze gedichten schreef sterk astrologisch geinteresseerd was.
In elk geval reikt het verband verder dan de oppervlakte. Aan iemand die
meer beslagen ten ijs gaat dan ik met m'n 'Winkler Prins voor de Vrouw' om
uit to maken hoe ver dit reikt.
Harderwijk, juni 1963.
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(KRITIEKEN

K. G. Boon
REMBRANDT DE ETSER.

Amsterdam — H. J. W. Becht's
Uitgeversmaatschappij N.V. (1963)
Toen in 1956 werd herdacht dat Rembrandt 350 jaar geleden werd geboren, verschenen er tal van boeken,
aan deze grote kunstenaar gewijd.
Bij alle verscheidenheid die toen
werd geboden, bleef de behoefte bestaan aan een uitgave, die alle etsen
in goede afbeelding bracht. Hier en
daar kon men te gast en weliswaar
had reeds in 1946 de custor van 'Het
Rembrandthuis' in Amsterdam, de
heer M. Muller, een zeer uitgebreide
keur van reprodukties van Rembrandt's grafisch werk het licht doen
zien, maar de afbeeldingen lieten veel
te wensen over, terwijl de tekst te populair was gehouden. Zocht men naar
een goede en volledige verzameling
van de etsen, dan kwam men bij buitenlandse uitgevers terecht (bijv.
Phaidon, Londen, 2 dln.). Maar nu is
bij Becht het volledige werk op groot
formaat verschenen. De afbeeldingen
zijn gedrukt bij Joh. Enschede en Zonen te Haarlem en het spreekt dus
vanzelf dat deze uitstekend zijn; hoe
kon het anders bij deze meesterdrukker.
Een uitvoerige inleiding van de
hand van K. G. Boon, directeur van,
het Rijksprentenkabinet te Amsterdam, brengt dit gedeelte van Rembrandt's kunst nader tot de lezer. Hij
doet dit aan de hand van de etsen en
wijst erop dat niet alleen het tekenen
en etsen op de plaat, maar ook het
drukken zelf voor Rembrandt een
onmisbaar onderdeel was bij de creatie van de prent. Ook gaf Rembrandt
zich veel zorg bij de keuze van het
papier waarop de ets of gedrukt werd.
Boon wijst erop hoe Rembrandt
zijn tijd ver vooruit was, niet alleen
technisch. Geen van zijn tijdgenoten

wist als hij een dergelijke afwisseling
te brengen in de tinten tussen grijs en
zwart; geen van zijn voorgangers bezat die spontaneiteit en geen wist als
hij zijn onderwerpen zó menselijk te
benaderen of was in staat oude motieven zo te herscheppen in zijn eigen
taal. In Rembrandt's wereld vond alles zijn plaats: het schijnbaar lelijke,
zelfs het platvloerse; het plechtige
en het gewijde moment, het werd alles tot schoonheid omgetoverd: door
het weer te geven in de eenvoudige
vormen. Zijn werk vormt een apart
hoofdstuk in de kunst van de 17e
eeuw.
Boon geeft 30 zelfportretten aan en
noemt de ets op pagina 61: 'Bedelaar,
die om een aalmoes vraagt' (B. 174).
M. i. is dit ook een zelfportret, een
opvatting die ook Wilhelm Pinder in zijn 'Rembrandts Selbstbildnisse',
Munchen, 1950 - verdedigt.
Voor ieder die Rembrandt's etskunst lief heeft, en wie zou dat niet,
als hij er eenmaal mee geconfronteerd
is, is dit boek dat minder dan de helft
kost van de hierboven genoemde uitgave van Phaidon, onmisbaar. Hulde
aan de uitgevers, die in een zo lang
bestaande behoefte op zulk een magnifieke wijze heeft voorzien.
J. C. S.
KLASSIEKEN UIT DE NEDERLANDSE
LETTERKUNDE.

Zwolle — Tjeenk Willink.
In deze serie, uitgegeven in opdracht
van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, zijn weer enkele werken opgenomen, die de aandacht verdienen van hen die de woordkunst
een warm hart toedragen.
De uitgave Uit Hoofts Lyriek
dankt haar belang niet aan de Zangen en Sonnetten - deze liefdeslyriek
is ook elders te vinden noch aan het
publiceren van verzen die men in
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andere bloemlezingen niet vaak ontmoet, maar in de eerste plaats aan de
vele aantekeningen die de samensteller, dr. C. A. Zaalberg, onder
ieder gedicht afzonderlijk heeft geplaatst. Door deze uitvoerige toelichtingen en de vele annotaties wordt
een ieder in staat gesteld, ten voile
van Hoof is lyriek te genieten.
De bloemlezing uit Huygens' gedichten - Voet-maet Rijm en Reden
-isopdezlfvortelijkwze
uitgevoerd. In deze bundel openbaart
Huygens zich in zijn vaak ongekende
schoonheid. Eindelijk, na 1918, weer
een bloemlezing van deze bescheiden
kunstenaar, die zijn verzen als korenbloemen op zijn levensakker beschouwde.
Koren op de molen van de Vondelliefhebbers is de uitgave van Adonias.
Het is eigenlijk een schande dat van
de 32 drama's die onze grootste tragedieschrijver voortgebracht heeft,
er slechts enkele bereikbaar zijn voor
hen die geen financien of ruimte hebben voor een volledige Vondel-uitgave. Gelukkig is nu - dank zij Prof.
W. A. P. Smit's 'ontdekking' - een
verwaarloosd drama in ere hersteld.
We hopen dat deze bijbelse tragedie
snel op het repertoire van een gesubsidieerd toneelgezelschap verschijnt.
Adonias is goed geannoteerd door L.
Strengholt.
Jacob Cats is ook vertegenwoordigd met Het Spaens Heydinnetje.
Van deze uitgave kan niets anders
gezegd worden dan dat zij goed verzorgd is en van aantekeningen voorzien is door Dr. H. J. Vieu-Kuik. Het
is de vraag of deze uitgave in een behoefte voorziet.
Dit is ook het geval met de publikatie van de Beatrijs. De tekst kan
men in veel goedkopere uitgaven
vinden. Toch is deze editie te verkiezen boven diverse andere, daar hier
een schat van aantekeningen verzameld is die de diepten en de verborgen geheimen van deze legende te
voorschijn tovert.
Alle boekjes zijn keurig uitgegeven. Om de typografische schoonheid
190

niet te verminken, zijn in de tekst
geen verwijzingen naar de noten aangegeven. Over het praktische bezwaar hiervan valt te twisten.
E.
Rotterdams Perspectief is enige tijd
geleden verschenen; het is dit maal
een beter geheel geworden, dan voorheen het geval was met Rotterdams
Accent.
De inleiding van W. A. Wagener
is wat al te kart en bondig om na te
kunnen gaan of hij serieus te nemen
is. De inleider gebruikt als formule,
Rotterdams extra-versie. Hij wil bij
Rotterdam betrekken wat bij Rotterdam te betrekken valt. Nietwaar, je
kunt een grate letter gebruiken, iilustratiemateriaal invoegen, maar het
boekje moet op een redelijke manier
worden gevuld.
Om dus te beginnen, krijgt meneer
Tillema het woord. Hij doet dat keurig, wat vervelend ook, maar geeft
nuttige informatie over achtergronden en noodzaken van de voortdurende gedaantewisseling van de stad
Rotterdam.
De ironie van Kossmann die vervolgens het woord krijgt, doet weldadig
aan. In een uitnemend essay schetst
hij het karakter van de stad: Rotterdam als levensvorm. 'Wij Rotterdammers kennen een zekere trage stijl van
zelfgenoegzaamheid niet, wij zijn
onrustig in onze ijdelheid, tot grootspraak geneigd, wantrouwend, gauw
gekwetst, altijd nog provincialen die
niet geloven in de stad en in de zin
van de stedelijkheid. Onze stad is
'ungeistig' . .
Het begrip extravert dat Wagener
hanteert, zou bij nader inzien beter
vervangen kunnen worden door het
min of meer gelijkgerichte en begripvoller woord 'sachlich'; het duidt op
een karakter dat zich aanpast aan de
zakelijke eisen van het leven.
Kossmann zegt in zijn essay o.a. 'Al
is Rotterdam dan ungeistig, het is een
geistige Lebensform'. (Zoals u merkt,
wonen wij rond de haven met Achterland.) Het begrip extravert is te
nietszeggend en geeft niet aan dat

Rotterdam een eigen beeld geeft van
de moderne levensvorm.
Sleutelaar wijst in zijn bijdrage
evenzeer op dat werkelijkheidsperspectief in de beeldende kunst.
Welling constateert naar aanleiding
van Kouzijn op de verschuiving van
de ichhaftig naar de sachliche instelling van de beeldende kunst. De plastiek van Kouzijn bepaalt mede dit
onromantisch aanzien van de stad.
Er zijn weliswaar nog herinneringen aan de oude stad, getuige een bijdrage van o.a. Bordewijk, maar die
zijn nauwelijks karakteristiek. Rotterdam ondergaat een voortdurende
gedaanteverandering, het is een vorm
van 'concrete kunst'.
In zoverre deze bundel in dit
perspectief is geplaatst, mag hij geslaagd heten en komt Wagener als
redacteur daarvan de eer toe.
Ter afwisseling zijn enkele verhalen opgenomen van o.a. A. van der
Veen, een praatje van Pierre Janssen
dat dit keer gelukkig niet over kunst
ging. Tenslotte ook nog een kleine
misgreep van de redacteur, bestaande
uit enkele verzen, waarin Rotterdam
op zijn smalst aan het licht komt.
Och, waarom ook niet wat moderne
J. D. 't L.
confectie opgenomen.
BOEKJE OPEN.

Samenstelling Remco Campert, H.
J. Oolbekkink, Wim J. Simons,
Hans Verhagen en Simon Vinkenoog.
Baarn Uitgeverij de Boekerij, z. j.
Zelden is een titel zakelijker of raker
geweest. Deze uitgave is allereerst
van belang als een teken des tijds, als
een document van de wijze waarop
de huidige generatie literatuur bedrijft en beleeft.
Openheid naar de lezer is een van
de typische kenmerken van die letterkundige voortbrengselen die in het
zenith van deze tijd willen staan. De
lezer moet het gevoel hebben: de
schrijver is een van de onzen; geen
balie scheidt de kleine productieve
groep van de grote groep der leesconsumenten. Alle plechtigheidsbe-

toon van de kant der producenten is
daarom uit den boze. Hoe gewoner,
hoe beter.
Evenmin is er de scheiding die
esthetische normen of welke normen
dan ook zouden kunnen aanbrengen.
Geen dikdoenerij. 'Boekje Open' heet
dit geschrift, waarop het leesplankje
van Ligthart staat afgebeeld. Alsjeblieft geen Open Boek.
In dit boek dan (klein album-formaat, goed 140 blz., in 2 kolommen,
talloze unieke foto's die, evenals de
2 kolommendruk een beetje naar de
19e eeuw rieken) hebben de samenstellers, die op een na alien zelf van
de partij zijn, 26 na de oorlog debuterende schrijvers door middel van
een interview onder het publiek geleid.
De presentatie is wel groot, maar
bij lange na niet representatief, mij
lijkt het, zelfs bewust eenzijdig.
Om te beginnen, begrijpelijk. Overledenen mankeren bij deze methode.
Bij de levenden wordt het hachelijker.
Lieden die, naar ik aanneem, het moderne levensgevoel niet voldoende
presenteren, ontbreken evenzeer,
waarschijnlijk omdat zij het disputabel stellen of het relativeren. Wellicht ware dat levensgevoel daarbij
gediend, zou het werkelijker worden,
minder slogan, minder slijtbaar programma.
Op de plaatsen waar b.v. degenen
zouden kunnen staan die tegendraads
iets van het geloof behouden hebben,
staan nu heel wat lieden die voor
leven in de brouwerij zorgen, lieden
die een onbepaald activisme in de
literaire wereld overeind houden.
Zij doen mij aan de romantici denken. Hun aandelen staan boven pari.
Zelfcritiek bij een generatie die door
haar leeftijd al zoveel aandacht
vraagt, is te veel Revergd. Maar ik
zou ook veel willen vergen. Niets
vermoeit me zozeer in een bundel als
deze als het domme partijschap.
Voorbeelden van opvallende hiaten: Van der Graft, Ad den Besten
(en dan nog niet eens tegenover figuren als Sleutelaar en Vaandrager),
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Koolhaas, Gomperts. Essayisten stel
ik toch boven figuranten.
Maar misschien wil de redactie
deze eenzijdigheid. Dan heb ik daarop kritiek omdat het een wat vervelende eenzijdigheid geworden is, die
allengs zo vlak wordt als de Waddenzee.
De diverse presentaties zijn onderhoudend geschreven, journalistisch
informatief, vol van anecdoten, die
interessanter zijn als beeld van de
mens van deze tijd dan als beeld van
de literatuur.
Boekje Open betekent dat he t gebodene van de bladzij of zo maar de
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lezerswereld, de maatschappij, in
wervelt.
Behalve als boek voor de jongerenwereld - critische bril aanbevolen - is
deze uitgave geschikt als bijdrage tot
de sociologic van de literatuur - of
wat zich zo aandient - van deze tijd.
Hoe deden die lui dat, waar hadden
ze lol in, enz. Dat zal de literatuurgeschiedenis totaal vergeten. Hier en
daar is het boek zeirs amusant. Mijn vergeefse - hoop is, dat deze humor
zo zal groeien, dat hij alle tendenzen
tot clanvorming zal verijdelen.
Ou.

GESCHIEDENIS IN BOEKETTEN

In deze serie worden perioden uit de wereldgeschiedenis op een
bijzonder originele en boeiende manier behandeld, namelijk door
een bloemlezing to geven van documenten, brieven, dagboeken,
journalistiek en literatuur uit en over dat tijdvak. Vandaar de
benaming van deze serie: Geschiedenis in boeketten. Elk deel
dat er in verschijnt is als het ware een veelkleurig boeket van
(historische) bloemen. Aan de keus en de rangschikking van,
deze bloemen werd bijzondere aandacht besteed: de samenstellers zijn specialisten in het historisch tijdvak dat zij behandelen.
Bij voorkeur worden jeugdige wetenschapsmensen aangezocht
die duidelijk blijk hebben gegeven van een frisse visie op de
geschiedenis. De inleidingen die zij tot elk hoofdstuk geven zijn
knappe staaltjes van moderne geschiedschrijving. De bronnen
die de stof hebben geleverd vindt u in de inhoudsopgave achterin elk deel.

Tot nu toe verschenen
Christian Geissler / HET DERDE RI JK
U. F. Muller / DE FRANSE REVOLUTIE
K. H. Neubig / RENAISSANCE EN REFORMATIE
J. W. Schulte Nordholt / AMERIKA, DE WEG VAN EEN
WERELDMACHT
Prijs per gebonden deel f 8,90
Verkrijgbaar in de boekhandel

UITGEVERI J IN DEN TOREN / BAARN

Nu 8 delen verschenen van de 18-delige

SESAM KUNSTGESCHIEDENIS

Haagse Courant: De talrijke illustraties, waarvan een aantal in
kleur, ondersteunen de tekst doeltreffend. Ook in de keuze van
de afgebeelde kunstwerken heeft men niet de reeds plat getreden
paden bewandeld.
Trouw: Een uniek standaardwerk, dubbel aantrekkelijk door de

zeer laag gehouden prijs, die f 2,50 per deel bedraagt.
Het Binnenhof: . zullen vele lezers in staat gesteld worden
zich een goed zakelijk inzicht in de ontwikkeling van de kunst
te verwerven.

N.R.C.: De vele kennis die deze kunsthistorie verspreidt, behoeft zeker niet tot verwerking onder de leeslamp beperkt te
blijven. Men kan haar meenemen op het artistieke tourisme,
waaraan tegenwoordig zovelen zich wijden in de vakantietijd,
en men heeft haar nodig bij het volgen van de oneindige verscheidenheid die het tentoonstellingswezen onzer jaren biedt.
Wanneer u nu intekent profiteert u nog gedeeltelijk van de
gemakkelijke betalingswijze : om de twee maanden verschijnen
er twee volgende delen a f 2,50.
De laatste twee delen vormen een uitvoerig, beredeneerd lexikon.

Verkrijgbaar in de boekhandel

EEN UITGAVE VAN BOSCH & KEUNING N.V. - BAARN

Letterkundig en algemeen cultured! maandblad

ntiende jaargang / ag 11 1964 / nr. 7

LETTERKUNDIG EN ALGEMEEN CULTUREEL MAANDBLAD
Redactie: EV. GROLLE / FRANK DE HAAN / FREDERICE KALMIJN
JAN D. 'T LAM / MARIANNE VAN NOORTWIJK-COLIJN
JAN ZWIJNENBURG / KEES OUBOTER (EINDREDACTEUR)

INHOUD

Marianne van
Noortwijk-Coliin Madama Oiseau
Gerard Heederik Oegstgeest .
Gerard Heederik Brief ..
Gerard Heederik Ingmar Bergman
Gerard Heederik Synfilmie ..
Gerard Heederik Nevel ..
Jacques Benoit Duet voor trompet
Jarry Duclay Gedichten ..
....
Anton Lam 'Hier bloedde iets onsterfelijks kapot'
Martin Leopold Oden .

193
198
198
199
199
200
201
203
206
222

Bijdragen Aan het redactie-secretariaat: Mathenesserlaan 399 B,
Rotterdam-6. Bij ongevraagde bijdragen porto voor
antwoord insluiten.

Abonnementen Voor Nederland f 12,50 per jaar, bij vooruitbetaling
in twee halfjaarlijkse termijnen; voor Indonesia en
West-Indic f 13,50 en voor het buitenland f 15,—
per jaar, alles bij vooruitbetaling.
Voor de leden van de Stichting 'Vrienden van Ontmoeting' (contributie f 1,— per jaar) f 10,— per jaar.
Studenten-abonnementen f 7,50 per jaar. Men veroindt zich voor minstens een gehele jaargang.

Administratie Bosch & Keuning N.V., Postbus 1, Baarn, Giro 20246
Uitgevers Bosch & Keuning N.V., Baarn, Tel. 2345 (02954)

Marianne van Noortwijk-Colijn
MADAME OISEAU

Regen en ruitenwissers tegen de voorruit. Eindeloze landwegen door Frankrijk,
eindeloze reis. Madame Oiseau is dood. Ze is gestorven bij de zusters Dominicanessen, ze zal worden begraven met een plechtige mis van requiem, met
kaarsen en gebeden. 1k zal er bij zijn. Ik wil zien hoe ze er uit ziet voor ze in
de grond verdwijnt. Ik wil weten, enfin, het doet er niet toe. Wie het weet mag
het zeggen. Ik ga, ik rij.
Het land ligt verloren in het donker van de herfst. Ik overnacht in donkere
dorpjes waar het ruikt naar mest en houtvuren en waar ik - vrouw alleen met bevreemding word bezien. Une drOle de personne, toute seule. Alleen in
de herfst in Frankrijk. Alleen in bed, zonder man.
De hele reis regent het. Het landschap is van een onverdraaglijke somberheid.
Geen menselijk geluid, geen stem. De auto rijdt door de regen en door de mist,
een spookruimte, waarin ik langzaam lijk op te lossen tot skelet. Als al het
vlees van mijn botten is geweekt en ik alleen in mijn skelet zit - wat beweeg ik
mij nu soepel - wipt ineens madame Oiseau op het stuur en kijkt mij aan, zo
scheel als van de zomer, met haar hoofd schuin. 'Vive la France', zegt ze. 'Het
is lief dat je naar mijn begrafenis komt. Ik lig er netjes bij, met het Legioen van
Eer op mijn nachtjapon. Ze hadden me misschien liever dat andere ding opgespeld, je weet wel, wat alleen mannen krijgen voor dapper gedrag in de strijd ze snuift - maar dat heb ik net op tijd weggegooid, zo, hup, van de rots naar
beneden. Vive la resistance. Ze wijst met haar vinger naar me, ' .je was er
zelf bij nietwaar, je hebt me afgeloerd, na de processie op Maria Hemelvaart.'
Haar vinger raakt mijn borstbeen, haar nagel tikt tegen het bot. Ik voel de
kou in mijn merg.
He processie op Maria Hemelvaart, met kaarsen en gezang op weg naar de
madonna op de rots, voorop de nonnen, met de gasten uit hun herstellingsoord,
fabrieksmeisjes en overwerkte huismoeders, daarachter de dorpelingen, tenslotte de pastoor.
Het regende zo nu en dan en het woei. Het was een heel gedoe om de kaarsen
brandend te houden. Van het gezang kwam niet veel terecht, alleen de nonnen zongen met ijle, dunne stemmen de eindeloze deun van het Marialied van
Lourdes. Zo nu en dan gaf de pastoor met zware stem een nieuwe impuls aan
het tanende gezang dat dan weer even opgolfde, ave, ave, ave Maria, ave, aye,
ave Maria.
Madame Oiseau liep achter in de stoet. Ze hield haar hand beschuttend om de
kaarsvlam die haar smal, benig gezicht bescheen, haar ogen keken in het licht,
haar lippen hield ze op elkaar geklemd. Oudergewoonte had ze haar verscho193

ten alpinomuts op, waar hier en daar een steile haarpiek onderuit stak. Ze zag
er uit als een oude kwajongen.
'Un peu drOle', zeiden de zusters, 'dat komt door de oorlog. Ze heeft in het
verzet gewerkt. Elf medailles, waaronder de hoogste, die alleen aan mannen
uitgereikt worth. Na de oorlog paste ze nergens meer. Ze is vreemd. Men weet
van het ene ogenblik in het andere niet wat ze doen zal'.
'Ik was ook dood voor ze er erg in hadden', grinnikt ze, zittend op mijn stuur,
'de ene dag springlevend, de andere dag: zuut! weg. Ze hebben me netjes opgebaard, me gewassen, mijn haren gekamd, een schone nachtjapan aangetrokken,
mijn handen gevouwen. Onherkenbaar. Straks mag je gaan kijken, dan zul je
het zien'.
Ze tikt opnieuw op mijn borstbeen en weer trekt een kou door me been. 'Ik
weet waarom je gekomen bent, waarom je een lange reis van dagen en nachten
er voor over gehad hebt om me te zien. Ik heb op je gewacht en toen ik de
lichten van je auto zag dacht ik : 'daar is ze, ze moest komen. Ze wil weten
waarom het toen niet gebeurd is. Waarom mijn handen haar loslieten. Ik zal
het je nu zeggen, ma p'tite. Ik ben ervoor overgewipt uit het hiernamaals, ik
dwaal nl. nog wat rond, ik kijk om over mijn schouder naar mijn achterleven.
Ik ben nog niet toe aan de palmtakken en de lofzangen. Er zal nog veel vuur
aan te pas moeten komen. Ze hebben hun handen vol aan me. Tant mieux.' Ze
knipoogt met haar schele oog. 'Weer je waarom ik het niet deed, toen? Waarom
mijn handen je loslieten?' Ze buigt zich naar me toe, weer raakt haar vinger
me aan, tik, tik, bot op bot. 'Menselijke solidariteit, jij was ik en ik was jij. Dat
zag ik ineens en toen dacht ik: waarom zal ik. Dat heb je toen wel gevoeld,
maar je wilde zekerheid hebben, daarom ben je gekomen. Daarom zit je nu in
je naakte botten. Hoe dichter je bij kwam, hoe naakter je werd, heel naakt en
heel alleen. Tot je tenslotte het laatste laagje verloor. Eerlijkheid tot op het
bot, daar kwam je toch voor. Als je zover bent, is er alleen maar eenzaamheid.
De uiterste consequentie. Je hebt het zelf gewild'. Ze drukt op de claxon. Ik
schrik, de auto maakt een plotselinge beweging. 'Ho', zegt ze, 'hou je roer
recht, je moet nog langer mee dan vandaag en doe nu je spieren en je huid weer
aan, maak je klaar om me te ontmoeten, je bent er bijna, tot straks'.
Ze wipt van het stuur en uit mijn gezichtveld.
1k doe de grote lampen aan, de lichtbundels prikken door de nevels. In de
verte is het dorp, ik herken het nauwelijks. Vredig en vriendelijk lag het van
de zomer tussen de heuvels, afwerend en danker is het nu, in de mistige herfstavond. Een boos oog tussen woedend opgeblazen wangen lijkt het, dat kwaadaardig naar me ligt te fonkelen.
1k zet de auto terzijde van de kloostermuur, loop naar de poort en bel aan. Ze
herkennen me nog, ontvangen me warm en vriendelijk. Hoe lief van me om te
komen, zo'n lange reis te maken. 'Het is niets', zeg ik, 'ik heb herfstvakantie en
wilde eens even weg uit de schoollucht'.
De mere prieur komt en begroet me, vraagt naar mijn werk en de reis. Met
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haar handen in de wijde mouwen van haar habijt staat ze rustig tegenover me,
knikkend en glimlachend, onderwij1 in gedachten verband leggend tussen mijn
verblijf deze zomer en mijn komst nu. Maar ze vraagt niets. On verra. Zij
zeker, daar twijfel ik niet aan.
'U wilt haar zien'?
'Graag'.
Ze gaat me voor naar de kapel. Er branden kaarsen bij de kist. Dezelfde
dunne, witte kaarsen van Maria Hemelvaart, maar nu staan de vlammen
roerloos in de stilte.
Onherkenbaar, inderdaad. Wat hebben ze hun best op haar gedaan. Symfonie
in wit en bruin. Wit doodshemd, waarop de gebruinde handen gevouwen liggen, witte kant, geplooid om het smalle, verweerde gezicht, alles keurig verpakt in de bruinhouten kist met witte binnenbekleding, juweeltje in bruine
doos, met het Legioen van Eer als fonkelend middelpunt.
De mere prieur knielt en prevelt gebeden. 1k blijf staan, kijk en kijk, maar ik
zie niets. Een klein, mager lichaam in een doodshemd, oude gevouwen handen,
een gerimpeld, verweerd gezicht met gesloten oogleden. Haar felle schele
ogen zijn netjes toegedekt. Het verrassende in deze vrouw waren haar ogen,
die zijn nu weg. Er is niets dan een leeg bruin omhulsel in witte verpakking,
met stille kaarsen er omheen.
Ik kan nauwelijks verband leggen tussen dit hier en de wilde herinnering aan
Maria Hemelvaart.
Toen de processie bij de madonna was aangekomen, werden bloemen neergelegd en gebeden gezegd. Vervolgens keerde de stoet langs de kortste weg terug
naar het dorp.
Ik stond achter het beeld op de uiterste rotspunt en keek naar beneden, voor
de zoveelste keer. In de diepte sloeg het water schuimend tegen de steile wanden van de smalle kloof tussen twee rotsen, werd er sissend uit weggezogen en
sloeg opnieuw toe, verwoed, eindeloos. 'Als je daar nu inviel, Anna Sabina,
dan was je in een paar minuten tot schuim geslagen en dan kon je wegdrijven,
de zee in, als de kleine zeemeermin, dan loste langzaam alles op waarvoor je
hier naartoe kwam, verdriet, noem het maar zo, wat is een naam. Het wil niet
voortbestaan op aarde, niet verbranden in vuur, niet vervliegen in lucht, het
zou willen oplossen in water, tot schuim geslagen warden en oplossen tot zulke
nietigheden dat er geen pijn meer in zijn kan'.
Ik deed een stag naar voren, opende mijn mond naar de wind en de regen, het
water. 'Une vie manquee', schreeuwde iemand, ik dacht: ik, het klonk als ik,
maar tot mijn verbazing was het een ander, achter mij.
Madame Oiseau stond tegenover het beeld en schreeuwde, ze hief haar
armen op en schudde haar vuisten, haar mond was een wijd gat in haar gezicht, een koker waardoor ze riep. Soms klonken er woorden. 'Une vie manquie
en jullie weten er alles van, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En jij de
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Heilige Maagd. En wat gebeurt er? Pax vobiscum. In nomine Patris et Filis
et Spiritus Sanctus Amen'.
Ze sloeg met brede gebaren een kruis, sloeg daarna met haar vuisten op haar
borst, 'in alle eeuwen der eeuwen! Maar wat moet ik in het nu. Want daar zijn
de verliezers. Zeg niet dat je 't niet weet. Man, zonen, alles, en de resistance
als wraak. Doden op mijn beurt en als beloning medailles. Zeg niet dat je 't
niet weet. Hier, de hoogste onderscheiding'. Ze gooide iets kleins en blinken Is
naar het beeld, barstte in lachen uit. 'Midden in de onwankelbare schijnheiligheid, want alles blijft immers staan, hard rechtop, decoraties, medailles, de
Marseillaise, huldigingen, alle leugens gaan hun gang. Deze kan verroesten in
het gras. Of nee, weg ermee, voor hij wortel schiet, voor er een wonder mee
gebeurt', ze griste de medaille van het voetstuk, 'het wonder der vermenigvuldiging. Hup, de zee in'.
Ze liep naar de rotspunt en gooide het ding met een zwaai in de golven. 'Pax
vobiscum, in alle eeuwigheid, amen'. Toen zag ze mij. We stonden oog in oog.
'Et cum spiritu tuo. Als je wist wie ik was zou je rennen voor je leven. Ik heb
in het verzet meer mensen gedood dan jij vingers aan je handen hebt, en graag.
Geen vaderlandsliefde, dat heb je gehoord. Maar niettemin elf medailles'. Ze
barstte opnieuw in lachen uit, deed een stap naar mij toe, haar kleren klapperden in de wind, de natte haarpieken plakten tegen haar magere kaken, ik wist
niet of ze naar mij keek of naar de madonna. Ik kon me niet bewegen.
'Waarom sta je daar nog, waarom loop je niet weg?' schreeuwde ze, 'waarom
laat ik je daar staan, waarom gooi ik je niet van de rotsen naar beneden. Want
je hebt me afgeluisterd, je hebt me het laatste afgepakt wat ik had. Een belaching ben ik nu'.
Ze stond vlak voor me, haar ene oog keek langs me heen, het andere staarde
me verwoed aan. 'Een belachelijke oude vrouw. Ik zal je laten zien hoe oud
en hoe belachelijk'. Haar vingers knepen mijn schouders vast, het was of ik
geen kleren aan had. 'Omdat je het weet', siste ze, 'omdat je een gat hebt geslagen in de laatste muur'. Ik voelde de kracht van dat pezige oude lichaam
met handen als bankschroeven, ik hoorde de stem die siste met dezelfde woede
als de zee in de rotsspleet beneden, de regen maakte de stenen en het harde gras
ander mijn voeten glibberig, 'het gebeurt', dacht ik, 'nu gebeurt wat ik daarnet
wilde' en de angst verstikte me zodat ik geen geluid kon geven. 'Waarom zeg
je niets', riep ze, 'je zwijgt'. Ze schudde me door elkaar, 'waarom doe ik niets',
ze bracht haar ene bone oog vlak voor het mijne, ik keek in een razende duisternis, opnieuw schudde ze me heen en weer, gooide me toen van zich af, zodat
ik struikelde en bijna viel, maar ik hield me staande en rende het pad af naar
beneden, naar de lichten van het dorp. 'Pax vobiscum', schreeuwde ze me na.
'tot in alle eeuwen der eeuwen'.
Toen ik halverwege het pad omkeek om to zien of ze me achterna kwam, zag
ik dat ze nog steeds op de rotspunt stond in de wind en de regen, haar vuisten
omhoog geheven, roepend.
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De mere prieur staat op. Samen kijken we naar de keurig verpakte madame
Oiseau. 'Een gekweld leven', zegt ze, de draad opvattend waar ik hem los had
gelaten, alsof we een tweegesprek hadden gevoerd, 'eenzaam, trots en dapper',
ze kijkt me aan, 'ik bedoel niet de oorlog'.
Op de witte nachtjapon schittert de onderscheiding. Als ik opkijk ontmoet ik
de blik van de non. We wachten allebei of een van ons tweeen iets zeggen zal.
Tenslotte vraag ik: 'maar het Legioen'?
'Waarom niet', antwoordt ze, 'het is heel eenvoudig. De familieleden stelden
er prijs op en wij doen hen graag dat genoegen. Dat is de ene reden. En de
andere' - ze kijkt weer naar het oude kwajongenshoofd waar de alpinopet beter
bij past dan de blanke kant, 'de onze'. Opnieuw wacht ze, kennelijk aarzelend
of ze verder zal gaan. 'De uwe', vraag ik, op gevaar of dat ze zal blijven
zwijgen.
Maar dan kijkt ze me aan met een tinteling in haar ogen als bij een goed geslaagd grapje. 'La solidarite humaine. We hebben alleen niet altijd een ridderorde bij de hand'. Ze slaat een kruis en gaat me voor naar buiten. Ik volg haar
en kijk niet meer om, want ik weet dat madame Oiseau nu op de rand van
haar kist zit in haar oude plunje, haar alpinopet op, knipogend naar ons met
haar felle schele ogen.
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Gerard Heed erik
OEGSTGEEST

Om tien uur sluiten de
conventies hun deuren de
luiken om achter te bidden
te vloeken naar keuze.
De ingezetenen slapen
in richels verootmoediging het zachte water van de nacht
kan er niet in lopen.

Gerard Heed erik
BRIEF

ik schrijf deze liefde
ik schrijf deze liefde
op beter papier
dan een woord
dan een manier van zeggen
ik heb Been kennis van praten
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Gerard Heederik
INGMAR BER GMAN

Ik ben bang dat ik leef
als ik dood wit
tegen zwart zie.
Ik geloof in geen god
als ik water uit land sla.
1k geloof in geen mens
als ik gek
geworden in het beeld sta.
1k ben bang dat ik leef.

Gerard Heederik
SYNFILMIE
(voor Soriano)
het licht
het watervage licht
begint
ik weet het zeker
de aarde is uitgerekend
of ik het inhaal met muziek
of ik het tegenspreek
het licht
het watergebroken licht
begint
ontken het maar
het schreeuwt
beweeg het maar
het schrikt
het licht
het licht begint
ik weet het zeker
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Gerard Heed erik
NEVEL

Niemand begreep
waarom de toch nooit zo
luidruchtige polderdieren
nu ineens wegkropen
onder een stilte van nevel
met halve koeien waarheid
erboven.
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Jacques Benoit
DUET VOOR TROMPET

De straat van mijn hart wordt melodie
Bij de grimmige zachte blues
Die Freddie Haaientoet 1) wet
Het leven is voor de haaien.
Het leven is voor de haaien
Het leven is voor de haaien
Als je de liefde niets doet
Als je de liefde niets doet
Wat in je woont
Blijft onbehuisd
Blijft onbezet
Rettekettet
Bloedverwanten van eeuwen her
Leven als vreemden
Leven ver
Leven ver
Rettekettet
Moet je horen moet je horen
De liefdesleutel is verloren
Waar is de liefdesleutel
De liefdesleutel is verloren
Toet toet
Zoek naar de liefdesleutel
In je bloed
In je bloed
1)

bekend trompetist
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Die harten van vreemden opendoet
Vervreemde harten opendoet
Als verre bloedverwanten begroet
Liefde maakt leefbaar
Liefde doet goed
Zoek naar de sleutel in je bloed
Rettekettet
Toet toet
Liefde doet goed
All Gods children got rhythm.
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Jarry Duclay
7
mijn doen
en laten
worden omgedraaid
en daardoor
rechtgezet
bij de ruinen
denk ik aan mijn
driftig bouwen
ach hoeve
die als ruimte
toch to kort
schoot
10
ik krijg veel
inwoning
vooral van
ouderen
ze zitten veel
voor 't raam
niets is hen bij.na
onbekend
van wat ik
doe
zij weten
en passant
wat beter
voor mij is
ik niet
ik geloof dat
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15
een onweer
deed zijn komst
al wel vermoeden
maar dat het
door zou gaan
ik was to druk
de sterren
vielen wel
de zon hield
aan
de mensen lagen
als een landschap
open
het trof mij
nauwelijks
17
dat
zulke
vertical en
in de taal
nog kunnen
er komt Been eind aan
18
het dorp uit
de grens over
dat in gesprekken
grensoverschrijding
alleen mogelijk
bij jezelf
merk je dan
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34
om water
schreeuwen
bij de kraan
onder de zon
om licht
vragen
om voedsel
smeken
tussen het graan
er niet bij
stil staan
57
ze speelden
op de luchtbrug
bij 't station
keken
naar treinen
mensen puffende
locomotieven
hun moeder
had gezegd
je komt er niet
als zij
in handen vallen
van de werklui
doorzeefd
geschonden
waar het maar
even kon
wordt hij vervloekt
de strijd
maar de sirenen
geven al weer
veilig
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Anton Lam
'HIER BLOEDDE IETS ONSTERFELIJKS
KAPOT'

In Parijs, in een smalle straat in het vierde Arrondissement staat het 'Memorial
du Martyr Juif inconnu', het monument van de Joodse martelaar, vermoord
door de Nazi's. Het is een bronzen cilinder, die de vorm heeft van een gashouder, waarop de namen gegraveerd zijn van de Duitse concentratiekampen. Op
de muur staat in het Hebreeuws geschreven:
Herinnert u het kwaad ons aangedaan door de Boze van deze tijd: hij
heeft zes miljoen zonen van Israel vernietigd, mannen, vrouwen en
kinderen, die geen wapens hadden en zich niet konden verdedigen.
Daaronder is nog een Franse tekst aangebracht, en dan staat er weer, kort en
dringend: Herinnert u . . .
Herinnert u dat in onze tijd en vrijwel onder onze ogen zes miljoen mensen
vermoord zijn en vernietigd.
Zes miljoen!
Dat is een onvoorstelbaar getal.
Zes mensen kan ik mij wel voorstellen, zestig oak nog wel, zeshonderd nauwelijks, en zesduizend is al ontdaan van alle concrete aanschouwelijkheid.
Het is een begrip geworden, een term uit de rekenkunde, net als zestigduizend,
zeshonderdduizend, net als . zes miljoen.
En toch betekent het hier zes miljoen maal een levend mens, een mens die net
als u en ik ademde en kankerde en geloofde en liefhad, zes miljoen maal een
mens van vlees en bloed.
Dat wil zeggen dat niet alleen het getal onvoorstelbaar is, maar het feit evenzeer! In het hart van Europa, waar sinds eeuwen door Christendom en Humanisme de onvergankelijke waarde van de mens, van iedere enkeling beled n
werd, is openlijk verkondigd dat het Joodse ras inferieur was en gedegenereerd,
en dat het derhalve uitgeroeid diende to worden.
'De Jood', zei Hitler, 'is de schepping van een andere God. Hij moet uit een
andere wortel van de menselijke stam ontsproten zijn. Als ik de Ariers en de
Joden tegenover elkaar stel, en de een mens noem, moet ik de andere anders
noemen. Niet dat ik de Jood een dier noem. Hij staat veel verder van het dier
of dan wij. Hij is een wezen vreemd aan de natuur en verre van de natuur.'
Van deze nieuwe leer, van dit geloof zijn vrijwel alle Duitsers - al ontkennen
zij dat nu bijna man voor man - bezeten geweest, en zij hebben hun Fiihrer
actief of moreel gesteund met wat hij zelf noemde de 'EndlOsung' van het
Joodse vraagstuk, hetgeen in verstaanbaar Nederlands betekent: het verdelgen van Joodse mensen.
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Dit zijn 'Hitlers eigen woorden': 'Zander de wil tot wreedheid gaat het niet.
Heerschappij wordt nooit door humaniteit gevestigd, maar, gezien vanuit de
burgerlijke gezichtshoek, door misdaad.'
Zo reden de treinen of en aan naar de Vernietigings-lagers waar mensen aan
de lopende band en volgens geperfectioneerde methoden vermoord werden,
mannen, vrouwen en niet te vergeten . kinderen.
Twee miljoen kinderen, mijne heren,
zijn onder onze ogen omgebracht,
twee mil joen kinderen, die elkanders tranen
nog hadden willen drogen, terwijl gij
uw leven hebt beschut tegen de nacht. (M. Mok)
'En dat alles omdat ze Joden zijn', schreef Anne Frank in haar dagboek.
Omdat de geschiedenis altijd de som is van onze daden en van onze misdaden,
kunnen wij nooit en nergens in die geschiedenis een punt zetten, om daarna op
een ander punt verder te gaan, alsof er niets gebeurd is.
Wij maken zelf onze geschiedenis, en wie zich van zijn verleden afwendt, als
iets dat hem niet of niet meer aangaat, die zet zijn toekomst op het spel.
En op een gegeven moment krijgt hij de rekening wel gepresenteerd.
Zo komen wij niet onder het verschrikkelijke feit uit dat er in deze verlichte
eeuw een massamoord op zes miljoen mensen is gepleegd. Wij zullen dit als een
last en als een schuld met ons meedragen. 'Want wat dood is is dood, maar wat
vermoord is, leeft voort' (Nijhoff).
En wanneer wij zouden trachten deze feiten te verzwijgen (bijv. tegenover de
jongere generatie), te vergeten of misschien wel te verdringen, dan zullen we
duidelijk merken dat ons dit onmogelijk gemaakt wordt.
Er staan teveel getuigen om ons heen.
Bij voorbeeld in de vorm van gedenktekenen en monumenten. Overal in
Europa komt u ze tegen. In Parijs het Memorial, in Bergen Belsen de Obelisk,
in Amsterdam het Anne Frankhuis. En onafgebroken murmelen zij met hun
stenen lippen: 'Herinnert u . . . ' En toch zijn dat nog slechts de stomme
getuigen.
Naast hen staan andere getuigen: ooggetuigen, bloedgetuigen, mensen die nog
altijd gekweld en achtervolgd worden door hetgeen zij gehoord en gezien en
meegemaakt hebben, en die nu niet anders meer kunnen dan deze ontzetting
uitschreeuwen onder de mensen, die vertwijfeld en verbeten blijven zoeken
naar het woord dat zo concreet mogelijk weergeeft en vastlegt wat er in hun
ziel leeft aan verdriet en verontwaardiging.
Sedert hun leven brak, bestaa t voor mij
het leven enkel uit de blinde hoop
dat ik voorgoed de mare van dit lijden
vastnagel in den tijd . (M. Mok)
Zij zijn de 'literaire getuigen' (Dresden) van de grootste misdaad die ooit in de
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geschiedenis begaan is en door hun getuigenissen dwingen zij ons bezig te zijn
en bezig te blijven met dit onverzoende verleden.
Misschien roept het woord 'literair' nog enig misverstand op, bijv. bij hen die
menen dat de literatuur een firma is, die ons ter opluistering van ons alledaagse bestaan verheven dingen levert als kunstgenot en schoonheidsontroering. Laat ik daarom eerst nog eens duidelijk stellen, dat het in de literatuur
altijd gaat om onze bestaanssituatie zelf, om verkenning en verbeelding van
uw en mijn menselijke werkelijkheid. Dat die situatie lang niet altijd schoon of
ontroerend is, mag u de literatuur niet verwijten; wij zijn het zelf die van het
menselijk bestaan vaak zo'n kleinzielige en naargeestige, soms zelfs on-menselijke en afzichtelijke zaak maken. Maar het is de taak van de literatuur deze
situatie te peilen, te doorvorsen en uit te beelden, z6 dat wij op een volstrekt
eigen en authentieke wijze worden ingewijd in dat onmogelijke mysterie dat
wij ons menszijn of ons levenslot noemen.
En hoe overtuigender dit gebeurt, hoe meer er sprake is van literatuur.

II.
'Het is een eereplicht jegens hen (die omgebracht zijn in de kampen -L-) dat
de levenden niet ophouden te vertellen wat daar gebeurd is' schrijft Herzberg.
Zodoende bezitten wij ook in ons taalgebied een aantal dagboeken en brieven,
gedichten, verhalen en opstellen, waarin de slaven en de slavendrijvers uit de
tweede wereldoorlog voor ons worden opgeroepen, en zich het lot van het
ganse Joodse yolk weerspiegelt in het lijden van een enkeling.
In de poezie komen we allereerst Mok tegen als literair getuige. Mok, uit wiens
werk ik al iets citeerde, is een dichter die nog steeds smartelijk lijdt onder de
oorlog die Hitler gewonnen heeft: de vernietiging der Joden.
Er is voor hem geen tijd die alle wonden heelt, integendeel, wij kunnen uit zijn
werk aflezen dat de obsessie eerder sterker dan minder wordt:
Ik kan het niet verdragen dat hun licht
is uitgestampt, dat men hun ademkracht
vermorzeld heeft, dat in een zwarte put
het puin van hun gebeente overnacht.
Nooit wijkt meer uit de achtergrond
van mijn gehoor het slepende geluid
van voeten met doodsangst bezwaard;
wanneer ik zwijg schreeuwt het de aarde uit
van pijn die door hun ingewanden vaart;
Als ik mijn ogen dichthoud, vlamt in oog
en mond van duizenden het noodvuur aan,
en zie ik kinderen met trillend lijf
tegen hun wankelende moeder staan.
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Het wijkt niet meer, na zoveel jaren
gloeit ieder nachtbegin nog van hun pijn,
en kan ik het verleden slechts bedaren
door zelf als een vernietigende te zijn.
Zijn gedichten ontspringen aan zijn verbijstering; sinds de zinloze moord op
de Joden ligt er 'een vlies van angst' over de wereld, 'een mist van vuur'. Om
zich heen ontwaart hij niet anders dan tekenen van dood en ontbinding. Zijn
verzen zijn registraties van de angst- en doodservaringen van zijn Joodse broeders, het zijn 'woorden in het donker'.
Behalve een grout aantal kleine verzen heeft Mok ook twee veel omvangrijker
gedichten gewijd aan het lot der Joden in de Duitse tijd, die helaas minder bekend zijn geworden, vandaar dat ik ze nu nog eens nadrukkelijk onder uw
aandacht breng. Zij bewijzen onder meer dat de ware literatuur geen verleden
tijd kent. Het eerste gedicht 'Aan de vermoorden uit Israel' telt 48 strophen
en het verscheen voor het eerst in het Podium van Sierksma en Charles, dus al
een tijd geleden.
Het is een fascinerend stuk poezie, een gedicht dat als maar cirkelt rond het
kwellende feit dat de Joden in de Duitse tijd zo massaal vernietigd werden,
dat wij niet eens meer in staat zijn deze doden in hun eigen individualiteit te
herdenken. Zelfs het recht op een eigen dood werd hun niet gegund, wij beschikken alleen maar over een dodencijfer dat uit naamloze duizendtallen is
opgebouwd. Bovendien weten wij dat ieder woord dat aan dit leed raakt, een
machteloos en ijdel woord moet zijn. En toch wil Mok proberen, omdat hij
niet anders kan, zo ver in hun lijden en dood binnen te dringen, tot
die zes mil joen nog eens in mij bezwijken
als warme enkelingen, man na man
en vrouw na vrouw, en, niet te dulden zeer,
als kind na kind, dat ik geen hand kan reiken.
Dan kan hij misschien aan die doden en aan die schandalige dood stem geven,
dan kan hij ons deelgenoot maken van hun wanhoop en hun pijn. Natuurlijk
zijn onze woorden ontoereikend, het zijn immers mensenwoorden. Maar het
ambt van de dichter is andere woorden te vinden, nieuwe woorden te zoeken,
woorden die openbaren, onthullen, ver-dichten, scheppen.
Onsterfelijken, heiligen - ik moet
de taal vergruizelen tot louter licht,
uw duisternis tot op de kernen splijten,
opdat uw leven, hopeloos verbloed,
in tekens worde weder opgericht,
waaraan de eeuwen hun geweld verslijten.
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En verbeten vecht hij om het woord waarmee hij 'de grens der nietigheid' kan
overschrijden, tot hij de doden voelt rukken aan zijn hart, totdat hij zeggen kan
Uw stemmen naderen, ik hoor al meer
bidden en steunen, juichen en gesnik,
die als een stormige rivier hun golven
voortjagen door de tijden; ik zie neer
in ogen, die verwilderen van schrik
onder het hongerig gehuil der wolven.
Al dieper oog in oog met u, begint
mijn lichaam weer te rillen van de vrees,
die als een koorts aan uw gebeente schudde;
de aarde bloedt weer onder een bewind,
dat gloeiend ijzer hamert in haar vlees
en wolken gas bijeenveegt om uw kudde.
Handen bezweren nog een hemel, die
geen ster verschijnen laat, een kinderstem
gilt tegen muren haar geluid te pletter.
Het andere gedicht 'Storm uit het Oosten' mist de strenge prosodie van 'Aan
de vermootden uit Israel', hetgeen naar mijn mening de poetische spankracht
alleen maar ten goede komt. Het is directer, geladener, dan het eerstgenoemde;
natuurlijk is het wel mogelijk in een gedicht van een dergelijke omvang een
inzinking op te sporen, maar toch is het zonder meer een groots geheel, en
absoluut een hoogtepunt in de poezie van Mok.
Het bestaat uit een aantal 'zangen': over het geheim van Israel, en over Amsterdam, de stad waar zoveel eeuwen lang de vrijheid als een zeewind waaide,
en waar ook de Joden zich kind aan huis voelden. Maar de kern van dit gedicht wordt gevormd door de vijfde tang, die groter is dan de vijf andere
samen: het is een huiveringwekkende beschrijving van de 'storm uit het oosten',
die als een enorme worgengel over Nederland schoot, om zich vast te bijten in
de Joden, om de Amsterdamse Joden los te scheuren van hun geliefde stad:
Een jungle werd de Amsterdamse straat
waar, doodsangst hijgend in de keel, het wild
tegen de muren werd bijeengejaagd.
Amsterdam heeft zich - in de Februari staking - woedend gekeerd tegen deze
aanval en zijn handen beschermend uitgestoken naar de Joden. Mok vermeldt
het ontroerend en dankbaar, maar al strekt die daad Amsterdam tot onsterfelijke eer, zij kon toch
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de kracht niet breken van de zwarte klauw
die ganse continenten openreet.
Nee, er was in de letterlijke zin van het woord, geen redden meer aan:
Als onweersgolven rolde het geweld
over het land; het naakte wapentuig
der beulen spatte uit het duister op
gelijk een bliksemflits; het laarsgestamp
sloeg zwarte gaten open in de nacht;
de muren werden vluchtig als papier;
zij trilden mee met het verschrikte hart,
zij losten op tot lucht, elk slaapvertrek
werd een verloren schip in open zee;
en wie, de handen voor het aangezicht,
nog poogde weg to kruipen voor de dood,
voelde de beulsklauw grijpen door zijn droom,
hoorde zijn eigen voetstap in de tijd
verklinken naar een blinde horizon.
Totdat zijn ogenblik gekomen was:
een mens, een bundel angst en eenzaamheid,
werd uit zijn huis, zijn warmte weggesleurd
en neergesmeten in de schouwburgzaal
waar de proloog ging van een spel van bloed,
geladen met een pijn zo bitter als
nog nooit was doodgesnikt onder de zon;
bier werd de mens verwoes t tot in zijn kern,
hier werd zijn licht met voeten uitgetrapt,
bier kromp en kronkelde het leven zich
in meer dan menselijke marteling:
bier leed de schepping schade aan Naar ziel,
hier bloedde iets onsterfelijks kapot.
Zo is Mok wel bij uitstek onder ons de dichter van het Joodse lijden. Dat is zijn
keus niet geweest, dat is zijn lot.
Zijn poezie is een schreeuw van ontzetting om hetgeen mensen door mensen
werd aangedaan.
In de oorlogsjaren kon men in meer dan een verzameling 'verzetspoezie' een
gedicht aantreffen, dat de titel 'Eenzaamheid' voerde, en dat zich van die
militante verzen duidelijk onderscheidde door een geheel eigen toon: ik bedoel
dit niet in poetisch maar in menselijk opzicht. Hier was iemand aan het woord
die sprak vanuit een eigen bittere ervaring:
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Een lentemorgen trad je uit ons huis,
In een dun bloesje, zonnig en tevreden,
En geen van beiden hoorde 't zacht geruis,
Of zag de vale schaduw neergegleden
Van 't noodlot wiekend boven 't jonge hoofd,
dat glimlachend zich eens nog naar me wendde .
Ik heb een ganse nacht en dag geloofd,
Dat ik die vlotte, lichte tred herkende
En toen niet meer. Toen kwam het formulier
Met naam en stempel, nummer van barak,
Verzoek om warme kleren. Ach, toen brak
Mijn hart natuurlijk niet. Mijn ogen zagen
Jou ergens ver, heel ver, aan een rivier
Van Babylon de slavenketen dragen.
Dat het bier niet een los gedicht betrof maar een fragment uit een veel groter
geheel bleek pas na de oorlog. Nog in het jaar van de bevrijding verscheen er
nl. bij Querido een poezie-uitgave ander de titel: 'Orpheus en Ahasverus'. De
schrijver noemde zich J. van Wageningen. En aan het begin van dit boekje
staan de regels die ik zojuist citeerde; in veertien regels is alles verteld wat er
te vertellen valt: De Duitsers hebben een jonge Joodse vrouw opgepakt en op
transport gesteld. En de volgende bladzijden voegen geen nieuwe gegevens aan
dit trieste feit toe, om de eenvoudige reden dat deze niet beschikbaar zijn.
Maar de man, die eenzaam en machteloos achterblijft, botst iedere keer weer
tegen dit feit op, en wordt gemarteld door de vraag wat er met zijn vrouw
gebeuren zal of reeds gebeurd is. In deze gedichten schrijft hij zijn verdriet uit
en zijn verlangen, zijn hoop-tegen-beter-weten-in en zijn verbittering.
Hij is als Orpheus, wreed gescheiden van zijn geliefde en wordt door eenzelfde
verlangen verteerd haar terug te zien. Orpheus wist dit, al was het maar voor
een ogenblik, met zijn lied te bereiken. Zal dit geluk ook hem ten deel vallen?
Indien ik voor de poorten van de Dood
Nog eenmaal deze vrouw mocht wederzien
In 't simpel kleed van alledag; indien
Een gunstig lot mij dit geschenk nog bood,
Ik zou het leven zegenen en misschien
Glimlachend sterven om geluk zo groot.
Maar de aanvankelijke hoop slaat om in de ellendige zekerheid dat dit niet
gebeuren zal, dat het een illusie is haar wederkeer te verwachten. En daarmee
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ontdekt hij tevens dat hij zichzelf beter kan typeren met Ahasverus dan met
Orpheus. Ahasverus is ook gedreven door een eindeloze onrust, maar hij weet
dat hij nooit zijn doel bereiken of aanschouwen zal.
Zo verbergt zich achter de gestalten van Orpheus en Ahasverus een wanhopig
mens, die in een aantal aangrijpende verzen vertolkt wat er zich in zijn ziel
heeft afgespeeld in die verschrikkelijke tijd, hoe hij leed onder de onzekerheid
van haar verder lot, hoe zijn gedachten steeds weer wegzwierven naar haar,
in dat vreemde land. Herinneringen komen boven, soms groeit het verlangen
uit tot een gedroomde hereniging, dan weer probeert hij rust te vinden in de
berusting, maar altijd weer schuift de werkelijkheid er zich tussen, en staan de
feiten levensgroot voor hem:
De kleine dingen zijn het: een snoer kralen,
Een doodgewone armband, een ceintuur,
Die vlijmen door mijn ziel. In 't nachtlijk uur,
Wanneer ik ronddool door de diepe dalen
Der eenzaamheid, besef ik pas haar deemoed,
Die, zelf zo rijk, de tooi der eenvoud koos.
Nu ben'k alleen en berg met diepe weemoed
Haar kleine spullen in een nude doos.
Misschien komt zij toch nog terug, misschien.
Misschien zal ik haar eenmaal wederzien,
0, mocht ik eens nog, voor mijn stervensuur
Haar tred horen, haar glimlach zien, haar vragen,
Weer als vanouds die paar dingen te dragen:
Haar armband, haar snoer kralen, haar ceintuur.
Na de oorlog stonden er prompt een aantal jongelieden op, die luidkeels vast7,
stelden dat de verzetspoezie als poezie zo goed als niets om het lijf had. Dat
geldt dan misschien ook wel van dit gedicht en van deze hele bundel. Wie zich
dus geroepen voel t een aantal verstechnische op- en aanmerkingen te maken,
die moet dat maar doen. Zijn critiek zal haar doel echter voorbijschieten! Er
zijn immers boeken en gedichten, - en daartoe reken ik stellig ook 'Orpheus en
Ahasverus', die een zo grote menselijke authenticiteit bezitten, dat zij een
nadere artistieke waardebepaling kunnen ontberen. Wie dat niet voelt is een
ezel.
Wat moet ik er nog meer over zeggen? Deze verzen spreken immers voor zichzelf! Zoals dit kleine, bittere gedicht, waaruit blijkt dat de dichter aan de
gestalten van Orpheus en Ahasverus ook nog, om zijn eigen situatie ten op213

zichte van God en van de mensen aan te duiden, die van Job zou kunnen toevoegen, de man uit het Oude Testament:
Ik voel haar sterven in 't verre land,
1k voel de krachten haar begeven,
Verwelkend als een tere plant,
Die zonder zon niet meer kan leven.
Een wetenschap is 't en geen waan,
Mij toegedragen door de winden.
1k heb het duidelijk verstaan:
Wij zullen elkaar niet wedervinden.
Ik in het westen, zij in 't oosten;
Zij daar, ik hier: dat is ons lot.
Vrienden, probeer mij niet te troosten
En praat me in Godsnaam niet van God.
Van dit boekje is nog niet zo lang geleden een derde druk verschenen. Voor
wie dat nog niet wist wordt op de omslag meegedeeld dat J. van Wageningen
een pseudoniem is van Prof. Dr. J. Presser.

III.
Ook buiten de poezie, worden wij omringd door literaire getuigen, die ons
bestoken met hun felle 'j'accuses' of niet anders doen dan feiten aandragen,
zoveel feiten, gebeurtenissen, ervaringen, dat het ons voorgoed onmogelijk
wordt gemaakt te doen alsof onze neus bloedt.
Anne Frank heeft ons bijv. doen verstaan wat het betekent om met acht mensen, dag in dag uit, en dan vijf en twintig maanden lang, opgesloten te zitten
in een klein, van de buitenwereld afgesloten ruimte, waar iedereen alles ziet
en hoort en weet van de ander. Waar mensen gedoemd zijn zo te leven, onder
een dergelijke psychische druk, daar moet wel, vooral omdat de opgehoopte
spanningen geen gelegenheid vinden zich op een normale manier te ontladen,
een haast verstikkende atmosfeer ontstaan. Sartre's Huis Clos wordt daar
levende werkelijkheid, terwij1 het 'Continuons', hier niet op een keuze berust
maar op het noodlot zelf. Meer dan enig ander boek heeft dit dagboek van
een meisje van dertien, veertien jaar het geweten geraakt van velen, en hen
overtuigd dat een systeem dat zich aldus aan mensen vergrijpt zonder
meer misdadig is en goddeloos. Helaas vindt dat systeem nog steeds aanhangers, in Duitsland, waar sinds de oorlog meer dan 2000 schendingen van
Joodse graven heeft plaatsgevonden, maar ook daarbuiten, in Amerika bijvoorbeeld, waar een blanke uit Montgomery tegen Ds. Martin Luther King
zei: 'Wat wij nodig hebben en willen hebben is een Hitler om ons land uit de
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moeilijkheden te helpen.' Maar toen een paar jaar geleden dit soort lieden zich
in Duitsland weer begon te roeren, liepen er ook middelbare scholieren door
West Berlijn met spandoeken waarop geschreven stand: 'Wir haben Anne
Frank nicht vergessen'. En dat geeft toch wel weer moed voor de toekomst.
Het meisje waarover Margo Minco vertelt in haar boekje 'Het bittere kruid'
was niet veel ouder dan Anne Frank, toen zij in Holland het brood der ellende
at, gelijk eenmaal de vaderen in Egypte. De schrijfster noemt haar boekje 'een
kleine kroniek', en inderdaad probeert zij een objectief verslag te geven, en de
feiten niet te kleuren met haar eigen gevoelens en emoties. Zij doet dat in een
aantal korte verhalen, zo kort, dat niet het totaal van een gebeurtenis worth
vastgelegd, maar slechts een detail, een facet. De bedoeling is duidelijk: een
meisje, een kind eigenlijk nog, is nog niet in staat tot de kern en de samenhang
van de gebeurtenissen door te stoten: zij kan alleen maar de feiten zelf zo
nauwkeurig mogelijk registreren. Maar daardoor juist, en door die ondertoon
van verwondering en argeloosheid bezitten haar notities een schrijnende
navrantie. Presser, de schrijver van 'Orpheus en Ahasverus' is ook de auteur
van 'de Nacht der Girondijnen', het boekje dat aan duizenden werd uitgereikt
in 1957 als geschenk in de Boekenweek. Het verhaal speelt in Westerbork, het
doorgangskamp op de Drentse hei. Iedere dinsdag reed er vanui t Westerbork
een trein weg, volgestouwd met Nederlandse Joden, die hun ondergang en
vernietiging tegemoet gingen in Polen. Die trein was het schrikbeeld, de nachtmerrie van de gevangenen, sommigen deed hij vertwijfeld zoeken naar een
middel om deze dodenrit, al was het maar voor een enkele week te ontkomen,
anderen dreef hij in de doffe moeheid der berusting. En om de zaak nog
afzichtelijker te maken hadden de Duitsers een soor t Ordedienst ingesteld van
Joden die niet alleen allerlei interne zaken regelden, maar ook de transporten
moesten samenstellen van hen die wekelijks naar Polen werden weggevoerd.
Zij hadden dus een bevoorrechte positie, maar alleen omdat zij bereid waren
- in de hoop aldus de dans te ontspringen hun geweten tot zwijgen te brengen en op te treden als soort Joodse S.S.
De Ik-figuur uit dit verhaal is een van deze collaborateurs, de assistent van
het opperhoofd Cohn. Hij meent dat iedereen Cohn haat en benijdt vanwege
zijn onaantastbare positie, tot hij een jonge rebbe hoort zeggen: 'Arme man!
1k zou niet graag met hem ruilen'. Hij zoekt contact met deze rebbe en in dit
contact gaat er voor hem iets open van de wereld van de Bijbel en van
die andere orde van mens-zijn, waarin niet de wet van de jungle, maar de keus
voor het goed en tegen het kwaad doorslaggevend is. En als hij dan op de dag,
waarop de rebbe wordt weggevoerd, een daad doet, waarmee hij ondubbelzinnig kiest voor de rebbe, en dus eigenlijk voor die andere, door de rebbe vertegenwoordigde levensorde, dan heeft hij daarmee zijn eigen doodvonnis
getekend: hij zal met de volgende trein mee naar Polen gaan. Maar zijn geweten is gereinigd en zijn ziel is gered.
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En zo doordringen al deze boeken en verhalen, ieder op zijn eigen wijze ons er
van dat de Joden-vervolging in de Duitse tijd niet een tragische episode is, uit
een voorbij verleden, maar een misdaad die het geweten der mensen moet
blijven verontrusten. Steeds weer zijn er Joden die naar de woorden zoeken,
waarin zij voor zichzelf, maar vooral voor ons het beeld van die verschrikking vastleggen. Zoals zij gedwongen worden tot schrijven, zo dwingen zij ons
tot lezen. En lezende warden wij tijdgenoot en ooggetuige.
Indien ik naar volledigheid streefde, dan zou ik veel meer auteurs moeten
noemen. In een verantwoord overzicht zou een bespreking van bijv. Loden
Vogel, S. Pinkhof, Meyer Sluyser, Greet van Amstel, Clara Asscher-Pinkhof
niet mogen ontbreken. Maar dit stuk heeft een dergelijke pretentie niet; het
bevat alleen maar wat notities en reflecties van een lezer.
Wel zou ik graag nog wat zeggen over het werk van Abel J. Herzberg, over
zijn dagboek 'Tweestromenland', geschreven in Bergen Belsen, over het boekje
'Amor Fati', en over zijn meesterwerk 'Kroniek der Jodenvervolging'.
Het dagboek, dat een onbekend en vergeten werk dreigde te worden, is nu
gelukkig weer onder de aandacht van een groot publiek gekomen, doordat de
uitgevers er een herdruk van brachten, samen met 'Amor Fati' in de A.B.C.pocket-serie. Abel Herzberg beschrijft in dit dagboek zorgvuldig en gedocumenteerd het leven in een concentratiekamp. zijn aantekeningen lopen van
11 augustus 1944 tot 26 april 1945. In die tijd stortte het Duitse front langzaam maar zeker ineen, waardoor andere kampen ontruimd moesten worden.
Vele gevangenen werden toen naar Bergen Belsen gebracht, waar de bevolking
tenslotte tienmaal groter was dan de beschikbare ruimte toeliet. Gevolg: een
weergaloze chaos en ellende.
Herzberg heeft het nauwelijks over zichzelf, over zijn eigen misere: hij ziet
overal om zich heen zijn lotgenoten, zijn broeders te gronde gaan. En terwij1 hij
ons zoveel mogelijk gruwelverhalen bespaart, is zijn boek een hartstochtelijke
poging onze ogen te openen voor het meest gruwelijke feit van een concentratiekamp, nl. dat mensen aangerand werden in hun menselijkheid. Hij ziet de
mensen om zich heen, niet alleen van uitputting sterven, maar ook vervuilen
en verdierlijken. Hij spreekt van een geestelijke en morele ruIne, die wordt
aangericht: mensen, die bekend stonden als goed en achtenswaard, verworden tot dieven en smeerlappen, tot brutale egoisten. 'lle ben niet bereid',
schrijft hij letterlijk, 'de mantel der lief de om de Joden te slaan of om hun
gebreken te vergeven'. Maar hij voegt er aan toe: 'Men moet wel weten hoe
men ziel en geest der mensen verwoest door de druk waaronder men hen
plaatst'.
In Bergen Belsen bevonden zich ook veel oude mensen. zij waren in twee
aparte barakken ondergebracht. In een paar regels zet Herzberg ze voor ons
neer: 'Daar in dat oudeliedengesticht slijten ze hun dagen, ze hangen elkaar de
keel uit, ze kakelen en kijven, chicaneren en grommelen, en het is maar een
enkeling die het verstaat zichzelf gelijk te blijven. ze graaien in elkanders bed,
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grissen elkander af wat er van hun gading is en trachten elkander in het hart
te treffen door elkaar wederkeerig op hun zwakste punt te raken.'
Zoals u ziet maakt Herzberg van de Joodse gevangenen waarlijk geen heiligen
of helden; hij beschrijft zijn lotgenoten tot in hun afzichtelijkheid. Toch blijft
hij met deernis over hen spreken. Er is een van deze oudjes gestorven: de dode
wordt op een vuilniskar naar het crematorium gebracht. Als de S.S.er die als
koetsier dienst doet, schreeuwt dat men wat voort moet maken, omdat het toch
zeker geen generaal is, die wordt begraven, schrijft Herzberg . . . 'Neen, er is
geen generaal gestorven. Er is iemand gestorven, die een beetje geleefd
en een beetje gevegeteerd heeft, die een paar mensen heeft liefgehad, een vrouw
of een man of een paar kinderen, die meende recht te hebben op een stoel, een
tafel, en een bed, die niet wist van oorlog en politiek, die een beetje egoist en
een beetje vrijgevig was, een beetje banaal en een beetje oorspronkelijk, een
beetje dam en een beetje verstandig, een beetje hard en een beetje sentimenteel,
die uit hoofde van een waanzinnige theorie schuldig bevonden en veroordeeld
is tot de dood in de gevangenis; er is een doodgewoon mensch doodgegaan, in
eenzaamheid en mateloos heimwee en die zo ontzettend graag nog eenmaal,
nog eenmaal een gezicht zou hebben gezien, een stem gehoord van iemand die
hem lief was.'
'Tweestromenland', noemde hij zijn dagboek. Twee stromingen ontmoetten
elkaar in Bergen Belsen: het Jodendom en het Duitse Nationaal Socialisme.
Anne Frank begreep het al: 'Er bestaat geen grotere vijandschap op de wereld
dan tussen Duitsers en Joden'. Herzberg bedoelt hetzelfde als hij het heeft over
twee onverenigbare levensbeginselen. Hij gaat diep op die controverse in, in
dit dagboek, maar ook in de twee andere werken, hierboven genoemd. Ik kom
daar aanstonds op terug.
Eerst nog een paar andere opmerkingen over 'Amor Fati'.
Wat in dit boekje nl. het meeste frappeert is dat niet de vervolgden in het middelpunt staan, maar de vervolgers, niet de Joodse slachtoffers, maar de Duitse
beulen.
Herzberg schrijft hier de psychologie van de massamoordenaar.
Wat voor lieden waren dit nu, die in het kamp met zoveel toewijding hun rol
van slavendrijver en van beul speelden? Psychopaten? Erfelijke belaste beroepsmisdadigers?
Zo gemakkelijk mogen wij ons er niet van af maken, meent Herzberg, en als
hij dan in een paar meesterlijke opstellen de portretten tekent van zo'n Scharfiihrer, een Capo, een Blockfiihrerin, kan niemand zich aan de indruk onttrekken dat de afstand tussen hen en ons toch wel een stuk kleiner is dan wij vroeger dachten. Natuurlijk zullen er ook wel veel verknipte en gefrustreerde knapen bij geweest zijn, maar neem nu zo'n Scharfiihrer X. Herzberg noemt hem
een doodgewone man, zeker geen held, eerder een lafaard. Maar dat is zijn
kwaal niet. Zijn eigenlijke gebrek is dat hij een niets is, een leegte. Een mens
zonder idealen, zonder overtuiging, zonder enthousiasme, een leeg ding.
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Op die leegte heeft menig partij al gespeculeerd, maar niemand deed het tot
op heden zo consequent als de Nazi-partij. Zij heeft hem, dat in wezen
angstige, achterdochtige, schichtige en schuchtere mannetje gebiologeerd door
haar krachtpatserij.
En nu hebben ze hem gezegd, dat hij sterk is, en dat kracht is: 'als je niet
bang bent voor bloed', en nu is hij niet bang. Dat wil zeggen, hij is
vreeselijk bang en juist daarom slaat hij er maar op los. Hij heeft angst
voor zijn angst en dat noemt hij moed.
Hij heeft ook een ideaal. Hij zou Zondags op zijn balkonnetje willen
zitten, in hemdsmouwen en zonder boord, de radio aanzetten en de
kanarie een klontje suiker willen voeren. En daar een mensch naar verandering verlangt, zou hij ook wel eens willen pootje baden.
Maar ze hebben hem gezegd, dat hij een Duitscher is, en dat Duitschland groot is, en ze hebben over 'eer' gesproken. Nu toetert hij maar
mee in de fanfare en aangezien hij net zoo min als zijn kameraden in
staat is, zich iets bij de heele zaak voor te stellen, toeteren zij allemaal
om het hardst. En zoo, om te verbergen, dat bij bibberende kinderen
zijn, bombardeeren zij elkaar tot man. En wat voor een man. Geen man
met een confectiepakje an, maar met een uniform.
En kan komt er nog een moeilijk kapittel bij. Een mensch is nooit zoo
doodgewoon, zoo leeg, zoo dubbelblank, of hij heeft een geweten. En
dat geweten spreekt, spreekt met een oude stem, die hij zich herinnert
van de catechisatie in zijn jeugd: 'Kain, Kain, waar is Uw broeder
Abel?' En die stem moet warden gesmoord, omdat anders alles verloren
gaat, moed en vaderland, fanfare en uniform.
Wee, wee, wee, broeder Abel, als deze stem moet worden gesmoord.
Dat moet jij betalen.
En zoo ontstaat na de eerste druppel bloed de eene wreedheid na de
andere, steeds grooter, steeds feller. Men heeft wel gezegd, dat Scharfiihrer X gewetenloos zou zijn. Was het maar waar, dan was hij niet zoo
wreed geworden. Het is allemaal uit het niets ontstaan. Want aan den
aanvang stond Been overtuiging, maar een gebrek aan overtuiging, en
dat gebrek heeft een voortdurend groeiende onzekerheid gevoed, die
dan altijd weer door een voortdurend groeiende schijnzekerheid moest
worden gedekt. De infectie was begonnen. Hij k6n heelemaal niet
anders, Sturmfiihrer N of Scharfiihrer X. Hij was een Golem, een leeg
ding met een aan anderen ontleende kracht, die men nu gerust aan zichzelf kon overlaten, omdat hij in zijn vernietigingsdrang niet meer tegen
te houden viel. Want als hij zich zou laten tegenhouden, of ook maar
even weifelen zou, dan zou hij ineen ploffen en daartegen verzette zich
zijn instinct tot zelfbehoud.
En zoo werd Sturmfiihrer N of Scharfiihrer X, die als kind zoo laat
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zindelijk werd, als jongetje zoo angstig, als scholier zoo middelmatig
en als man zoo 'doodgewoon', van lieverlee en voordat hij moist hoe hij
het had, tot massamoordenaar.
Wie bier met psychiatrische krachttermen klaar staat, miskent de ernst van
de zaak. Herzberg heeft ons laten zien waar gewone mensen onder bepaalde
omstandigheden toe in staat zijn of toe gebracht kunnen worden. Het gaat in
deze opstellen dus ook, of misschien wel allereerst om ons!
IV.
De 'Kroniek der Jodenvervolging' is een wetenschappelijke publicatie. In dit
werk wordt namelijk, aan de hand van talloze feiten, rapporten, documenten
en foto's de Jodenvervolging in Nederland beschreven, vanaf de eerste maatregelen tot aan de situatie in de kampen. Toch meen ik dat dit boek ook genoemd moet worden in een artikel dat over literaire getuigen handelt. De
schrijver behandelt nl. zijn stof zó dat achter de exacte feiten steeds weer gestalten opdoemen van mensen die als naasten en broeders te herkennen zijn,
ook al kunnen wij hun Teed niet peilen. Het is een wetenschappelijk werk, maar
geschreven door een kunstenaar, net als 'Het yolk dat in duisternis wandelt'
van Schulte Nordholt.
Het werd dan ook terecht met een literatuur-prijs bekroond.
Bovendien is Herzberg een van de weinige schrijvers die doorstoot naar de
kern van het Anti-Semitisme. Hij doet dat in dit boek uitvoeriger nog dan in
de twee vorige, en ik wil dit artikel besluiten met een korte samenvatting van
zijn visie: Herzberg stelt nl. dat ons het eigenlijke motief van het Anti-Semitisme verborgen blijft als wij geen oog hebben voor het geheim van de Jood.
De vervolging en vernietiging der Joden vormde het centrale pun t in Hitler's
politieke programma. Hitler had nl. een vijand nodig om het verdeelde Duitsland achter zich te verenigen, een vijand die de aandacht van hemzelf en van
de reeele tegenstellingen zou afleiden. En omdat hij zo'n concrete vijand niet
bezat, creeerde hij een fictieve, en zo noemde hij de Jood de vijand, eerst van
alle Duitsers, later van alle mensen. Engeland, Amerika, Rusland werden tegen
de Duitsers opgezweept door het internationale Jodendom. 'Men heeft een
vijand nodig,' schreef Hitler openlijk. 'Een zichtbare vijand. En als die er niet
is, dan zullen wij hem dienen uit te vinden.' Een vijand, als blikvanger en afleidingsmanoeuvre. Als alle mensen eenmaal tegen dezelfde vijand strijden,
vragen zij niet meer waarv6Or zij eigenlijk strijden.
Zoals u ziet: voer voor massapsychologen.
Maar waarom werd nu de Jood door Hitler als de eigenlijke vijand voorgesteld?
Waarom niet de Belgen of de Chinezen?
Omdat de Jood, schrijft Herzberg, - en dan denkt hij niet aan de Jood als individu, maar aan de Jood als deel van het cultuurhistorisch fenomeen dat wij
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'het Joodse yolk' noemen - in onze geschiedenis iets heeft opgeroepen en vertegenwoordigd dat een onverzoenlijke tegenstelling vormt met de politieke
idealen van Hitler.
Hitler wilde een rijk stichten waarin niet gerechtigheid en barmhartigheid de hoogste idealen zouden zijn, maar wel bloedzuiverheid, mystieke verbondenheid met de eigen bodem, blinde verering van het Arische ras en totale
dienstbaarheid aan 'das Volkstum'.
Hoor hem hardop dromen van dit nieuwe rijk: 'Er moet een jeugd opgroeien
waar de wereld van schrikken zal. Een geweldige, heerszuchtige, onverschrokken wrede jeugd verlang ik. Jeugd moet dat alles zijn. Pijnen moet ze
kunnen verdragen. Er mag niets zwaks of teders aan haar zijn. Het vrije, heerlijke roofdier moet eerst weer uit haar ogen fonkelen'.
En bij de opbouw van dat rijk voelde hij zich gedwarsboomd door de aanwezigheid van de Jood. Want de Jood is, of hij het wil of niet, of hij het weet of
niet, of hij het beaamt of ontkent voor ieder die met zoveel bravour heiden en
barbaar wil zijn een irriterende heenwijzing naar de Eeuwige, die ons zijn wil
bekend gemaakt heeft, die ons zijn geboden gaf, om die te doen.
'Hij (Hitler) stelde zich voor, dat de mensch, als hij maar diep genoeg zou graven in zijn ziel, wel stuiten zou op den heiden, die zijn oervader was. Maar de
Jood, die diep zou graven in zijn ziel, zou moeten stuiten op een granieten
fundament van profeten, van wetten en normen'.
De Eeuwige heeft ons bekend gemaakt wat goed is en wat kwaad is. Nu dan,
zeggen Israels profeten, wat eist Jahweh anders van u dan recht te doen, de
verbondstrouw betrachten en ootmoedig te wandelen met uw God.
In zo'n orde is geen plaats voor de aanbidding van lust en drift, van bloed en
bodem. Deze andere orde van leven en handelen heeft de Jood de geschiedenis
ingedragen. En al had Hitler of en toe een mond vol over 'de Voorzienigheid',
hij gruwde van niets zo erg als van een samenleving gebaseerd op de goddelijke geboden.
'Wij verlaten de dwaalwegen der mensheid', brulde hij. 'De tafelen van de
berg Sinai hebben hun geldigheid verloren. Het geweten is een Joodse uitvinding'.
En daarom moest de Jood vernietigd worden.
Want de Jood, iedere Jood opnieuw is 'het lijfelijk teken van Gods presentie
in de geschiedenis' (Miskotte).
En daarom ook is het Anti-Semitisme ten diepste een verzet, een rebellie tegen
deze God, die de mensen leert hun roofdierennatuur te overwinnen, om waarlijk als mensen, mensen van God, te gaan leven. In de moord op de Joden
trachtte Hitler en zijn trawanten ook en vooral de God van de Joden te doden.
Herzberg schrijft: 'Soms is het waarlijk alsof de eeuwig dolende ziel van Kain
een toevlucht in zijn hart heeft gezocht en hem toefluistert, de broeder Abel,
wiens offer aangenomen is, en die, hoezeer ook vermoord niet sterven kan,
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opnieuw to doden, en dit keer voor goed. Hem, tesamen met de God, die
hem lief had'.

Mak zegt, op zijn wijze, hetzelfde in 'Storm uit het Oosten':
de laatste grijsaard en het prilste kind
moest worden weggeworgd opdat voor eens
en eeuwig de verborgen God bezweek
die door dit yolk zijn ademhaling joeg.
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Martin Leopold
ODEN
Meer zijn dan ik ben
Laila zou ik willen
blanker dan mijn huid
voor uw blonde heuvels
voor uw zachte dalen
in verbaasde woorden
tijd voor eeuwen vinden
mond en nachtegalen.
eeuwig zwijgen smeden
tussen u en mij zwarte raven kan ik
uit nachtdonker scheiden
maar niet weten wie ik ben
en is dat to weten niet
leven duizend keer?
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Niet denken,
la, niet de nacht ingaan
we zijn slechts mogelijkheden
rotsen in zee, vluchtplaatsen voor elkander
als in onszelf de zeeen
de kust niet meer bereiken
beweeg mij met je ogen
fluister mij naar je haarwrong
mij nestelend aan je slapen, laat mijn schuim
niet kansloos niet vergeefs
tegen de naakte rots in zee uiteengaan
niet denken - en je denkt
en je verlaat de morgen
om de wind, om het krijsen van de meeuwen
de regenwolken
de zorgen die je omringen
de angsten die je goddelijk naakt omsluiten?
vlucht mij mee naar je vreugden
fluweel is mij de schors om Daphne's leden
de boom het lover, hoor:
het dringen van haar vormen
ruist in de twijgen een hooglied zeer nabij.

223

Vlinders worden nooit bloemen
wel bloemen vlinders, Laila
in de herfst is het leven vol geheimen
en de herfst is elk uur
zoals ik ben vandaag
zal ik mij morgen niet meer tegenkomen
zo komt het dat we elkaar
soms wel soms niet herkennen
aan een vergissing denken
een herinnering strelen
laten wij daarom niets aan ons voorbijgaan
en zorgeloos nu niet weten
wie wij straks zullen zijn.
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Nu 8 delen verschenen van de 18-delige

SESAM KUNSTGESCHIEDENIS

Haagse Courant: De talrijke illustraties, waarvan een aantal in
kleur, ondersteunen de tekst doeltreffend. Ook in de keuze van
de afgebeelde kunstwerken heeft men niet de reeds plat getreden
paden bewandeld.
Trouw: Een uniek standaardwerk, dubbel aantrekkelijk door de
zeer laag gehouden prijs, die f 2,50 per deel bedraagt.
Het Binnenhof: . zullen vele lezers in staat gesteld worden

zich een goed zakelijk inzicht in de ontwikkeling van de kunst
te verwerven.
N.R.C.: De vele kennis die deze kunsthistorie verspreidt, behoeft zeker niet tot verwerking onder de leeslamp beperkt te
blijven. Men kan haar meenemen op het artistieke tourisme,
waaraan tegenwoordig zovelen zich wijden in de vakantietijd,
en men heeft haar nodig bij het volgen van de oneindige verscheidenheid die het tentoonstellingswezen onzer jaren biedt.
Wanneer u nu intekent profiteert u nog gedeeltelijk van de
gemakkelijke betalingswijze : om de twee maanden verschijnen
er twee volgende delen a f 2,50.
De laatste twee delen vormen een uitvoerig, beredeneerd lexikon.

Verkrijgbaar in de boekhandel

EEN UITGAVE VAN BOSCH & KEUNING N.V. - BAARN

GESCHIEDENIS IN BOEKETTEN

In deze serie worden perioden uit de wereldgeschiedenis op een
bijzonder originele en boeiende manier behandeld, namelijk door
een bloemlezing to geven van documenten, brieven, dagboeken,
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Kees Ouboter
HERDRUKKEN, NIEUWE INDRUKKEN

Het herdrukken en verzamelen van eerder gepubliceerd werk schijnt zo oud
als de boekdrukkunst te zijn. Dat is dus betrekkelijk oud, zo oud als de z.g.
nieuwe geschiedenis. Of de herdruk en, in nog sterker zin, het verzameld werk
altijd de zelfde functie vervuld heeft is minder zeker. Er is in die 5 eeuwen
een wisselend publiek geweest en ook bij de auteurs, om maar te zwijgen van
de uitgevers, zal wel iets veranderd zijn. Misschien verdient het aanbeveling
om, zodra het aantal herdrukken en verzamelingen in boekvorm zich op tafel
vermeerdert, Van den Berg's Metabletica, al was het maar bij wijze van symbool, op de hoek van de tafel te leggen.
Een verandering t.o.v. vroeger valt onmiddellijk op, die van plechtige duurzaamheid naar bevallig aangeklede vergankelijkheid. Men kan de deeltjes
verzamelde Klassiker nu nog antiquarisch kopen, of men dat over evenveel
tijd met een Paperback uit 1963 kan doen is aan twijfel onderhevig. Het
onmiddellijk vruchtgebruik is op de plaats van de duurzaamheid gekomen.
Of het boek dan gelezen wordt is ook nog niet zeker. De paperback-uitgave
heeft nu reeds een status-karakter dat het uiterlijk meer begunstigt dan het
in dit uiterlijk gebodene. Verzamelwerken worden slechts bij uitzondering
geheel en consequent gelezen. Men bladert erin, men dwaalt erin als in een bos.
Maar is deze vluchtige beroering ontoereikend? Zijn boeken niet als bloemen
en lezers als bijen? Er is bevruchting mogelijk langs de wegen der toevalligheid. Het zijn zelfs de gebruikelijke wegen.
Maar deze grillige kansen bestaan alleen bij de gratie van stelselmatigheid en
regelmatigheid aan de overzijde, bij de productie, bij de uitgevers.
Dat bij de alarmerend stijgende onkosten complete uitgaven mogelijk blijven
is toch wel dank zij de mogelijkheid, pockets te brengen, kleine en grote.
Dat deze vorm geaccepteerd is, hebben wij toch wel te danken aan een vrijmoediger houding ten opzichte van de vergankelijkheid. Zou dat weer niet een
gevolg zijn van onze Diesseitigkeit, van ons intens leven bier en nu? Men koopt
een boek en laat het slingeren als een handschoen. Na verloop van tijd komt
het op een plankje in een functioneel milieu - zo heet dat. Het staat er naast
het spoorboekje dat weer verdwijnt. Onze dichters staan daar niet eens zo gek.
Zij worden in springerige gesprekken ter hand genomen. De hele maatschappij
is in beweging. Snobs en bezetenen kruisen elkaars wegen als vissen in een
aquarium. Bij alle eenvormigheid in flats en gestandaardiseerde levensvormen
is er meer veelvormigheid dan vroeger. Meer wisseling. Het is interessant om
te leven. Maar leven is nog iets anders dan lezen. Al heeft het leven aan de
straatzijde, naar zijn sociale functies gewonnen, het lezen blijft tenslotte een
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grotendeels verborgen zaak. Er is geen exacte methode om die bezigheid te
meten en statistisch vast te leggen. De hemel zij dank. Maar dan is ook de
functie van het massaal op ons afkomend verzameld werk niet te meten. Alleen
te bevroeden. De actieradius van dit soort makkelijk gebundelde literatuur is
sterk vergroot. Evenzo de frequentie van de herdrukken. Waar een dure gebonden uitgave onmogelijk is, treedt dan de pocket-uitgave daarvoor in de
plaats.
Het werk van de grote schrijvers uit de laatste 40 jaar krijgt daardoor een
groter verspreidingskans. Wat voor '20 gepubliceerd is, deelt niet of nauwelijks in deze moderne zegen. Ten dele door heel bijzondere omstandigheden,
b.v. omdat een uitgever geen pockets wil brengen. Op die manier maken Boutens en Leopold geen kans. De generatie van 1910 en die van 1880 blijven, niet
alleen doordat zij eruit zouden zijn, achterop. Om maar te zwijgen van onze
Nederlandse klassieken, waarvoor Elsevier in 1938 zich ingezet heeft. Een
kwart van de toenmalige schane voornemens is vervuld, het getij is verlopen.
De toenmalige uitgaven, die men antiquarisch vaak ziet, waren ook in hun
leren-ruggen-pretenties het tegengestelde van de moderne uitgaven. Maar is er
geen nieuw getij, met andere bakens? Niet alleen het onderwijs mist deze soort
uitgaven. Er worden kansen gemist, kansen van confrontatie, die in een uiterst
bewegelijke en vluchtige tijd een plaats en een nieuwe functie kunnen hebben.
Er is in het laatste half jaar werk van 5 prominente auteurs verzameld of, in
een geval, in een omnibusuitgave verschenen, werk van Achterberg. Nijhoff,
Charles, van Ostayen en Gijsen. De groep is min of meer toevallig, maar dan
heeft men juist de neiging, te zoeken naar samenhangen. Het gaat hier om 3 gestorvenen en 2 levenden, 3 noorderlingen en 2 zuiderlingen. Toevallig is in
het werk van 2, misschien wel 3, een duidelijk calvinistische achtergrond te
bespeuren. Maar als die typering zin heeft, moet eraan toegevoegd worden,
dat het om vrije Calvinisten gaat, vrij tegenover hun afkomst en vrij tegenover
de vaak angstvallig gebonden groep. Alle vijf zijn dichters, een zelfs uitsluitend dichter.
zijn er meer overeenkomsten, aanrakingspunten? Tussen 2 'vrijgemaakte' calvinisten en de ene volslagen loslopende 'calvinist' zeer zeker. Niet door
afkomst, dat zou eerder een contra-indicatie geweest zijn, door de zaak zelf,
d.w.z. het werk beslist wel. Het Maatstaf-nummer over Achterberg (jan.-febr.
'64) levert prachtig bewijsmateriaal. Niet een punt van uitgang, maar de weg
en het werk, heeft tot ontmoeting geleid. Ontmoeting tussen diametraal tegengestelde naturen, tegengesteld niet in de leer, nie t begripmatig, maar in het
karakter en in het vers. Gelijkgezind in een zekere vrijheid, ja onbekommerdheid tegenover vaste patronen, maar niet in oorlog met die patronen, of het
moest een gedragspatroon zijn (Charles). Merkwaardig verder dat deze groep
van drie geen gesloten groep vormt, eerder een groepsfoto. Na de foto zal de
groep uiteen gaan en zonder afspraken, op een later tijdstip, elkaar hervinden.
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De groep is open en kan groter worden, zo groot als in het Maatstaf-nummer.
Dan is ook Sierksma er, die vele goden erkent of geen. En vele anderen. Zo
heeft Achterberg zijn gedichten, bijna lukraak, ingezonden aan alle literaire
tijdschriften van enig belang. Men zou bijna, van der Graft vrij citerend
zeggen: het scheelde zijn speelse manier van doen.
En is nu een dergelijke onbekommerdheid, een los zijn van alle levensbeschouwelijk richtingsgevoel, het gevolg van een water in de wijn doen, van
een 't niet meer zo nauw nemen? Geen sprake van. De wijn is onversneden, ze
is alleen anders gesneden. Vooral bij Achterberg treft dit vast verankerd
blijven. Men hoort in deze verzen het ongegeneerde rijden op het anker. In de
laatste bundel Vergeetboek is het rauwe geluid van ijzer op ijzer nog sterker
geworden. Calvinisme is niet alleen een predestinatieleer - het lijkt mij de
vraag waar en in hoever die twee convergeren - maar een toon, een kleur, een
gevoelsnuance, altemaal zaken die als regel voor bijkomstig worden gehouden,
maar die hier in het centrum schuiven als een soort moederbodem. Meer dan
toon en kleur is het een taal, een gewone taal. Hoe gewoner die taal hoe meer
ze geschikt is, uitersten te benaderen en te noemen. Heel het werk van Achterberg, zoals het nu verzameld voor ons ligt in de dun-druk-uitgave van Querido, is het terrein waarop uitersten in een spanningsveld geraken. Die spanningen voltrekken zich in taal, in heel gewone taal. De dichter is niet de hanteerder van deze taal geweest, haar gebruiker; hij valt samen met deze spanningen, met deze taal.
Wat m.i. de quintessence van alle poezie is, dit samenvallen van lot en taal,
vindt een unieke gestalte in een overdaad van verzen. Ook de overdaad is niet
iets dat er buiten valt, een te betreuren gebrek aan critisch vermogen bij een
overigens geniaal dichter - er had meer geschift moeten worden -, het is het
dialectisch tegengestelde van de uiterste concentratie. Zwervend door deze
bundel, door deze bundel der bundels, is men steeds weer verrast door de
spanning der compensatorische tegenstellingen. Maar deze zijn veelvuldig.
Nergens zijn ze vastgelegd in een bepaald theologisch schema. Zou er een
schema te vinden zijn - en essayisten zijn vindingrijk genoeg - dan zou de formulering die Nagel in zijn artikel in Maatstaf geeft, de overweging waard
zijn: het gaat . . . 'om een mens, die van zichzelf uit ex-isteert, dat is buiten
zichzelf treedt in de waanzinnige poging om een weerwand te beleven, een
Ander te ontmoeten.'
Dit zou de kern van Achterbergs mythos - men vergeve mij dit modewoord kunnen zijn. Dat het artikel van de jurist Prof. dr. W. H. Nagel eerder bijdraagt tot een ontmythologisering, tot een weerlegging van door allerlei omstandigheden begunstigde kletspraatjes, neemt niet weg dat de mythe blijft. Dat
ze veelvormig en niet eenvormig is, dat het centrale thema een ezelsbruggetje
voor beginnelingen is, deze wijsheid is niet nieuw. In de bundel essays van
dr. W. J. C. Buitendijk Op de Keper beschouwd ( J. H. Kok, 1951), nog steeds
leverbaar - ons kent ons merkt de auteur bij zijn bespreking van de bundel
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essays Commentaar op Achterberg op: 'wie de vele gedichten naleest, die hij
(Achterberg) de laatste twee jaar in de tijdschriften gepubliceerd heeft, bemerkt, dat hij volstrekt niet de dichter van een thema is.'
Nagel neemt het in zijn artikel op voor de dichter met meer thema's. Misschien
zou voor Achterberg de oplossing te zoeken zijn in de richting van 'meer
thema's maar een centrum. Dat dit centrum dan extreem gelegen is, is weer
een paradox waaraan dit oeuvre zo rijk is.
De huidige verzamelbundel begunstigt het leren kennen van het geheel, dat
met deze bundel voor de beschouwer opdoemt. Zij stelt de aparte bundels niet
buiten gebruik. Afgezien van de twijfelachtige meerwaarde van eerste drukken, is er in deze grotendeels uitverkochte bundels, nog wel jets te vinden dat
in de verzameling ontbreekt. Opdrachten, introducties, die van meer dan
anecdotische waarde zijn.
Zo van een afstand bezien, sociaal en psychisch, geen groter verschil dan tussen Nijhoff en Achterberg. Maar misschien begunstigt een dergelijke afstand
wel de mogelijkheid van een ontmoeting die boven alle toevalligheid uitrijst.
Een ontmoeting die beiden later dan weer helemaal vrij laat. Achterberg heeft
een vers op Nijhoff Begrafenis op Westduin - Rodenko begint daar zijn bijdrage in het Achterberg-nummer van Maatstaf mee. In de definitieve versie is
elke verwijzing naar Nijhoff weggewerkt. Opzettelijk, incidenteel? Waarschijnlijk niet. Rodenko meent, dat het hier om een onbepaalde neiging bij
Achterberg gaat, van het concrete naar het algemene. Maar er is een hele
smalle basis van gemeenschappelijkheid geweest tussen beide dichters. Al bladerende ben ik in Nijhoff's verzamelbundel gestoten op het VIe vers uit de
weinig bekende cyclus Voor Dag en Dauw. De menselijke omtrek die in dit
vers getekend wordt - de typering is te vinden in de brief waarmee Nijhoff
deze verzen opdraagt aan Prof. Huizinga - is die van een werkvrouw. De
taal is navenant. Gewone gezegdes zo als in de eerste twee regels 'De kamer
hardt de lucht niet langer van / tabak en onververste bloemenvazen,' wisselen
of met een regel die haar eerste vocaal nog uit 1910 trekt: '0, merk hoe luchtiger in huis het wordt!' Het 0 is niet eens zo ouderwets, de hele zin verraadt
het uiterst verzorgde milieu, zelfs na een borrelavond. Stel daartegenover
het vers van Achterberg uit Hoonte Werkster, waarin de dichter langs de neus
opmerkt dat 'er is onderscheid van rang en stand.' Uitgezonderd op die
plaatsen waar Achterberg het woord eens rekt, omdat hij een lettergreep meer
nodig heeft (zichzelve i.p.v. zichzelf) is de taal van de begane grond, van de
grond waarop Achterberg zich heeft leren bewegen, dat van de kleine burger j
en van de boerestand die de kinderen liet leren. Er is een hollandse, calvini stische, bijna platvloerse nuchterheid, zo van God de Zoon met God de Vader
smoest - zie Vergeetboek Achterberg gebruikt voor zijn vers de meest gebonden vorm, die van het sonnet, en houdt zich stipt aan de tweedeling; in de
terzinen verandert het toneel, van hier beneden naar daarboven: God zal haar
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eenmaal op Zijn bodem vinden, / gaande de gouden straten naar Zijn troon, /
al slaande met de stoffer op het blik.' De voorstelling is volslagen conventioneel met hoofdletters waar ze thuishoren, maar de 3e regel verbindt als in
een bliksemflits Diesseits und Jenseits, de twee die de moderne mens maar niet
met elkaar kan rijmen. Nijhoffs werkvrouw en Achterbers Werkster, twee
ongelijke punten van overeenkomst, zij blijven in mijn gedachten.
Zal Achterbergs verticalisme het winnen van Nijhoffs wereld die nog het gemak van trappen kende? Die afdaalde tot het gewone woord - hij leefde te
kort om ook nog af te dalen tot het gemene woord, hoewel hij zelfs die laatste
stap met gevoel voor stijl zou hebben gedaan. De vraag is niet rhetorisch, hoogstens speculatief, ze interesseert me concreet.
Wat ik bij Achterberg vind is rauw verbonden Diesseits und Jenseits. Hij
vroeg zich niet af, hoe hij ze met elkaar verzoenen kon, hij amalgeerde ze. Of
dat nou goedgekeurd werd door de dominee, de bakker en de frik, interesseerde hem nauwelijks. Ze zijn voor hem niet meer dan getuigen a charge, in
dat kostelijkste vers dat de moderne literatuur terloops heeft opgeleverd:
'Symbolen worden tot cymbalen in de / ure des doods - en zie, Naar lot ten
hoon, / zijn daar de dominee, de bakker en de frik.' Een dialectische wereld in
het laatste uur, aanvangend bij de werksters, uit de tijd dat ze nog geen
mevrouw heetten, en ook geen werkvrouw a la Nijhoff.
Niettemin, tenminste wat Nijhoff betreft, zijn verzen zijn allerminst, op grond
van b.v. een klassebewustzijn - maar zijn er wel nog klassen, is het nie t een
grauw allerlei, van de hoogst tot de laagst aangeslagenen? - ouderwets geworden. Met heel hun verzorgde gewone taal, bereiken ze hun doel, slaan ze in.
Is het thuis van Achterberg het concrete, dan is dat van Nijhoff het algemene, het verbindende in het menselijk vlak. Het broederlijk en zusterlijk
Leger des Heils van zijn moeder, de humaniteit van vaders kant, tenderen
daar in een zelfde richting, die van een algemeenheid die men van confessionele
zijde poogt aan de kaak te stellen die van een cosmopolitisch karakter, die meer
is dan oppervlakkigheid en bewijs van goede smaak. Ik schrijf dat hier niet
omdat Nijhoff ook nog aan de nieuwe Psalmberijming heeft meegewerkt en
omdat hij 'in' is - afschuwelijk woord maar omdat zijn richtinggevoel harmonieerde met dat van Achterberg, omdat zijn werk dezelfde uitslag, dezelfde
tendens had. Milieus betekenen daarbij niet meer dan een couleur locale. Met
andere woorden, Nijhoff en Achterberg hebben, bij een totaal verschillende
herkomst, gelijke tendenzen, op een heel persoonlijke manier, tot uitdrukking
gebracht. De dichter is van de Olympus afgekomen: Pierrot, Awater en de
verborgen enkeling, zoekend in verbinding te komen met de ander, de gestorvene, maar de meer dan levende.
Dwalend door dat wat Nijhoff anders en meer was dan Achterberg, in zijn
soepelheid, in zijn veelzijdigheid, zijn cosmopolitisme, zijn vermogen tot inleving en navolging zonder verlies van het eigene, zoals dat in deze eerste
bundel Verzameld Werk voor ons ligt mogen de andere bundels, de meester229

lijke veitalingen voorop (III) spoedig volgen - zijn wij ons te meer bewust,
hoe rijk de bijdrage uit deze hoek geweest is. Dat het diegenen moge corrigeren
die menen dat in een radicaal breken met alle traditie en overgebrachte waarden de eigenlijke vernieuwing bestaat. Dat is niet alleen een vergissing, maar
een niet te verontschuldigen misrekening.
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Martin Leopold

Vergeten Laura doe je helemaal zelf
zonder de hulp van anderen
er is niets beters niets verstandigers
niets meer uitgegaan van jezelf
dan vergeten Laura
het doet er niet toe wat het is
de menselijke daad van twintig eeuwen
die van vandaag van morgen
want er gebeurt maar een ding
en niemand weet wat het is.
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Martin Leopold

Koel stromend water zoekend naar een bedding
hout dat goed branden wil, in vlam geraken
ster alleen am een hemel te bevolken
flaneur nergens vandaan en die daarheen
langs een omweg terugkeert je kent langzamerhand
wel de gestalten, figuren die ik ben
de een verlorener nog dan de ander
gedurende het doel je te bereiken
de verten in mijn handen.
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Albert Nap
LUCIFER

vanavond zijn het
eentonige woorden vader
de veelzijdige handen
van uw driedaags bestaan
eerst is daar
de sneeuwruimer
de wegwerker
de grondgraver
de dravende man die
zich spijkers aandraagt
en uit de dagen de planken
wegkaapt voor een eenvoudige woning
ook de zon is in ruime mate
aanwezig die het moederlied
plaatst aan een voortdurende hemel
bovendien is daar
de paardehoef
- boven de keukendeur en je zegt: kijk
die brengt ons geluk
maar daarna komt als
bloed door de kleren
de aanrander
de hardloper
de strand jutter
de uitnemende draver die de zeeen of rent
zoekend wat niet aanspoelen zal
en het is waar
verontrusting put uit
want je hebt het gezegd:
ik snap niet waarvoor we verduisteren
noch begrijp ik de angst voor de mensen
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maar ik weet ook
wat daarvoor is geweest
dagen langer
dan de gang naar het stempellokaal
je woorden: vandaag en morgen en
overmorgen mogen mijn handen
niets doen
ik weet dat de dood binnenliep
onder begeleiding van tienduizenden vragen
en ik vermoed dat de vingers
gekromd zijn geweest tot een
weerbarstige vuist
maar gelukkig: mijn moeder
heeft ze ontkracht in het duister
zo werd je dan
grondgraver
nachtwaker
hoorndrager
deze winter was er geen sprake
van sneeuwruimen eerder een
uitzien naar sneeuw
beschouwend
de dagen van leven
en de getreiterde wil
wegwerker te zijn en te blijven
ben je een drager van licht
- een groat voor je zoon en de ander noem ik je
lichtdrager
Lucifer.
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Jan F, de Zanger
KLEINE BELT

Een meeuw vliegt laag
boven lui water.
Een verre kotter hakt
zeeen van tijd tot
een ketting van seconden.
Onze gedachten staan
ver het water in
als de palen waar
mannen op lange benen
hun netten tussen spannen.
De meeuw vouwt zich op
ons uiterste denkbeeld.
De kotter verliest zijn kralen
en herstelt de tijd.
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Nelleke Groenewegen

Gegeven de franse literatuur
zou ik zeggen: Goede morgen
hoe is de barometerstand vandaag,
zijn de deuren al open of zal ik nog
even gaan winkelen totdat het
tijd geworden is om vermouth te drinken
met cola, de rum is op.
Gegeven de spaanse literatuur
zou ik denken: waar zijn de
hemelhoge sterren vanavond waaraan
iedere rechtgeaarde poeet zijn fatum
of kan lezen, waarom geef ik
geen lange afstandskus en bedrink me
aan meer dan melancholie, verdriet is over
te over en te ver, genoeg voor de dag
die volgt op de nacht met iscarioth.
Gegeven het huidige weder van vandaag
zou ik stellen: Wij zijn eenvoudig
wat is er nieuw onder de zon van gisteren?
Gegeven het kwadraat is de vermenigvuldiging
slichts te bewijzen.
1 juni '63
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Fern Rutke
VAN HUIS UIT EEN ONGELUK JE1)

(De meisjesstem mag ook de stem zijn van een jonge
vrouw: ± 22 tot 35 jaar, gevoelig, soms overgevoelig
en zelfs verdwaasd, soms bitter maar steeds intelligent.)

MEIS JESSTEM

(opschrikkend) Waarom? Tja . . . waarom . Ik weet
het zelf nog niet precies. Het was er zo rokerig en
weerzinwekkend.
Pauze.
(timide) Nee, dat begrijp ik. En toch droeg het ertoe
bij. Ik weet nog hoe ik me voelde die avond.
Pauze.
Nee, helemaal niet. Het zou makkelijk zijn dat te
beweren nu hij niks meer kan zeggen, maar dat wil
ik niet. Hij was absoluut niet anders dan aardig voor
me. Gedurende de hele wandeling. (Korte pauze.)
Nee, opdringerig was hij ook niet.
Pauze.
Nattitirlijk ben ik geschrokken. Nee, dat kan ik niet
zeggen: spijt heb je van een bewuste daad en ik heb
het niet bewust gedaan. (Korte pauze.) Dat vragen ze
allemaal. Het is moeilijk te zeggen. Niet ik, maar
iets in me reageerde. Voordat ik er erg in had, was
het gebeurd. Door mijn toedoen. Er moet iets in me
zijn, iets waarvan ik zelf het bestaan nog niet eerder
hebben kunnen vermoeden. lets... dat gegroeid is
buiten mijn weten om. En dat spitste toe. Die hele
avond al. Tot dat moment. Het moment waarop ik
zei:

1) Geschreven in opdracht van de N.C.R.V. voor de serie 'Medicijn voor de geest'.
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DEZELFDE STEM - (nu overspannen en in de ruimte van een besneeuwde
haven) Een ongelukje?
. is 66k een ongelukje!
Hierop volgt een jongensschreeuw en gekraak van es:
iemand die erdoor zakt. Vervolgens Naar eigen schrik,
enkele seconden stilte, en
DEZELFDE STEM - (radeloos) Help!!
Pauze.
- (weer vertellend als tevoren) Ja. Ja, het werd al licht.
(DEZELFDE) De haven was spierwit. Ik stond er en kon niet denken dat het echt was. (Korte pauze) Nee, er kwam
niemand. Ik ging op wel twintig bellen bellen. (Korte
pauze) Pas na ongeveer tien minuten.

MEISJESSTEM

Pauze.
Dat heb ik mijn advokaat ook al gezegd. (Korte
pauze) Ik kende hem immers nauwelijks. Ik vond
hem een sympatieke jongen, ik had zeker geen hekel
aan hem. (Korte pauze) Ik weet het niet. (Korte pauze) Jai, ik wou proberen me in zijn standpunt in te
denken. Ik wou het los zien van mezelf. Nee, ik wou
hem juist niks kwalijk nemen. 1k Meld me in, ik zei
niet zo veel. Ik was trouwens in een slecht humeur.
(ze lacht kort, bitter) Dat hij het nou ook net aan
mij vertellen moest . . . (oplevend, scherper) Even
dacht ik dat hij het wist. Van mij. Maar bij nader
inzien geloof ik dat beslist niet. (lacht nogmaals bitter) Nee. En hij kon niet weten dat zijn verhaal zo
in me uitwerken zou. Door dat ene woord: een ongelukje. Na die rokerige sfeer en dat weerzinwekkende
in die kamer.
Pauze.
(weer opschrikkend) Neemt u me niet kwalijk. Steeds
beleef ik het opnieuw. Ik wil het begrijpen.
Pauze.
Droevig, het maakt me droevig. Het begint me pas
nu z6 aan te spreken, deze dagen. En nog niet eens
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wezenlijk, moet ik zeggen. Het doet me pijn. Ik kan
nog niet goed geloven dat zoiets door m# kan gebeuren.
Pauze.
(enigszins doorslaand) Ja, ja z6 was het. En ik kan het
niet met elkaar in verband brengen. Het zijn twee
werelden, en er is geen overgang. Er is geen brug. En
toch moet er een verband zijn... tussen wat ik in de
ene wereld deed die avond, hoe ik me voelde, hoe ik
me gedroeg ... en wat ik deed in die andere. Die donker is, donker en verwarrend. Zoals dromen, de eerste
dromen waaruit je als een bang kind ontwaakt. Waarbij het plafond op je dreigt neer te komen en je
schreeuwt, en je bijna tegelijkertijd schrikt van wat
je schreeuwde, en hoe.
In de verse: herhaling van het t e rn a in de haven.

(rustiger) Hoe zou hij schuldig kunnen zijn? Nee.
Nee, hij kon niet weten dat het woord een obsessie
voor me geweest was. Ik wist het zelf nauwelijks
meer, zo lang is het al geleden. Ik had geen idee
dat het in deze zin z6'n bijklank voor me had gekregen: een geluid als een verwijt, een appel aan onmacht
in me, opstandigheid, drift. Het was altijd rommel
bij mijn moeder, altijd rommel en ruzie; dat weet ik
nu weer. En dat er vaak vreemden waren. En dat ze
als ze dat woord uitsprak altijd naar mij keek. En de
ander dan ook. En dat ze soms huilde als ze alleen
was.
(ze haalt even diep adem) Ik herinner me dat ik omstreeks mijn vijfde jaar in een tehuis met witte zusters
ben opgenomen. Alles was er wit, v e r s c h r i k k
ij k wit. (lacht kort) Ik moet toen indrukken opgedaan hebben die me zijn bijgebleven, waardoor al
dat witte een overdreven afschuw in me heeft opgewekt. Ik herinner me dat ik die ook voelde opkomen daar in die haven. Die spierwit was en te helder . . . na de benauwdheid van die kamer, en die
rook en die alkohollucht! (Korte pauze)
Maar ik zit maar te praten. U zult wel denken.
(Korte pauze) Dat geloof ik ook wel. Als iets je
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dwars zit, kan praten soms helpen. Maar denkt u dat
dat ook in dit geval opgaat? . . . Uiteindelijk is hij
dood. Dat is een absolute gebeurtenis, daar is niks
meer aan goed to maken. En is het nou moord? Of is
het inderdaad een ongeluk? Want dat vraag ik me af.
Daar.gaat het om.
KRANTENLEZER - Er wordt gewezen op het belang van een tijdige voor-

lichting van het buitenechtelijk kind omtrent zijn status. Voorts op het feit, dat gestichtsopvoeding onder
de zes jaar de kinderen brengt in een affektieve noodtoestand.
MEISJESSTEM

(in analogie met het voorgaande, meer voor zichzelf)
Ongewenst geboren. Duizenden met mij. Tot mijn
vijfde jaar omringd door verwijten, steeds op een
tema.
(Korte pauze; een beetje verdwaasd) Ik was een
ongelukje, zei ze. Een ongelukje
Intermezzo.
(sterker, nuchterder) U weet het. Ik was dus een
ongelukje. En hij zei het. Dat woord. Met die betekenis.
Pauze.

Inderdaad. (Korte pauze) Nee, dat zie ik nu ook in.
(Korte pauze) Het verhaal? Ik heb het al acht keer
verteld.
Terwijl ze het volgende opsomt, wordt haar stem
zachter en anders van toon weer harder:
Aan de mensen in dat huis bij de haven, aan agenten,
de kommissaris van politie, mijn advokaat, aan een
dominee en een dokter en nog iemand, en aan een
dame die zangerig sprak en zei dat ze me helpen
wou.
We waren eigenlijk een ommetje aan het maken. We
waren de enigen die er weinig plezier hadden. Hij
had me al van alles verteld. Over zijn studie, zijn
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zusje dat zo goed viool kon spelen, dat het erg moeilijk zou krijgen met zijn 'ouwelui', zei hij; over de
huur van zijn kamer die hij veel te hoog vond, en
toen begon hij over zijn schampere kijk op de konventionele begrippen, zei hij, van . . . hij noemde het
'love-making'.
Andere akoestiek: ruimte-effekt, de jongen en het
meisje wandelen in de sneeuw langs de haven:
HIJ Tot zijn achttiende jaar gelooft biina iedere jongen
nog wel in 'ergens een meisje' voor wie hij als het
moest zijn leven zou kunnen geven. Des te ouder je
wordt des te reeler ga je het bekijken. En tenslotte
geef je voor de mooiste vrouw niet eens je studie
meer op.
zIJ

Waarvoor zou je dat moeten doen? Er is toch geen
vrouw die je dat zou vragen.

HI J

Toch wel. (Korte pauze) De vrouw die een kind van
je krijgt.

KRANTENLEZER - Op de duizend kinderen die er in Frankrijk geboren
worden, zijn er eenenzestig natuurlijke - niet onechte dat wil zeggen: vierennegentig van de honderd
zijn buitenechtelijke kinderen.

En hiermee neemt dit land in Europa de achtste plaats
in, na West-Duitsland, Oost-Duitsland, Oostenrijk,
Portugal, Zweden, Joegoslavie en Denemarken. In
Nederland bedroeg het aantal buitenechtelijke geboorten in 1961: 3518.

zI J

(verward) Hoe kom je opeens aan dat idee! (herstelt
zich) Je zegt het nou net alsof je spreekt uit een
zekere ervaring.

HIJ

Dat doe ik ook. (Korte pauze) 1k zat er middenin.
Verleden jaar. Omstreeks deze tijd began het. Die
Ingrid, die je er zag vanavond
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ZIJ

- (een ogenblik ontzet) Nee. (Korte pauze) En junk
spraken geen woord met elkaar.

HIJ

- Ze is trots.

ZIJ

Hield ze van je?

HIJ Nee, we zijn alleen maar een keer met z'n zessen op
vakantie geweest. In een auto van haar. Ze liet me
vragen of ik ervoor voelde. Metz, Nancy, Mulhouse,
Basel, Olten, Luzern. Toen we terug kwamen, waren
we doodmoe van elkaar.
ZIJ

- Kende je haar niet eerder?

HI J Jawel. Ze ging zo ongeveer een half jaar om met de
jongen die vanavond bij haar was. En dat is een
vriend van me, met wie ik op kamers woon. Het was
even uit. En nu is het weer aan. Ze wou eigenlijk alleen haar vakantie niet laten verknoeien. En hij zei
toen ik het hem vroeg: 'DOen. Glan.' Meer niet. Ik
kreeg de indruk dat hij volkomen op haar was afgeknapt. En . . . dat was niet zo. Maar je begrijpt wel
dat hij zo een-twee-drie ook niet met haar zal trouwen, nu ze nota bene een kind van me heeft. Maar hij
houdt van d'r. 1k niet. (Korte pauze) En natuurlijk,
nou neemt hij het mij het meeste kwalijk. Nog steeds.
Tja . hij heeft het er moeilijk aan. Hij komt dagelijks bij haar. Hij ziet de baby elke dag.
ZIJ

(enigszins wantrouwend) Waarom vertel je mij dit
allemaal?

HIJ

- Onder andere, omdat 1k... een beetje verliefd op je
ben.
Pauze.

ZIJ

En waarom nog meer?

HIJ

Hoezo? 0, omdat ik 'onder andere' zei. Dat zei ik
eigenlijk zomaar. (Korte pauze) Zal ik zeggen wat me

242

zo aantrekt in je? (Korte pauze) Je hebt iets, dat verinnerlijkt is. Iets oosters.
Je uit je moeilijk, je gezicht heeft iets van het schuwe
en tegelijk heel mooie van een ree. Een schuwheid die
inneemt. Je bent wat Ingrid nou precies niet was. Je
bent . . . een beetje onbeholpen.
Dat heb je gauw gezien. Hoelang ken je me?

zIJ

HI J Iemand als jij ken ik in een oogopslag. Omdat ik op
een meisje als jij . . . ben afgestemd. Ik weet niet
waarom, maar ik weet het des to meer nu. (snel) Ik
kan je precies zeggen wat je karaktereigenschappen
zijn, waaraan je het moeilijk hebt, waarbij je je fijn
voelt, waarmee je gelukkig wordt Z (interrumpeert, met een lachje) Je weet inderdaad .
waarmee je de meesten voor je winnen kan. (Korte
pauze) Waaraan heb ik het moeilijk?
Bijvoorbeeld hieraan.

HI J

Enkele bewegingen: bij omarmt haar, zij maakt zich
los:
ZIJ

HI

-

j - (onverstoord, alsof hij dit verwachtte) Dat je dit net
zo graag zou willen doen als ik. Maar dat je zegt:
'niet doen'.

Z

HI

Niet doen.

Het is beter dat ik nu naar huis ga. (weg lopend) Nee,
ik ga niet meer terug. En ik loop liever alleen.
j Geen sprake van. (gaat haar na; naast haar weer) Ik
breng je thuis. En ik beloof je dat ik geen stap zal
zetten over de drempel van de buitendeur. Als dat je
angst bepaalt . . . want wat ben je geremd. Je trok je
al terug voordat ik met mijn hand je schouder aanraakte.

zIJ

•

(stug) Die kant op.
Pauze: hun ademhaling en hun voetstappen in de
sneeuw.
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HIJ (zucht) He! Wat een nacht! Vlekkeloos! Alles wat er
was, is weg. Een flink uurtje sneeuw en de hele stad
is ineens zonder een smetje. (Korte pauze) Als ik nu
een wens mocht doen, weet je wat ik dan zou wensen?
Een dik pak sneeuw op mijn verleden van de laatste
twee jaar. (hij lacht kort) Maar je lach t niet eens! Je
vertrekt geen spiertje.
ZIJ

(afwezig al) Zou je ook wensen . . . dat dat kind er
niet meer was?

HIJ (luchthartig) Allicht. Dat wil zeggen, nee, dat niet,
ik bedoel het anders. Ik zou wensen dat het nooit was
geboren. Dat is toch logisch? Ik heb niet gewild .. .
dat het geboren werd. Het was een ongelukje. En een
ongelukje wil je altijd ongedaan maken.
ZIJ

(nog vreemder van toon) Wit . . . zei je dat het was?

FLUISTERSTEM

(hamerend, haar herinnering opstokend) Een ongelukje. Dat zei ze. Dat zegt h.
Rook / rommel / ruzie . . . weet je nog?
Geleich / verwUt / vreemden / witte zalen I
verschrikkeljik witte zalen / veet to schoon bier I
ze raken me aan I ze Lichen / ze pakken me beet I
zacht beet...

HIJ

- Je verstond het best.

FLUISTERSTEM - Je verstond bet best. Je bent bet zelf immers ook .. .
ZIJ

- Een ongelukje? Dit . . . is 66k een ongelukje!
Herhaling van bet t e m a: een jongensschreeuw,
gekraak van #s: iemand die erdoor zakt. Vervolgens
Naar eigen schrik, enkele seconders stilte, en . . .

ZIJ

(radeloos) Help!!
Pauze.

MEISJESSTEM
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- (weer vertellend als tevoren) En toen gaf ik hem dus
een duw. En toen viel hij. En ik denk wel eens: Als er

nou geen ijs in de haven had gelegen. (Korte pauze)
Ja, ik geloof dat ik hem dan ... geholpen zou hebben. Maar hij was weg, spoorloos, ineens nergens
meer . . . Ik keek, ik zag het gat.
Pauze.
Nee, verder weet ik geen enkele finesse. En de rest
heb ik u al verteld. Wat denkt u. Waarom antwoordt
u niet!? Vindt u dat ik V6Or u het woord uitspreekt, wil ik u ook een vraag
stellen. Hebt u wel eens gedroomd dat u een moord
beging? (Korte pauze) Stelt u zich voor dat u toen
niet in bed, maar op de plaats van het misdrijf was
wakker geworden.
Wat doe je dan?
Ik rende weg, zegt men. 1k weet niet waarom, want
ik kwam weer netzo hard terug, en liet me gewillig
meenemen, een huis in. Herhaaldelijk, zeggen ze,
kneep ik in mijn armen, mijn gezicht.
Ik wou, denk ik, niet geloven dat ik wakker was. Ik
wou geloven dat ik nog wakker moest worden. En
nog soms: hier,
in deze cel.
Dat maakt me gek als ik niet oppas.
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F.

W. van Heerikhuizen

John Donne (1573-1631)
SONNET
(Holy Sonnets XIV)

Ram aan mijn hart, Drievuldig God, want gij

Stelt u tevreden met een klop, een straal, een zucht;
werp mij terneer opdat ik staan kan! Laat geducht
Uw kracht mij branden, slaan en breken. Beuk mij vrij!
Ik weiger, als een stad die aan een ander hoort,
U toe to laten, o maar 't baat mij niet:
Rede, uw onderkoning in mijn ziel, kan toch 't verdriet
Niet weren, ligt erdoor versmoord.
Ik heb u z6zeer lief, smeek om uw wederliefde,
Maar ben verbonden met uw vijand boos;

Maak los die knoop, opnieuw, die u zo griefde,
Bedwing mij met uw kracht genadeloos,
Want ik word nimmer vrij, tenzij gedwongen,
Die mij door 't eigen vlees nog voel bedrongen.
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F .W . van Heerikhuizen
Pierre de Ronsard (-± 1525-1585)

SONNET

Hier is het bas, dat mijn schone beminde
Als 't lente wordt doet schallen van haar zang.
Over de bloemen zweeft zij als een hinde,
Peinzend en zich vermakend urenlang.
Hier is de groene wei, die fris gaat bloeien
Zo gauw haar zachte hand de kruiden streelt,
Wanneer zij zoekt, terwij1 haar wangen gloeien,
Naar kleuren, van hair schoon het evenbeeld.
Hier zong zij, Binds zag 'k haar in tranen beven,
'k Werd door haar glimlach hier verrast, en op die plek
Maakte haar warme blik mij stapelgek.
Hier zat zij stil, en diar heeft zij gedanst.
Uit zulke vage droomrigheden flanst
Liefde het weefsel samen van mijn leven.
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F. W. van Heerikhuizen
Philippe Desportes (1546-1606)

ICARUS

Icarus viel hier, de onversaagde jongeling
Die zich verstout had tot de hemel op te stijgen.
Zijn lichaam stortte in een pluimenwarreling,
En doet elk dapper hart in afgunst zwijgen.
0 heerlijk werk vol geestesschittering,
Om uit een klein verlies iets goddlijks te verkrijgen!
Gelukkig ongeluk, waarvoor elk tastbaar ding
En elk verganklijk jaar het hoofd moet nijgen!
Zijn jeugd was niet bevreesd voor 't nieuwe pad,
Waarvoor hij slechts zijn kracht had overschat;
FIij brandde door de schittrendste aller sterren,
En stierf in 't gloeiend hart van 't avontuur.
De blik omhoog tuimelde hij door 't azuur,
En overtrof elk aardse leven veru.
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Tom Etty
FYN

de weg loops regelrecht de hemel in
en kleurt zich blauw
en glijdt steeds verder door het gat in de lucht
en verkleurt onzichtbaar
heuvelop
heuvel in de schoot van het eiland
liggen wereld en aarde vastgegroeid
wijd ademend hurken dorpen
tussen hun bewoners in de denen
zij lijken op hun taal
zelfs de steden zullen hier wel zingen
'men weet te leven hier ondanks
de grijze luchten
de regen
het grimmige wit van het noorden'
het groen is hier niet uit de mensen
weggesneden
onder de muren door
lopen de tuinen de huizen binnen
- of
de wereld krijgt weer grenzen:
voor mensen
het domme vee staat bruingebrand
dwars door de heuvels been te kijken
(kebenhavn 143)
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Will Barnard
SPREKEN EN HOREN

Eindelijk.
Het is werkelijk tijd, da t er in Nederland een discussie op gang wordt gebracht
rondom het hoorspel en wat daarmee verwant is.
Voor en na heeft Aad van Du1st, de advocaat voor het hoorspel, in Christelijke kringen zijn stem verheven dan wel redakteuren er toe aan gezet hun
stem te verheffen.
Sporen hiervan zijn terug te vinden in de kolommen van de 'Omroepgids', 'de
Spiegel', 'op den Uitkijk' en nu dan ook in 'Ontmoeting'. En vooral dit laatste
is verheugend. Want de eerst genoemde tijdschriften vormen bepaald niet het
forum voor een diepgaande en steekhoudende discussie.
Natuurlijk is er voor en na ook in Nederland over het hoorspel geschreven.
Voor de oorlog verscheen er van Philips een reclame tijdschriftje waarin het
een en ander over het hoorspel staat. Uiteraard anekdotisch.
Rob Geraerts schreef er een boekje over, dat ook al anekdotisch getint is.
S. de Vries Jr. en Adriaan Morrien vochten in de kolommen van 'Het Parool'
een vinnige polemiek uit, die overigens verliep in wat geheibel over programmabeleid en honorering. Interessant, maar weinig ter zake doende.
Iets meer in de richting komt de Conferentie van de Nederlandse letteren,
speciaal de sectie Radio en Televisie. Ik meen te weten dat de jaarlijkse hoorspelprijsvraag van BRT/NRU is te danken aan het initiatief van deze conferentie. In ieder geval nam deze conferentie het initiatief tot het uitgeven van
het Zwarte Beertje: 'Zes Hoorspelen'.
Wat triest hier tegen afstekende is de uitspraak, onlangs gedaan door een jury
die een prijs had te vergeven voor enig dramatisch werk en daarbij, verder zonder opgave van redenen vermeldde dat een hoorspel daarvoor niet in aanmerking kan komen.
Jammer, naar die redenen zijn wij nu juist zo benieuwd. Het heeft niet zo
mogen zijn, zeggen wij dan. Coos van Hoboken, heeft in 'De Spiegel' nogal
fel op deze uitspraak gereageerd. Prettig en bedankt natuurlijk maar ook zijn
betoog is geen bijdrage tot de dramaturgie van het hoorspel. En juist daaraan
bestaat een grote behoefte. Er bestaat in de Nederlandse taal geen studie over
de dramaturgie van het hoorspel, laat staan dat er aan de toneelscholen enig
onderricht in die richting gegeven wordt. Er bestaat zelfs niet eens een historisch overzicht. En daarom is het verheugend dat een groep literatoren in hun
tijdschrift een gesprek over dit onderwerp willen beginnen. Graag zal ik me
daarom in het gesprek mengen. Ik geloof daartoe wel gerechtigd te zijn, gezien het aantal hoorspelen dat ik inmiddels heb geschreven.
Het is alleen jammer dat ik moet beginnen met een aantal nogal kritische noten
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te kraken. Aad van Du1st gaat er in zijn artikel kennelijk vanuit dat zijn lezers
iets van het hoorspel afweten maar gezien de kanttekeningen van de eindredacteur is dat een al te gewaagde vooronderstelling. 1k zal dus wel moeten
beginnen met een paar opmerkingen uit die kanttekeningen recht te trekken.
De allergruwelijkste ketterijen, tenminste, men kan niet op alle slakken zout
leggen.
Om te beginnen: Dat Aad van Du1st zijn voorbeelden voor een goed deel haalt
uit de ontwikkeling in Duitsland, omdat hij die ontwikkeling het beste kent,
is zijn goed recht. Het is trouwens vrij onbelangrijk uit welk taalgebied hij
zijn voorbeelden haalt, het betoog wordt er niet anders om. Maar he t wordt
wel griezelig als Kees Ouboter daaruit de conclusie gaat trekken, dat Duitsland een uitzondering vormt. En zijn betoog dat hij in het Engelse taalgebied
maar een illuster voorbeeld kent, bewijst natuurlijk niets. Of liever het bewijst
wel wat: namelijk dat Ouboter niet op de hoogte is. Ik noem bier alleen maar,
want dat moet in Christelijke kringen toch overbekend zijn: 'The Man born
to be King' van Sayers. (Verscheen ook in Nederland ('Koning Incognito') bij
het Boekencentrum. Is sinds jaren uitverkocht.) Wat verder het Engelse taalgebied aangaat: Men neme kennis van de schrifturen van E. Barnouw. Verder
moet ik bestrijden dat 'Under The Milkwood' van Dylan Thomas alleen maar
in een lure pocketuitgave te verkrijgen is. Het was (en is) namelijk ook verkrijgbaar op de enige manier waarop een 'hoor'spel eigenlijk kan worden
uitgegeven, namelijk als grammofoonplaat. Trouwens, die gesignaleerde vlucht
van het gedrukte hoorspel (- in zijn afgeleide vorm van zwart op wit en niet
pure klank -) is hoogstens nog interessant als historisch verschijnsel en niet
meer als actueel probleem. Deze vlucht is namelijk aardig aan het afnemen ten
gunste van de grammofoonplaat. Overigens een volkomen logische ontwikkeling. Ik kom daar straks nog op terug.
Als gezegd: wil men behoorlijk over deze zaken kunnen discussieren, dan is een
minimale feitenkennis een noodzakelijke basis. Als men kritische kanttekeningen gaat maken bij een artikel van een man uit het yak, komt men op verduiveld glad ijs als men niet degelijk met feitenkennis beslagen is. Ook dat zal
straks nog blijken als ik iets zal moeten zeggen omtrent de geschiedenis van
het hoorspel.
Maar nu even of gezien van feitenkennis en vertrouwdheid met de materie.
Een gesprek als dit is alleen te voeren als er van beide zijden 'zindelijk gediscussieerd' wordt, en daar mankeert wel het een en ander aan.
Een opmerking als: 'Het hoorspel voldoet aan de behoefte van eenvoudige
mensen' is natuurlijk niets meer dan zomaar een kreet. Die bovendien nog
nergens op slaat. Schemert bier het snobisme door: Wat populair is kan nooit
kunst zijn?
In het verlengde van deze opmerking liggen absurditeiten als:
- De film voldoet aan de wensen van een groot publiek en dus filmt Ingmar
Bergman voor eenvoudige mensen. Of:
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- - Het pocketboek heeft een grote vlucht genomen en dus schreef Pascal zijn
'Gedachten' voor eenvoudige mensen. Of, om het omgekeerd te stellen:
- Boeken zijn een groot kultuurgoed, geprezen dus de man die zijn kast vol
met 'Lord Lister' heeft.
Ik moet helaas op nog zo'n onzindelijkheid wijzen.
'Er zijn heel wat films, waarin het woord een heel wat zelfstandiger taak
heeft dan het beeld te duiden.'
Het enige wat je daarop zeggen kan is:
- Er zijn heel wat chauffeurs die rechts geen voorrang geven . ..
Een tijdschriftartikel is natuurlijk veel te kort om een kompleet overzicht te
geven van de geschiedenis van het hoorspel. Maar Aad van Dulst had er toch
goed aangedaan te dien aanzien jets breder uit te halen. Misschien vertrouwde hij op een minimale kennis te dien aanzien bij zijn lezers. Iedereen namelijk
die ook maar iets weet van de geschiedenis van het hoorspel zal begrijpen dat
als hij spreekt over 'de eerste hoorspelen', hij de wiegedrukken van het hoorspel bedoelt, en niet: 'een met de radio gegeven nieuw genre'.
Net zo min als iemand het in zijn hoofd zal halen te betogen dat met de bockdrukkunst ook het boek werd uitgevonden, zo min zal iemand die ook maar
jets weet van de geschiedenis van het hoorspel betogen dat het hoorspel pas
ontstond met de radio. De verhouding hoorspel - radio is historisch gezien
dezelfde als: boek - drukpers.
Zelfs het woord 'Hoorspel' is ouder dan de radio. Nietzsche heeft dat voorzover bekend, voor het eerst gebruikt.
Als verschijnsel verliest het hoorspel zich in mythische verten.
Een paar voorbeelden:
Bij de inwijdingsriten van de manbare knapen in Zuid-Amerika werden de
jongens opgeborgen in kuilen bedekt met ossehuiden. Boven hun hoofden werden dan de geheimen gespeeld, die zij, opgeborgen als zij waren, alleen maar
konden horen.
Op Sumatra kwamen (en komen?) riten voor, waarbij de priesters zich
opsloten in een huis, de gelovigen zetten zich rondom het huis en hoorden
vanuit het huis de mythen vertellen in dialoogvorm, soms kompleet met
geluidseffecten. Dat moest natuurlijk wel op die manier want ze hadden nog
geen radio, grammofoon of bandrecorder, waarbij de gestalte per definitie
buiten het gezichtsveld blijft en dus moest de gestalte wel achter een muur
verdwijnen.
En, om wat dichter bij huis te komen: de liturgie van de Oosterse kerk wordt
gevierd achter de iconostase en is in de kerk alleen maar te horen.
Het hoorspel heeft dus als bron precies dezelfde diepten als het toneel: de
liturgie.
Hier duiken een paar vragen op.
Waarom heeft het toned zich alle eeuwen door kunnen handhaven en is er in
de geschiedenis van het hoorspel een vacuum van, zeg, zo'n paar duizend jaar?
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Een kultuur-historisch georienteerd theoloog zou zich eens moeten verdiepen
in de vraag of hier verstandige dingen zouden zijn te zeggen aan de hand van
het verbod van de gesneden beelden. Het is namelijk mogelijk de geschiedenis
van het toneel te schrijven via de stadia: afgodsbeeld - gemaskerde speler
(opponeerbaar beeld) - toneel.
En dan is het heel wel mogelijk dat zou blijken dat de gestalte en de gelijkenis
het heeft gewonnen van het woord. Een ontwikkeling die ten aanzien van de
verhouding radio - televisie de verzuchting zou kunnen doen slaken dat de
geschiedenis zich herhaalt.
Hoewel: met de ontwikkeling van de radio en van wat, met een mooie
industriele term 'geluidsdragers' heet (band en plaat) is nog een heel andere
wending mogelijk geworden, zoal niet reeds op gang gekomen.
Wij zijn zo gewend geraakt aan het geschreven en gedrukte woord, dat wij
langzamerhand zijn vergeten, dat de ink t een aan het woord levensvreemd en
wezensvreemd element is.
Eerst het geschreven en later het gedrukte woord was een noodzakelijk hulpmiddel om afstand en tijd te overbruggen. Maar niet inkt en woord zijn een
twee-eenheid, maar stem en woord.
Woorden zijn inderdaad wel min of meer vast te leggen in schrifttekens. Min
of meer, want zonder de mondelinge overlevering inzake uitspraak en klemtoon blijft het lezen ook maar raden en gissen. Maar de stem is ongrijpbaar
voor de drukinkt, alle leestekens, accenten, cursiveringen, en vetdruk ten spijt
(zie: Paul van Ostayen).
En daarom is drukinkt arsenikum voor het woord, omdat deze zwarte substantie het woord van zijn klank beroofd; alleen het gesproken woord is een
levend woord.
En hier ligt het misverstaan van elkaar waardoor Aad van Du1st en Kees
Ouboter zo magistraal langs elkaar heen praten.
Aad van Du1st hanteert het begrip woord vanuit het besef dat het hebreeuwse
equivalent meer inhoud heeft dan wij gewend zijn er aan te geven en Kees
Ouboter er ook inderdaad aangeeft. Hemel en aarde kunnen voorbijgaan maar
Het Woord gaat niet voorbij.
Laten theologisch geschoolde lieden nu niet gelijk op de achterste benen vliegen. Ik weet wel dat er onderscheid gemaakt kan worden tussen onze woorden
en Het Woord. Maar dat neemt niet weg dat ons woord zijn bestaan dankt
aan het Goddelijke Woord. En in dit verband, sprekende over het hoorspel
moeten we er nog maar eens aan herinneren dat het in Israel verboden was de
'schrift' zacht voor zich zelf te lezen. Men moest hardop lezen, omdat de
woorden door het oor zouden binnenkomen en niet door het oog. Het woord
gaat uit van de mond, niet van het papier. (Ook ik verwijs hier naar de laatste
verzen van Jesaja 55.)
De letters op het papier zijn alleen maar latente woorden, die moeten worden
uitgesproken om weer te ontwaken. Wij hebben in onze Westerse kultuur, die
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van papieren woorden aan elkaar hangt, gelukkig nog jets van dat besef
bewaard. Eden worden mondeling afgelegd, doopbeloften mondeling gegeven, ambtsdragers in de kerken worden mondeling in hun ambt bevestigd. In
een tijd waarin alles in contracten wordt vastgelegd, worden juist deze dingen
van meer importantie dan toeleveringscontracten en afleveringstermijnen
mondeling 'vastgelegd'.
Met de ontwikkeling van de radio en de geluidsdragers is iets op gang gekomen, waarvan het einde nog niet is te zien, maar die wel duidelijk de tendens
heeft het in inkt gesmoorde woord te bevrijden van dit onnatuurlijke keurslijf.
Het aantal spelen dat op plaat en band inplaats van in inkt op papier verkrijgbaar is, groeit met de dag. De gesproken tijdschriften zijn hun opmars ook
al begonnen. Wie de laatste gedichtenbundel van Marnix Gijsen koopt heeft
de gedichten twee keer. Een keer op schrift, een keer gesproken. Er is een duidelijke tendens het woord te bevrijden van de drukinkt.
In het betoog van Van Dulst komt deze tendens helaas nauwelijks aan de orde.
Hoewel ook hij vanaf zijn post deze ontwikkeling allang moet hebben gezien.
Dat blijkt overduidelijk uit de positie die hij kiest in de kontroverse Hoorspel kijkspel. Ook hier weer: niet het oog maar het oor. Het oog schept afstand, is
extrovert . . . maar luisteren kan men alleen maar binnen in zijn schedel, het
is een introverts bezigheid. Maar een bezigheid. Waarom hij als hij ten aanzien van het woord stelt dat luisteren een kunst is, naar zijn hoofd moet krijgen dat dat 19de eeuwse romantiek is, wil mij niet duidelijk worden. Is luisteren naar woorden is anders dan het luisteren naar muziek? Of is luisteren naar
muziek geen kunst? Is dat alleen maar kunstminnend of kunstlievend? Van
19de eeuw gesproken.
Luisteren doe je met je hele existentie. En dat woord existentie doet mij wel
heel typisch aan onze eigen 20ste eeuw denken. Maar goed, dat is misschien
niet meer dan alleen maar een spitsvondigheid, zonder wezenlijke inhoud.
Trouwens, met iets een etiket te geven. heb je het hoogstens gerubriceerd, maar
nooit geoordeeld. Mogelijk is he t betoog van Aad van Dulst 'romantiek', wel,
dan is romantiek nog zo gek niet. En in ieder geval is die romantiek niet
19de eeuws, maar hoogst modern, omdat nu de moderne techniek het mogelijk gaat maken, het compromis woord en schrift te vervangen door de natuurlijke orde van woord en stem, de door het lezen doof geworden mensheid
inderdaad weer zal moeten leren luisteren, zoals zij vroeger heeft moeten leren
lezen.
En met dit alles is nog niets gezegd over de dramaturgie van het hoorspel, is
hoogstens een vage aanduiding gegeven van de kultuurhistorische achtergrond
waartegen het hoorspel moet worden gezien. Waarschijnlijk is het ook nog te
vroeg am een dramaturgie voor het hoorspel te schrijven, al zou ik wel een paar
grove lijnen durven trekken. Maar dat kunnen we waarschijnlijk beter overlaten aan een volgende generatie over een halve of een hele eeuw als het geschreven en het gedrukte woord zal zijn teruggedrongen naar de onbelangrijke
254

nieuwtjes in de krant en woarden van importantie allemaal op band of plaat
staan. Waarschijnlijk zullen zij zich er dan wel over verbazen dat wij, in een
tijdperk dat al zo duidelijk in die richting tendeert, nog discussie's moesten
houden als deze er een is.
DE ZILVEREN ALBATROS
Naar een aangespoeld logboek.
Een fragment van een hoorspel van Will Barnard.
Proloog.

SPREKER:

Inkomen na de aankondiging met orkest: La Mer van Claude
Debussy.
BlOt tijdens de Proloog op de achtergrond.
(in een zak) (f luisterend)

Luisteraar, vergeet nu eens even voor een uur, dat uw radio
aanstaat. Vergeet deze microfoon.
(tikje tegen microfoon)
Vergeet uw luidspreker.
(lichte brom)

Doe even, voor een uur, het licht in uw kamer uit en luister.
Sluit uw ogen en laat u drijven op de golven van deze muziek, op de golven van onze stemmen, op de golven van de
zee. Luister; luister; luister.
(stem sterft weg in gefluister)

(een paar maten alleen muziek)
SPREEKSTER: (normaal)
Waarom is het licht in uw kamer nog aan?
SPREKER:
(fluisterend)
Ssst. Stil.
SPREEKSTER: (fluisterend)
Maar ze hebben het licht nog aan.
SPREKER:
(fluisterend)
Stil. Luister.
VROUW:
MAN:
VROUW:
MAN:
VROUW:
MAN:
VROUW:

(een paar maten alleen muziek)
(afstand) Wat boor ik?

De eeuwigheid.
De eeuwigheid?
De dunne benen wand van je schede grenst aan
de eeuwigheid.
Kan ik de eeuwigheid horen?
Als je luistert met je oren achter je oren.
En zien?
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MAN:
VROUW:
MAN:
VROUW:
MAN:
VROUW:
MAN:
VROUW:
MAN:

SPREEKSTER:
SPREKER:
SPREEKSTER:
SPREKER:
SPREEKSTER:
SPREKER:
SPREEKSTER:
SPREKER :
SPREEKSTER:
SPREKER:
SPREEKSTER:
SPREKER:
SPREEK STER :
SPREKER:
SPREEKSTER:
SPREKER:
SPREEKSTER:
SPREKER:
SPREEKSTER:
SPREKER:

Oak. Soms. Met je ogen achter je oren.
Wanneer? Wanneer.
Altijd.
Altijd?
Als je ogen voor je ogen niet zijn verblind door
de leugen van de stad.
Het licht heb ik uitgedaan.
Als je oren voor je oren niet zijn verdoofd door
de radio.
Nee, ik luister.
Kom dan mee.
(verder weg)
Kom mee.
(4 de muziek op de achtergrond komt nu bet ruisen van de
zee; een stileerde weergave van een muziekuitzending van
ver over zee.)
Wat boor ik?
De oneindigheid spoelt als eb en vloed door de bressen van
je schedelwand.
Mijn oren.
Je oren achter je oren.
Ik boor de zee.
Wat is het verschil? Aan iedere kim grenst de zee aan de
oneindigheid.
Een schip . . . ik zie een schip
Met je ogen achter je oren.
't Is een fregat niet waar?
Ja.
En alle zeilen zijn gehesen.
Het vaart tussen gisteren en morgen.
Wanneer is het afgevaren?
Gisteren, eergisteren . . . of voor honderd jaar of in een vorig
leven.
Wanneer zal het thuisvaren?
Morgen . misschien, of overmorgen of over honderd jaar
of in een volgend leven.
Waar is het afgevaren?
Dat weet niemand.
Waar zal het thuisvaren?
Dat weet God.
(Muziek uit bet geluidsdecor wegfaden. Alleen de zee bl#ft
staan).
(Einde proloog.)
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Ellen Douglas

EEN HUIS IN HOMOCHITTO

In deze grote en bonte familieroman beschrijft Ellen Douglas de
geschiedenis van Kate Anderson's lange leven. Kate vervult de
alles en ieder overheersende hoofdrol in het verhaal. Zij heeft
haar handen vol aan haar huwbare dochters maar leidt deze
met onverstoorbare opgeruimdheid in de juiste richting. Nooit
zullen haar kinderen en kleinkinderen zich los kunnen maken
van de sfeer van het oude, door smeedijzer omheinde huis, van
waaruit Kate tenslotte door hen naar haar laatste rustplaats
wordt gebracht. 'Een huis in Homochitto' staat in de traditie
van de Amerikaanse familieroman, evenals bijvoorbeeld 'Gejaagd door de wind'. Het boek is vol van de erfelijke invloeden
die het gezinsleven in het zuiden van de Verenigde Staten kenmerken. Met deze roman verwierf de schijfster de 'Houghton
Mifflin-Esquire Fellowship Award'.

Prijs gebonden f 11,90

Verkrijgbaar in de boekhandel

Een boek van de BK Boekenkring

BOSCH & KEUNING N.V. - BAARN

Aangrijpende reportage van een werelddrama

SESAM
GESCHIEDENIS VAN DE
TWEEDE WERELDOORLOG
in foto's en documenten
met inleidende overzichten van Mr. G. B. J. Hiltermann
20 delen a f 2,50

De Tweede Wereldoorlog heeft diep ingegrepen in ons bestaan.
Bijna een kwart eeuw na het begin van deze catastrofe is de
invloed ervan op de huidige internationale politiek, de maatschappelijke en technische ontwikkelingen nog duidelijk en
onmiskenbaar. Een nieuwe fase in de geschiedenis der mensheid
is ermee begonnen. Het is daarom van het grootste belang deze
periode levend te houden in onze herinnering en in die van vol..
gende generaties zodat wij begrijpen wat er vandaag plaatsvindt en ons kunnen hoeden voor hetgeen morgen kan gebeuren.
Sesam Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog biedt daartoe
de gelegenheid. De 3000 foto's en documenten en de totaal 800
bladzijden tellende geschiedschrijving door Mr. G. B. J. Hiltermann vormen een aangrijpende, volledige reportage van het
werelddrama dat in september 1939 begon.
De aanschaf van deze unieke uitgave is gemakkelijk. September
aanstaande verschijnen deel 1 en 2 en van november of elke
maand twee volgende delen. Per levering hoeft dus slechts f 5,—
betaald te worden. Om van deze regeling te profiteren is het
verstandig tijdig te bestellen, ook omdat de prijs kort nadat de
uitgave compleet zal zijn, belangrijk wordt verhoogd. De delen
zijn niet afzonderlijk verkrijgbaar. Elk deel is stevig gebrocheerd in een geplasticeerd foto-omslag.
Sesam Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog wordt uitgegeven door
BOSCH & KEUNING N.V. - BAARN
en is te bestellen bij de boekhandel. Vraag ook naar de eerder
verschenen Sesam-standaardwerken!
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Kees Ouboter
HERDRUKKEN, NIEUWE INDRUKKEN

Te beweren dat de dichter J. B. Charles Calvinist is, komt gelijk aan het
bepalen van de prijs van b.v. een huis anno 1964 in de waarde van een muntsoort die niet meer in omloop is. Zeker, er is nog Calvinisme en er zijn nog
dichters, maar de verbinding tussen beide is minder duidelijk, minder zichtbaar, komt niet tot stand langs aanwijsbare vlakken. Van Revius of tot De
Merode toe is er wel een dergelijke verbinding. Nadien niet of nauwelijks
meer. Zelfs waag ik mij aan de stelling dat het vers waarin een bewust
Calvinisme aan de dag treedt een conventioneel en een zwak vers is. Het
sterke, conventionele vers, d.w.z. het traditioneel min of meer gebonden vers,
is niet calvinistisch, zelfs waar de dichter zichzelf Calvinist weet.
Rustig durf ik volhouden dat de dichter J. B. Charles Calvinis t is, wanneer
ik daar maar aan toevoeg, dat de Calvinist Charles niet gebonden of verplicht
is aan een bepaalde vroeger gecodificeerde leer. Gemeten aan deze maat
zou Charles van alles kunnen zijn, ketter, een halve renegaat, een nihilist
misschien, om het nog erger te maken: een dichter, maar geen Calvinist.
Wie daarentegen in het Calvinisme een bepaalde levenstoon, iets droog-exacts
als een trillingsgetal, waarnemen wil, herkent J. B. Charles meteen. Wat hem.
tot Calvinist maakt is een gespannen positieve verhouding tot de werkelijkheid. Dat allereerst, maar in een adem daarmee het verrassende in deze
verhouding. Het eerste is er niet zonder het tweede. Op zichzelf is dat eerste
wat men gewoonlijk in calvinistische kring de opdrach t noemt. Er is een
concreet doel en er zijn handen die grijpen. De Amerikaan Tawney heeft hier
de kiem van het kapitalisme gevonden in zijn essay Religion and the Rise of
Capitalism. Een bepaald soort Calvinisme heeft in zijn rechtlijnigheid aanleiding gegeven tot deze minstens even rechtlijnige interpretatie. Het tweede,
het verrassende in de hierboven gegeven rudimentaire schets van het Calvinisme schakelt deze rechtlijnigheid uit. Het zou de moeite lonen in de historie
te zoeken naar voorbeelden, die Tawney's interpretatie zo niet weerleggen
dan toch relativeren. In onze eeuw zijn er de persoon en het werk van de
Frans-Zwitser Denis de Rougemont, wiens Penser avec les Mains de ruwe
schets geeft van een vrij Calvinisme dat ondenkbaar is zonder het element
verrassing. De Rougemont is geen dichter geworden. Het is de vraag of de
dichter Charles en de mens Nagel die jurist en criminoloog werd, invloed van
De Rougemont heeft ondergaan. Naar mij lijkt nie t of nauwelijks. Des te meer
lokt me de vergelijking. Beiden hebben het totalitairisme in de gruwelijke
bek gezien en op leven en dood bestreden. Beiden zijn op niet aflatende wijze
in de aanval geweest. Maar voor J. B. Charles betekende dat naast Volg het
Spoor terug en Van het kleine koude Front het dichterschap. Een dichterschap
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dat steeds is gekleurd geweest door deze militante inzet, deze gespannen verhouding tot de werkelijkheid, als hierboven aangeduid.
De vraag is interessant: mag men dit Calvinisme noemen? En hoe verhoudt
zich dan dat Calvinisme tot het dichterschap?
De moeilijkheid, de onmogelijkheid, zit natuurlijk in de ijzeren, de tenslotte
houten staart van het isme. Calvinisme is zo'n staart. Het adjectief calvinistisch is al wat steviger, d.w.z. laat paradoxalerwijs meer mogelijkheid tot
vrije interpretatie, geeft meer ruimte. Ruimte die vanzelfsprekend buiten de
traditionele perken valt.
Zodra J. B. Charles' calvinistische werkelijkheidszin - zie hierboven - buiten
de overeengekomen perken treedt, zich b.v. aan een politiek ethos te buiten
gaat dat niet in de lijn van Kuyper of Lohman ligt, of zich in de hemel
opstelt daar waar men verdronken kinderen ziet voorbijkomen, zich niet
afvragende waar en hoe deze kinderen zijn gedoopt, d.w.z. door het water
gegaan onder de naam van de Eeuwige, wanneer J. B. Charles zich alleen
gegrepen voelt door een theologisch irrelevant detail als een pop die zo'n
kind in de armen houdt, zodra dat gebeurt - en het gebeurt keer op keer heeft J. B. Charles als calvinistisch dichter bij de zogeheten spraakmakende
gemeenten afgedaan. Er zijn grenzen en J. B. Charles zakt bij heel wat calvinisten juist op zijn grenzeloosheid. Dat aan de ene kant.
Aan de andere kant - luctor et emergo - komt hij als Calvinist boven aan de
details. Er liggen heel oude kernen juist in die details. Maar het eruptieve
verrassende element ontbreekt nooit. De souvereiniteit Gods ligt verborgen
in dat kleine gedicht dat de Heer tekent als grandseigneur. Hij zou het
althans kunnen zijn, maar Hij doet het niet, want Hij alleen is God. De
onvoorwaardelijke inzet voor de gerechtigheid, niet als systeem; de droom
die alleen waarde heeft in betrekking tot de realiteit; de afkeer van het
gladde, mooie, van het opgepoetste.
Men vindt hier bijeen in een verzameling die ongezuiverd, ongeraffineerd is,
poezie van de doorbraak, van een nu eens letterlijke doorbraak, die nu eens
letterlijk ruimten, nieuwe ruimten, verovert, dat is de positieve keerzijde van
wat hierboven even als grenzeloosheid gesignaleerd werd.
Deze bundel in zijn ongezuiverde vorm, met slakken en al, is een goudmijn
voor allen die naar het andere 'calvinisme' zoeken, of er niet naar zoeken
maar het op hun weg vinden en erdoor getroffen worden.
Soms, in een depressie die past in deze tijd van overgang, denken wij wel eens
aan het einde te zijn en gebruiken dan, als we met het tijdsjargon vertrouwd
zijn, het woord post. Het mocht wat, we staan pas aan het begin. Charles'
verzen bewijzen het.
Paradoxalerwijs telt dan de historie weer mee. Zo zijn er elementen in zijn
poezie van een zeker rederijkersschap. Poezie gaat bij hem niet op de tenen,
wat zo'n beetje tot de bon ton lijkt te behoren, maar op de volle voet. Men
hoort J.B. Charles duidelijk gaan. Een beetje onregelmatig, al was het alleen
258

maar om zich duidelijk te onderscheiden van de ganzenpas, letterlijk God

beware. Maar in die onregelmatigheid herkenbaar aan een eigen gang, een
eigen toon. En het is poezie. Wel zou ik het poezie-soda willen noemen, brede,
royale, robuste poezie. Maar het eigene van het oeroude genre, zo moeilijk te
omschrijven, is steeds aanwezig. Het is er, niet in materiaal dat poetisch zou
zijn, niet in een gezindheid of habitus die de dichter zou maken, het is er als
een geur.
Zover gekomen moet ik aan het quintet een andere naam toevoegen, die in
het geheel van onze overwegingen een zinrijke plaats inneemt, Willem de
Merode. Allereerst de concrete aanleiding. In 1952 maakten Ad den Besten,
Jaap Das en K. Heeroma een keuze uit de gedichten van De Merode, welke
verzameling in 3 delen bij Uitgeversmij Holland verscheen. Heeroma voorzag
het geheel van een uitvoerige inleiding, terwijl de keuze in elk deel verantwoord werd. De beide eerste delen waren samengesteld uit de 21 bundels
die bij het sterven van de dichter, nu 25 jaar geleden, gepubliceerd waren.
Het derde deel bevatte een keuze uit het nog niet eerder of in tijdschriften
gepubliceerde werk. De uitgever heeft nu deze 3 delen, ongewijzigd, in een
deel samengebracht, opnieuw uitgegeven. Het gaat niet om een opruiming,
al is de rest van de eerste oplage in deze uitgave verwerkt; dit is een ongewijzigde herdruk.
Het omvangrijke boekwerk is de meest radicale tegenstelling tot iedere
pocket-uitgave. Zijn verschijning, kort voor de 25ste sterfdag van de dichter,
valt buiten alle huidige proporties, is in zijn unieke verschijning alleen al
curieus, maar is dat niet minder naar zijn wezen.
In een dagbladartikel is reeds de vraag gesteld of De Merode nu al vergeten
is (Jac. Lelsz in Trouw van 6 juni '64). De schrijver van dit artikel vreest
van wel, noemt deze poetische nalatenschap zeldzaam, wat hij dan meer op
de inhoud dan op de vorm lijkt te betrekken. Van de taal zegt hij dat ze zich
snel ontwikkelt en voegt daaraan toe: 'Reeds nu doen vele verzen van De
Merode ouderwets en gekunsteld aan.'
Nu is een term als ouderwets me wat te gemakkelijk en tegelijk te dubieus.
Literaire critiek die deze typering normatieve waarde zou toekennen, schiet
tekort. Ze voert een element in dat onder de handen veroudert, tegelijk dat
ze dit verouderen zelf beoordelen wil.
Zo zijn er heel wat verzen van De Merode, waarachter men de Rilke van het
Buch der Bilder ontwaart. Beide dichters zijn sterk gericht geweest op het
portret, het 'beeld', op de daarmee verbonden gevoelssterkte. Maar wat, bij
de beoordeling de doorslag geeft is niet het poetisch procede, maar het unieke
van het vers zelf. M.a.w., sterke verzen lijden niet of nauwelijks onder hun
ouderwetsheid.
Maar mijn bezwaar tegen het woord ouderwets neemt niet weg dat de tijdsfactor in de poezie wel de voile aandacht waard is.
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Toen De Merode op 22 mei 1939 stierf had Achterberg zijn eerste bundel
verzen 8 jaar daarvoor gepubliceerd. Zijn tweede stond op het punt van
verschijnen. De belangrijkste keurmeesters waren op Achterberg reeds opmerkzaam geworden, maar van enige roem was nog geen sprake. Curieus is
dat de moderne Nederlandse literatuurgeschiedenis van J. A. Rispens, verschenen bij J. H. Kok in '38 de naam Achterberg zelfs niet noemt. Nu, de
poezie van Achterberg zou een kolfje naar Rispens' handje geweest zijn. Of
toch niet? Een latere bundel essays ( J. H. Kok, 1954) vermeldt de naam
Achterberg evenmin. Eerlijkheidshalve zij vermeld dat Rispens in zijn bespreking van De Merode blijk geeft geen bijzonder affiniteit tot diens poezie
te hebben.
Wanneer De Merode sterft staat Achterberg aan het begin, maar niettemin
hebben beiden gelegenheid te over gehad, met elkaar en met elkaars werk
kennis te maken. Geen van beiden lijkt mij die gelegenheid te hebben aangegrepen. Ik zou voorlopig de conclusie willen wagen dat beider wereld zo
volkomen anders geaard was, dat er geen mogelijkheid tot contact was. Er
was geen enkele raaklijn zelfs.
Niettemin heeft het Calvinisme voor beiden heel veel betekend. Weliswaar
op een totaal verschillende manier, wat blijkt uit een diametraal tegengesteld
dichterschap. En wel zo verschillend dat niet een bepaalde geloofsinhoud
anders zou zijn bij beiden. Dat geloof zou wel eens met een door de verschillende geboortejaren gegeven afstand, in grondtrekken en in zijn context
heel veel gemeen kunnen hebben. Het zou voorzichtig te onderzoeken zijn.
Nee, het verschil ligt allereerst in een totaal anders gericht dichterschap.
1k stel dit speculerenderwijs, omdat pas een uitgebreide studie aan het gestelde
probleem recht zou doen. Maar zeker is dat beider werk bij een vluchtige
kennismaking diametraal tegengestelde trekken vertoont.
Een andere belangrijke vraag is of er een derde is, dat vergelijking tussen
beider werk mogelijk maakt en, zo ja, of dan dit derde het calvinisme is of
jets dat ten nauwste daarmee verwant is.
Het artikel in Trouw stelt vast dat na De Merode geen christelijk dichter,
althans van calvinistischen bloede, meer zó tot de verbeelding gesproken
heeft. Vanzelfsprekend kan deze stelling bestreden worden. Wat te zeggen
van, natuurlijk, Achterberg? Maar ik meen de schrijver in Trouw te begrijpen.
Wanneer ik ooit de invloed van beide dichters zou willen onderzoeken, dan
zou ik daarvoor nooit de categorie 'verbeelding' willen gebruiken. De invloed,
de magnetische aantrekkingskracht, van Achterberg is minstens even groot
geweest, maar het woord verbeelding reikt niet verder dan tot en met De
Merode. Het is hetzelfde woord dat Potgieter eens gebruikt heeft en dan in
een adem met gevoel en heldenmoed. Het zijn de dimensies van een ruime
wereld, waarin de gedichten ontstaan door een verdichting van de poetische
spanning. De poezie is een parklandschap, waarin steeds weer nieuwe groepen
de aandacht trekken: de gedichten. Gedichten zijn dan ook vaak portretten
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of beelden. Men vindt ze in het werk van De Merode keer op keer, een
onafgebroken galerij van gestalten, van dorpsjongens tot de keizer. De taal is
een uiterst wijde mantel die zich over alles heen laat plooien. Verkortingen
of verlengingen van het woord zonder enige andere noodzaak dan het
metrum of de val der woorden in een regel zijn aan de orde van de dag. In
de loop van het werk neemt een zekere spanning toe, waardoor aan het einde
van dit dichterleven meer geserreerde verzen ontstaan. Maar nooit betekent
deze grotere spanning dat het poetisch klimaat verandert, dat het materiaal
van het gedicht plotseling een ander spanningswereld zou vormen, zoals dat
bij Achterberg veelal te vinden is. Er is bij dit soort poezie een tosser, een
vrijer taalgebruik. Merkwaardig teken van dit vrijer taalgebruik is het in de
tekst aangegeven accent. In de bundel De Levensgift (1938) voert de dichter
in het IVe vers (blz. 259) God sprekend in en schrijft dan: 'Weer af, val aan,
al wat er schaadt / En 't zingen dezer ziel verwart.' Nooit zou een dichter
van betekenis na De Merode dat accent geplaatst hebben. Niet alleen omdat
de interpunctie na 1950 tot een minimiem is teruggebracht - dat is niet meer
dan een buitenkant maar omdat de poezie van na de oorlog geen plaats,
willens en wetens geen plaats meer heeft voor een dergelijk gebaar. Want het
accent is gebaar. Na De Merode is de taal naakt geworden. Iedere mantel
daarom been verbergt waar het op aankomt. Het parklandschap der verbeelding, een soort bemanteling, is dan ook gedoemd te verdwijnen. Het
speelt bij de tussenfiguur Morrien nog een rot, maar op het laatst in ironische
zin.
V66rdat de vlucht van mijn gedachten me nu in het gevaarlijke veld van
simplicismen en eenzijdige waardering voert, wil ik mij eerst afvragen of ik
hierboven nu De Merode of een bepaalde poeziesoort heb getypeerd. Ik meen
het laatste. De poezie-soda, zoals ik die 2 jaar geleden heb pogen te typeren
(Ontmoeting, juli-augustus 1962), is niet anders dan het parklandschap waarin ook De Merode heeft gedicht. Een groot deel van de oudere poezie, zo ook
Rilke tot op de Duineser Elegien, behoort tot dit type. De toegespitste poezie
onzer dagen is dan zeker een minderheid, ik heb haar de poezie - puur genoemd.
De Merode versterkt het verdunde element door een zekere slordigheid in het
gebruik van poetische vormen, zeker in het begin van zijn loopbaan. Het
ombuigen van woorden, het verfraaien daarvan, lijkt van de hoek van een
poetisch specialisme uit zeker een wat potsierlijk en kinderlijk bedrijf.
Al ben ik geneigd, de tegenstellingen tussen beide poeziesoorten te relativeren, er zijn elementen in De Merodes poezie die, geloof ik, al bij hun
verschijnen ondermaats waren. Als de dichter b.v. in Agnus Dei, het zevende
vers uit de cyclus De Zachte Fluit, uit de bundel De Lichtstreep van 1929
vanwege rijm en ritme het woord eel gebruikt in plaats van edel dan wordt
met dit woord het vers niet alleen ouderwets, het glijdt naar het gemaniereerde tijdeloze weg en dat even goed in 1929. Er is dan wet wat gebeurd
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waarvan de dichter blijkbaar geen weet heeft, ook al is het naakte woord
van na de tweede wereldoorlog nog niet geboren, ook niet bij Marsman of
Van den Bergh.
Rilke is met betrekking tot De Merode al meer dan eens genoemd en dan
speciaal het Buch der Bilder. De verzen daar zijn over 't algemeen heel wat
gayer en sterker, ondermeer omdat Rilke een grater vakman kon zijn. Een
onhandige precieusheid die met het verstrijken der jaren meer opvalt en
minder overtuigt, geeft aan heel wat verzen van De Merode datgene wat
aan de andere kant van de berg ligt, wat definitief verleden geworden is.
Ik vraag mij of of een student Nederlands anno 1964 nog het woordje
herkent. Maar wat ik de dichter zwaarder aanreken, van mijn heden uit, is
het gebruik van het woordje heel dat als rijmwoord dienen moet, maar uit
een bijna ordinair klimaat stamt. In 1929 had ik in mijn opstel op school,
schrijvende in die trant, het woordje 'zeer' gebruikt, wat echter niet rijmt.
Het rederijkerschap dat in heel wat verzen van J. B. Charles te vinden is,
is zwaarder en breder belast aanwijsbaar bij De Merode. Het komt daar uit
een andere sociologische laag, uit die der kleine luiden. Voor de christengemeenschap moest alleen reeds daarom deze brede keuze heel belangrijk zijn,
zelfs voor de jongste generatie.
Dat De Merode meer had dan deze wat gekunstelde verzen uit een eenvoudige
ziel blijkt uit een kleine groep van religieuze verzen die lukraak verspreid
door het verzamelwerk heen te vinden zijn. Daar is de dichter Calvinist, in
de verzen omtrent zonde en verzoeking, rijzend uit de grond van zijn bestaan,
en genade die nog dieper reikt. Daar is De Merode opener, eenvoudiger dan
Achterberg. Zijn geloof spreekt duidelijker. Hier is niets van het raadsel
waarmee Achterberg vertwijfeld en gelukzalig speelde, wat zo'n magische
aantrekkingskracht voor de moderne mens betekent.
De Merodes calvinisme is rechtuit, iets buiten hemzelf. Achterberg heeft het
in stukken en brokken liggen in zijn gigantisch werk. Het is een zaak van
zoeken en reconstrueren geworden. In een beperkt aantal van zijn religieuze
verzen heeft De Merode het klaar liggen. En dan zijn er nog heel wat belangwekkende verzen die tussen de beeldengalerij en de religieuze verzen, als
boven aangeduid, in liggen.
De keuzebundel is daarom interessant materiaal. Daarnaast zou een bloemlezing uit de grote bundel zin hebben. Dat zou een pocket kunnen zijn,
voorzien van een uitvoerige inleiding. Want ook aan deze kant van de berg
is er een publiek voor Willem de Merode.
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Jose Boyens
ARCHEOLOGISCHE VONDST

Na een dag zuiver archeologische
diepgang
op de heilige tempelvelden
van Agrigentum
raapte jij als innovatie
doodvoorzichtig
mijn pols
van de voorchristelijke zuilschacht
als een scherf
van een zeldzame lekythus.
En met dat ritueel
begon voor ons
het lieve leven.
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Jose Boyens
SUBSIDIAIR

Graag zou ik
wat meer verduurzaamd
willen leven.
Niet op sap to kijk gezet
in de vitrine van een veredelde jampot
of lichtelijk verzuurd
met enkele identieke stervelingen.
Ik zou de wereld die
ik
zie
konveks willen vangen
in de druppel van het gedicht.
Subsidair voor dit
mikroskopisch geluk
stel ik alleen
de toegewijde handen
van mijn onhoofse
heidense Esmoreit
die op Sicilie
naast Demeter woont
op zesentwintig
en elke ochtend voor haar
de granaatappelen
van de gekonsakreerde bomen
een voor een
blinkend poetst.
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Jos‘. Boyens
GETUDENBOEK

Op onophoudelijke getijden
zeilen mijn gedachten uit naar Sicilie:
de bootjes van mijn aanhankelijkheid
lopen hard van stapel.
Maar ik kommandeer mijn minuskule vloot
van oprecht notenhout
als mozes onder de wolk te gaan,
die met een wit uitgestreken bef
vanuit hoger sferen
onze laat-testamentaire processie
dogmatisch voorgaat.
Wij varen recht door zee
tot waar de wolk
geheel volgens afspraak met Jahweh
glimlachend diffuus wordt
boven de plastische landkaart Sicilie
die bij de schepping geheel
in verlegen groen gehouden werd.
Met opgestoken zeil
varen wij Agrigentum binnen
waar jij al vanaf de zesde eeuw
(v66r Christus)
op mij zit te wachten.
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fosê Boyens
WAARSCHUWINGSBORD JE

Voorzichtig.
Ik ben zo vol
van jou
dat elk teken
van aanhankelijkheid
teveel
zou kunnen zijn.
- Ben jij ook zo labiel
evenwichtig?
Voorzichtig.
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Anton Lam
HET IK-HIBITIONISME
(van Simon Vinkenoog tot Jan Cremer)

Een van die krachtdadige uitspraken van Simon Vinkenoog, waarmee hij in
de jaren vijftig meer opzien baarde dan met de meeste van zijn gedichten,
luidde, dat de Nederlandse poezie pas begon bij hem en zijn atonale collega's
en dat het dus maar beter was, indien wij alles wat voor die tijd bijeengedicht was - en daarmee bedoelde hij de poezie van Vondel tot Hoornik zo gauw mogelijk zouden vergeten.
1k weet niet of hij dat allemaal voor eigen rekening beweerde, of mede
namens die anderen, maar als ik nu lees en hoor hoe op haar beurt de laatste
lichting de vloer aanveegt met Lucebert, eens de half god der experimentelen,
door Simon zelf destijds 'honderdmaal belangrijker' genoemd dan de 'zwaaroverschatte Achterberg', dan heb ik er enige hoop op dat ook tot hem het
nut van een wat genuanceerder oordeel over heden en verleden begint door
te dringen.
Daarmee wil ik overigens niet suggereren dat ik de betekenis van de beweging
van vijftig zou willen ontkennen of bagatelliseren; integendeel, ik geloof dat
die betekenis nog ver uitreikt boven de (toch wel aanzienlijke) som van
experimentele dichtbundels. Er is niets minder dan een revolutie ontketend,
die over de hele linie tot een belangrijke vernieuwing van de poezie heeft
geleid. De koploper en de meeloper, de major en de minor poeet, ja zelfs de
Italloze epigonen, zij schrijven allen anders dan vroeger het geval was.
'Anders,' betekent waarlijk niet altijd 'beter,' maar: vanuit een andere relatie
tot de poezie, waarbij men - met weinig bekommernis over de formele
aspecten van het gedicht - het woord in het vers zo tracht te verschuiven dat
het van middel doel wordt: een land dat steeds opnieuw in kaart gebracht
moet worden, een boortoren, een huffs met honderd kamers.
De inzet van de nieuwe poezie die bij de vijftigers begint, aan Wier invloed
ook de felste tegenstanders (van toen! nu bestaan zij, geloof ik, niet meer)
zich niet hebben kunnen onttrekken, is daarom ook in wezen niet een andere
vorm, maar een ander woord, of, als u wilt, een andere verhouding tot hetzelfde woord. Maar dat is immers al zo vaak en zo voortreffelijk uit de
doeken gedaan, waarom zou ik mij daar nu ook nog eens aan gaan vertillen?
1k wou het namelijk helemaal niet over de poezie hebben, van vijftig of van
zestig, maar over het proza, als ik dat zwaarwichtige woord nog even mag
gebruiken.
Want het blijft voor mij een opmerkelijke en veelzeggende zaak, dat van die
geweldige aardbeving in onze poezie nauwelijks een paar kleine, zwakke
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schokjes geregistreerd konden worden in het proza, en dat de moderne roman
en het moderne verhaal, zo er al van vernieuwingen in het taalgebruik gesproken kan worden, het nergens op een breuk met de traditie aansturen.
En wie mij nu triomfantelijk Schierbeek voor de voeten werpt, althans zijn
boeken, zoals 'De andere namen', 'Het dier heeft een mens getekend', 'het
boek 1k', die zou ik willen vragen of hij deze schrijver serieus beschouwt als
de schepper van het Nieuwe Nederlandse Proza, de man die ons de weg baant
naar de roman van de toekomst.
Laten wij eerlijk zijn: het verhaal, de roman van onze tijd word t niet geschreven door Schierbeek, maar door Hermans, Claus, Mulisch, Van het
Reve, Walkers, om maar eens een paar duidelijke namen te noemen.
Zij liggen geen van allen op hun knian voor het klassieke roman-patroon,
zij wagen, ieder op een eigen wijze, graag eens een experimentje met de taal
of de stijl of de compositie, maar zij overschrijden de grens niet, d.w.z. zij
zijn niet bereid het woord zo autonoom te maken dat het episch element
erdoor in gevaar raakt en de structuur van het verhaal verdwijnt.
Het woord en zelfs het beeld moet functioneel blijven, dus dienstbaar gemaakt worden aan het doel van het boek.
Daarmee stuiten wij op een van de opvallendste verschillen tussen proza en
poezie, en ik dacht zelfs dat deze verschillen voor ons eerder meer dan
minder duidelijk zijn geworden.
Schierbeek heeft dat verschil willen negeren, willen opheffen, en daarmee
zichzelf op een weg geplaatst die doodloopt. Want poezie en proza hebben
ieder hun 'eigenzinnigheid' (Fens) en wie daar, om welke reden dan ook, geen
rekening mee wil houden, mist de boot in twee richtingen en produceert
hoogstens een soort 'proezie', die ondanks alle toegezwaaide lof toch eigenlijk
niet boven het literaire curiosum uitkomt.
De dichter en de schrijver spreken niet hetzelfde woord, en de zin van de
poezie kan de onzin van het proza worden.
Indien er al van enige invloed van de vijftigers op de antwikkeling van het
hedendaags proza sprake is, dan zullen wij deze niet moeten zoeken in het
woordgebruik maar in de opzet, in de intentie, waarmee geschreven wordt,
dan kunnen wij Schierbeek wel laten schieten, en Vinkenoog naar voren
schuiven, niet als dichter, maar als schrijver van het boekje 'Zolang te water'.
Wie dit werkje leest of las uit nieuwsgierigheid naar de experimentele roman,
naar proza geschreven vanuit de grondprincipes der moderne poezie, komt of
kwam wel heel erg bedrogen uit. Niet alleen is dit verhaal vrijwel nergens
verrassend door woordgebruik of taalhantering, het is bovendien - op een
enkele uitzondering na - geschreven in een vlakke, fletse stijl. Wat dat betreft
komt dit boekje stellig niet uit boven het niveau van een tweederangs roman,
en zeker is het niet het meesterwerkje waarvan het manuscript ijlings naar
het letterkundig museum gezonden moet worden. En toch is met en door dit
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boekje in Nederland een nieuw literair genre geintroduceerd dat, ook al zijn
we er misschien helemaal niet zo gelukkig mee, in ieder geval als verschijnsel
de moeite van signaleren zeker waard is.
Want 'Zolang te water' is niet onder te brengen in welke bestaande rubriek
dan ook, het is geen dagboek, geen novelle, geen roman, zelfs geen autobiografische roman, en dat niet vanwege de geringe omvang, maar eenvoudig
omdat het alle kenmerkende elementen van de roman mist.
Want ook een autobiografische roman blijft een roman, en dan niet zozeer
omdat er naast een hoeveelheid 'Wahrheit' ook een voorraad 'Dichtung'
aanwezig is, maar wel omdat die waarheid zelf is omgesmeed van een exacte
tot een verdichte, een gelogen waarheid. Het materiaal, gevonden in de eigen
herinnering en ervaring wordt bewerkt en verwerkt tot er een werkelijkheid
van menszijn aan het licht komt, die zo authentiek is dat wij eraan kunnen
deelnemen, en die tevens zo fictief is dat iedere conclusie, b.v. over het
karakter of de moraal van de schrijver onjuist en eigenlijk ongeoorloofd is.
zo gezien is 'Wij hebben vleugels' een autobiografische roman, en 'Kort
Amerikaans', maar niet 'Zolang te water'.
Want de bedoeling van Vinkenoog is juist ons zo eerlijk mogelijk in te lichten
over zijn persoonlijke belevenissen, althans over een aantal daarvan. Hij heeft
het van kaft tot kaft over zichzelf, zonder daarbij ooit tot stellingname, tot
verbeelding, of tot psychologische doordringing te komen. Hij wil da t ook
bewust niet, hij streeft naar een waarheidsgetrouwe, een zo feitelijk mogelijke
weergave van de feiten: niet de verbeelde maar de geleefde werkelijkheid
moet aan het licht komen.
Gomperts noemde 'Zolang te water' dan ook niet een autobiografische roman,
maar gewoon een autobiografie en dat is een hemelsbreed verschil, in ieder
geval een verschil als tussen een foto van mijn vrouw, desnoods een hele
mooie, en een geschilderd portret.
Want de autobiografie wil immers juist die onversierde informatie verstrekken; m.a.w.: het boek zou voor ons zijn betekenis geheel verliezen als wij er
niet van op aan konden dat de schrijver volledig geIdentificeerd mag worden
met de Ik waarover hij het voortdurend heeft. Wij zijn op de een of andere
manier in zijn levensgeschiedenis geinteresseerd, wij willen domweg meer van
hem weten, maar onder een voorwaarde: dat hij niet gaat knoeien met de
feiten. Misschien beschikt hij over een rijke fantasie, maar daar moet hij
s.v.p. bij het schrijven geen gebruik van maken.
Hoewel ook ik geloof dat 'Zolang te water' inderdaad nog het meeste weg
heeft van een autobiografie, zou ik in dit geval dit woord toch maar liever
niet gebruiken, omdat we nu eenmaal gewend zijn bij schrijvers van autobiografian te denken aan mensen die een vooraanstaande plaats innemen in
het openbare Leven, of in een bepaalde sector daarvan, en die dat op een zo
imponerende manier doen, dat zij daardoor niet alleen bij de eigen kleine
kring van familie en vrienden behoren, maar eigenlijk bij ons allemaal. zij
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zijn van ons en daarom vinden wij (en zijzelf kennelijk ook) dat wij recht
hebben op mededelingen en gegevens over de private zijde van hun leven.
Omdat dit alles nog steeds niet beweerd kan worden van Simon Vinkenoog
zou ik 'Zolang te water' maar liever heel gewoon een 'IK-boek' willen
noemen, en zoals gezegd, geloof ik dus dat hij begonnen is met het vastleggen,
het notuleren van allerlei persoonlijke hebbelijkheidjes en belevenisjes. En
hij schijnt behoorlijk school te maken. Een aantal jonge schrijvers zijn bezeten
van diezelfde openbaringsdrift, zij rusten niet voordat zij ons zo nauwkeurig
mogelijk in- en voorgelicht hebben over hun particuliere doen en laten. Prof.
Nagel vindt het al onsmakelijk als ons inside-information verschaft wordt
over het leven van een kunstenaar, waardoor zijn werk op geen enkele wijze
nader tot ons wordt gebracht, maar bier gaat het niet eens om informatie
nst het eigenlijke literaire werk (laat staan: ten dienste van), bier moet de
informatie zelf fungeren als kunstwerk, als literaire prestatie.
En nu moet u me goed begrijpen, ik wil niets bestrijden of verbieden, - ze
doen maar! - ik snap alleen niet goed wat er de bedoeling van is. Waarom
schrijven zij dat allemaal op, en waarom willen zij zo graag dat ik dat lees?
In het eerste nummer van 'Ex Libris', een wat onduidelijk krantje, dat gratis
aan alien die bij het onderwijs werkzaam zijn, wordt toegezonden, geeft
Alfred Kossmann de volgende verklaring:
'De Nederlandse generatie, die op het ogenblik aan bod is gekomen, heeft een
diep wantrouwen in de 'verbeelding', in het vertellen over allerlei mensen die
in allerlei situaties allerlei beleven. Deze schrijvers geloven niet, dat een
allesziende verteller kan bestaan, die meneer X en mejuffrouw I J, de sentimentele ijdeltuit Z en het gefrustreerde burgermeisje A tot in de nieren proeft
en aan de lezer zijn ongebreidelde mensenkennis meedeelt. Zij vinden het
moeilijk om over een 'hij' te schrijven, omdat zij beseffen binnen diens huid
toch nooit te kunnen binnendringen. Hun inzicht, hun eerlijkheid verbiedt
hun te gaan 'verbeelden', waar 'bekennen' of 'bestuderen' toch eigenlijk meer
voor de hand liggen.
Zoals altijd is deze literair-technische verklaring van een sterke neiging tot
de autobiografie te combineren met een sociologische. Het geschreven verhaal
over wat mensen zoal is overkomen had in de vorige eeuw duidelijk de
functie van ontspanning verschaffen. Film en televisie nemen de literatuur
deze taak gemakkelijker of dan het toneel toentertijd heeft gedaan. Wie zich
identificeren wil met een held of een heldin of desnoods met een opiumschuiver en een gevallen vrouw kan deze ontspanning aan zichzelf behagelijker in de bioscoop beleven dan bij de lektuur van een roman. Zo krijgt de
roman, die zich volgens sommige beschouwers in een crisis bevindt of zelfs
bezig is definitief onder te gaan, een ietwat ander karakter, ontwikkelt hij
zich in de richting van studie en lyrische ontboezeming, onderscheidt hij zich
tenslotte nauwelijks meer van de zuivere autobiografie'.
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Tot zover Kossmann. Ik heb hem wat royaal geciteerd, opdat u al bij voorbaat zult weten dat er meer verklaringen mogelijk zijn dan de mijne (die
straks komt). Het is best mogelijk dat hij het gelijk aan zijn zijde heeft, maar
mij bevredigt en overtuigt deze uitleg helemaal niet.
Wat dat sociologisch aspect betreft: nog helemaal afgezien van de vraag of
ik werkelijk uit het oogpunt van ontspanning lees en mij al lezend identificeer
met . . ik zou wel eens willen weten of er thans, dus in deze tijd van radio,
film, televisie minder gelezen wordt dan in de vorige eeuw. Ik geloof er niets
van. Als ik hoor van de oplagecijfers en van het aantal herdrukken die met
name in de diverse pocket-series bereikt worden, dan kan ik alleen maar
concluderen dat er tegenwoordig ongelofelijk veel gelezen wordt, en, als we
naast de cijfers ook op de titels letten, waarlijk niet alleen romans van 'een
ietwat ander karakter'.
Natuurlijk heb ik ook al verschillende malen horen beweren dat de roman
van het oude type zal ik maar zeggen, geschreven volgens de klassieke principes zich in de crisis bevind t en gedoemd is spoedig te verdwijnen. Ik heb
daar zeer interessante prognoses over gelezen, en desondanks blijf ik mij
afvragen, wie nu eigenlijk de toekomst van de roman bepaalt, de romanschrijver zelf of zijn critici?
En er verschijnen nog ieder jaar in binnen- en buitenland voldoende boeken
om die hele discussie plus die prognoses tot een louter academische kwestie
te maken.
Ik wil echter gaarne nog iets dieper op die literair-technische verklaring van
Kossmann ingaan. U hebt dus gelezen dat hij stelt dat de schrijvers van nu
er niet meer in slagen binnen te dringen in de huid van meneer X. en gefrustreert burgermeisje A.
Maar moet dat dan?
Moet een schrijver eerst een bepaald persoon zorgvuldig gaan bestuderen
voordat en opdat hij hem kan uitbeelden? Als dat waar zou zijn dan zou hij
geen letter op papier mogen zetten veZr hij zijn doctoraal examen psychologie
heeft gedaan. Maar die meneer X en dat gefrustreerde burgermeisje A, waar
hij het een roman lang over heeft, bestaan helemaal niet en hebben ook nooit
bestaan. Ze zijn, wat ze in de mode noemen, een eigen creatie.
D.w.z. het is zijn eigen ijdeltuit en zijn eigen burgermeisje, hij heeft gestalte
gegeven aan een wezen dat aldus nergens in de empirische werkelijkheid voorkomt, en dat hij over hem of haar zoveel definitieve dingen weet te zeggen,
dankt hij niet aan zijn grondige studie, maar aan zijn creatieve intuitie die
hem zegt dat en waarom zijn eigen juffrouw en meneer zo en niet anders
denken en doen en zijn.
En lijkt hij daarin niet een beetje op de grote Creator, toen Hij zeide: 'laat
ons mensen maken'? Zij kwamen en waren er omdat Hij ze sprak.
Van Simenon wordt ons meegedeeld dat hij zo om en nabij de 500 boeken
heeft geschreven. Ik heb van dit ontzagwekkende aantal amper het tiende
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deel gelezen, niet veel dus, maar ik dacht ruimschoots voldoende om te mogen
beweren dat deze 'duivelskunstenaar' er keer op keer en schijnbaar moeiteloos
in slaagt mensen op te roepen en uit te spreken die onderling de grootste
verschillen vertonen, maar ons telkens opnieuw boeien en overtuigen door
hun authenticiteit.
M.i. geldt dat zelfs voor zijn 'Maigretjes', en als het waar is dat deze lang
niet altijd als detective geslaagd zijn, dan zal dat vooral geweten moeten
worden aan het feit dat Simenon veel minder geinteresseerd is in het misdrijf
zelf dan in de mens die haar pleegde. Hij offert desnoods de intrige op om
zo ver mogelijk te kunnen doordringen in het mysterie van deze medemens,
en in de motieven die achter zijn daad verborgen liggen.
Wat ons taalgebied betreft, zou ik behalve op de schrijvers die ik al noemde
(en ik zou er best nog een paar namen aan toe kunnen voegen, o.a. die van
Kossmann) willen wijzen op Simon Carmiggelt die het bestaat om zijn ontelbare verhaaltjes van nog geen twee bladzij's lengte met zulke verbluffende
levensechte, geloofwaardige mensen te vullen, dat een roman of novelle, die
het gegeven van een zo'n stukje verder zou uitwerken voor mijn gevoel aan
de persoon zelf niets essentieels meer heeft toe te voegen.
Maar mensen vormen dan ook voor Carmiggelt, gelijk hij laatst nog beleed in
een van zijn kronkeltjes 'een onuitputtelijk motief'.
Nee, als de generatie die nu aan bod is zo'n diep wantrouwen heeft in de
verbeelding, gelijk Kossmann constateert, dan zou ik het in een heel andere
richting willen zoeken, al geef ik die verklaring uiteraard ook graag weer
voor beter.
Ik meen nl. dat je het schrijven van een roman, q.q. een verhaal een vorm van
relationeel leven zou mogen noemen, een wijze van actieve mede-menselijkheid. Dat bedoel ik echt niet in die bekende 'positieve' zin, want het kan best
zijn dat de schrijver in die relatie de ander ervaart als iemand die ontmaskerd of ontluisterd of vernietigd moet worden. Sartre: 'l'enfer, c'est
les autres'. Ook kan hij in het contact met de ander juist de onmogelijkheid
van een menselijke communicatie ontdekken en dus in feite de menselijke
mislukking en vervreemding uitbeelden.
Maar desondanks is hij, achter zijn schrijftafel, niet bij zichzelf, maar bij een
ander, langs de weg van de verbeelding heeft hij hem of haar opgezocht daar
waar zij zich bevinden, en door aan zijn of haar leven deel te nemen hoopt
hij te ontdekken wie en hoe deze mens is.
Welnu, in het IK boek komt die ander niet meer voor.
De schrijver van het IK-boek komt in het leven alleen maar zichzelf tegen:
hij zit in een trein zonder medereizigers. Die zijn er uit gevallen of er uit
gegooid. Maar in elk geval zijn zij absent. In het IK-boek komen alleen nog
maar de namen van die anderen voor. Soms doemt achter zo'n naam even
een schim op, een vage gestalte, maar nooit treedt uit de naam een levend
mens naar voren, bij wiens eigen-aardigheid de lezer betrokken wordt. Nee,
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want dat gebeurt alleen als de schrijver die ander uitnemender acht dan zichzelf, terwiji hij nu alleen maar even genoemd wordt om dat IK wat meer
relief te geven. In het IK-boek is een schrijver aan het woord die alleen maar
aandacht voor zichzelf beef t.
En nu lijkt het mij heel goed denkbaar dat een mens zichzelf zo zeer tot een
raadsel is geworden en dat het bestaan voor hem een zo problematische
affaire is, dat hij maar een ding van werkelijk belang acht, nl. zichzelf te
ontdekken, zichzelf op het spoor te komen, en dat hij daarvoor de fenomenologische methode kiest, d.w.z. zijn doen en zijn laten nauwkeurig en objectief
gaat registreren opdat misschien dan en daardoor zal oplichten wie hij nu
eigenlijk is.
En inderdaad zijn er fragmenten in 'Zolang te water' die in deze richting
wijzen (ook de ondertitel 'een alibi' zou dan zinvol worden) maar daar staan
dan weer die andere hoofdstukken tegenover waarin de schrijver alleen maar
koketteert met zichzelf, en zijn lezers tracht te choqueren. Terwijl zijn tweede
anti-roman 'Hoogseizoen' niet alleen nog slechter geschreven is, maar uitsluitend bravourverhalen en sensationele mededelingen over zichzelf en zijn
vrienden en vriendinnen bevat. En juist in dit spoor gaan de andere IKboeken-schrijvers dapper verder. Het gaat om de directe reportage, het
naturalistische verslag, om 'de avonturen' van Cornelis Bastiaan Vaandrager
of van Ewald Vanvugt. Van enige afstandname van zichzelf, b.v. door
middel van de verwondering of de zelfspot is nergens sprake, laat staan van
enige critische stellingname. De uitzending moet 'life' zijn! Simon Vinkenoog
onthulde in de tijd toen 'Hoogseizoen' van de pers kwam, in een interview
in de Haagse Post zijn werkmethode: ieder avontuur en iedere belevenis
wordt onmiddellijk genoteerd op een kaart en vervolgens in een kaartenbak
gestopt. Is die bak vol, wel, dan is er weer een nieuw meesterwerk geboren:
even een titel verzinnen en dan gauw naar de Bezige Bij rennen.
Het spijt, mij daarom voor allen die zo begripvol kunnen spreken en schrijven
over de jeugd van tegenwoordig, maar ik zie geen enkele reden deze schrijvers
aan u voor te stellen als geteisterde jonge mensen, die ontdekt hebben dat zij
(door wie?) volstrekt op zichzelf zijn aangewezen en teruggeworpen. Als het
werkelijk om een zo existentiele situatie ging, dan zou die overtuigender aan
de orde moeten komen. Deze schrijvers zijn, althans wat hun werk betreft,
nog nooit aan de echte bestaansvertwijfeling toegekomen, zij maken integendeel de indruk bijzonder onproblematische naturen te zijn. Ze zijn niet op
zoek naar zichzelf, ze gaan alleen maar in alle situaties uit van zichzelf.
En waarom?
Mij lijkt maar een conclusie mogelijk, al vind ik het voor u en voor mij zelf
wel jammer dat deze zo weinig diepzinnig is, zo erg voor de hand ligt: Als
zij iedere gedachte en iedere verrichting onmiddellijk aan het lezerspubliek
kond doen, dan betekent dit dat zij zichzelf voor enorm belangrijke en
interessante personen verslijten.
273

Maar, vraagt nu misschien een van mijn oplettende lezertjes, al vinden
Vinkenoog, Vaandrager, Vanvugt c.s. dat zij het reuze met zichzelf getroffen
hebben, het zijn toch nog ,van vrij tot erg jonge mensen: wat maakt hun leven
nu zo buitengewoon, zo van dat van ons, gewone mensen, onderscheiden, dat
zij het publiceren van een autobiografie een nuttige en nodige zaak vinden.
Wel, aandachtige lezing hunner schrifturen overtuigt mij ervan dat dat
buitengewone au fond alleen maar hierin bestaat dat zij durven te breken
(en daar is moed voor nodig!) met het burgerlijk levenspatroon van ons,
gewone mensen. Het leven begint pas verrukkulluk te worden buiten de
perken van deugd en fatsoen:
'Ik hoor ze slenteren over de paden van het park, de met kinderen gezegende
moeders, ernaast bedaard voortstappend de zonder he t zelf te weten verveelde
vaders in hun zondagse pak, geurige sigaar tussen de vierkante vingers, met
waterblauwe ogen stiekem loerend naar andermans vrouw. Grote borsten,
grote billen ander gebloemde jurken. Oh, het democratische park, toegankelijk voor alle leeftijden en alle rassen en alle seksuele beginselen, goedgekeurd door de christelijke, de katholieke en de humanistische keurcolleges'.
De kunst (van de IK-boek) bestaat hieruit dat het publiek duidelijk wordt
gemaakt hoe ver de schrijver zich al heeft verwijderd van dit insipide allemansgedoe met zijn wetten en vanzelfsprekendheden en taboe's. Dus gaat IK
ons omslachtig uitleggen wat hij allemaal doet en durft. Hij houdt ons op de
hoogte van zijn drankgelagen, zijn nachtelijke feesten, zijn katers bij daglicht,
hij somt de meisjes op, die, als zij hem maar zien, de knoopjes al beginnen los
te maken, hij Licht ons uitvoerig in wat hij er allemaal in bed mee doet. En
natuurlijk neemt hij geen blad voor de mond, de waarheid dient onbewimpeld
gezegd te worden, zet derhalve rustig 'ongekuist' op je omslag en probeer
alles nog ietsje duidelijker onder woorden te brengen dan je collega deed in
zijn laatste bestseller. Het is allemaal zo goedkoop en zo doorzichtig!
De bohemien willen uithangen omdat je het zo duidelijk niet bent.
Flink doen als attitude, krampachtig er naar streven de vaderlanders zo te
epateren tot iedereen je naam kent en beseft dat jij toch wis en waarachtig
niet met die doorsnee-mensen op een hoop geharkt mag worden.
'Ik zie de mensen zich afvragen, wie ik nu weer bij me heb', kraait Vinkenoog
triomfantelijk in 'Hoogseizoen'.
En uit dat ene, argeloos neergeschreven zinnetje leren wij meer omtrent de
schrijver en zijn eigenlijke bedoelingen dan uit alle andere hoofdstukken en
mededelingen samen. Want geen mens kan zien wat een ander wel en niet
denkt. Je kunt alleen maar hopen of beweren dat ze dit of dat van je denken.
En dat is nu net het allerlaatste wat de echte bohemien interesseert: wat
anderen van hem denken. Ik vind dit typisch een reactie van een benepen
geest, van iemand die, ondanks alle woeste vertelsels zich innerlijk niet heeft
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weten los te maken van het klein-burgerlijk milieu waaruit hij is voortgekomen.
Dit soort IK-boeken zijn dan ook niet veel meer dan testimonia van geestelijke en creatieve armoede.
Dit Ik-hibitionisme is bij mijn weten nog nimmer zo maximaal bedreven als
door Jan Cremer in zijn 'onverbiddelijke bestseller' IK JAN CREMER; een
titel die er evenmin om liegt als het boek zelf. 343 blz. lang heeft hij het alleen
en voortdurend over zichzelf, en dan zó dat senator Algra zich met recht en
reden geergerd, gekwetst of geprikkeld kan voelen. Maar een ding kan hij
Jan Cremer niet verwijten, nl. dat hij ons zou lastig vallen met verliteratuurde
prietpraat over onbenullige historietjes uit zijn persoonlijk doen en laten.
Wat hij over zichzelf te vertellen heeft, daar kunnen wij op zijn minst 'u'
tegen zeggen. Hij hoeft waarachtig niet de branie of de bohemien uit te
hangen om ons duidelijk te maken dat hij niet behoort bij 'de brave burgers, die mij al jaren lang achterna zaten en benauwden': zijn anti-burgerlijkheid is minder keuze dan lot: hij is geboren en getogen in die vreemde
wereld die wij alleen maar van horen zeggen kennen of van enige toeristische
escapades, en die wij plegen aan te duiden als 'de zelfkant van de maatschappij'.
zijn boek bevat 145 'hoofdstukken', sommige hebben een lengte van enkele
bladzijden, andere van enkele regels. In het tiende, en naar mijn smaak het
mooiste hoofdstuk, stelt hij zichzelf aldus aan ons voor:
'Ik ben de jongen van de hoek, de jongen die alleen maar op de hoek staat.
Ik kom uit de grote woelige stadshooiberg, de zwarte benedenstad met de
rooie lampen, de roodverlichte vensters, de jinkel-tinkelmuziek, en de open
deuren. Tussen vlees en parfum ben ik opgegroeid, het vlees is niet om bedekt
te worden; het moet gebruikt worden. Geboren in een van de oude, krakende
ijzeren bedden met omwoelde dekens, zwoel en heter dan de gloeiende klinknagels der havenjongens, in de dokken van Noord. Verder naar het zuiden is
de Stad der Rijken, daar komen wij nooit, wij voelen ons daar niet thuis.
Onze zaken zijn drank, sigaretten, vrouwen, honden, motoren, sportwagens,
mooie kleren, kaartspelletjes, wapens, films, muziek en reizen naar warme
landen.
Van onze vrouwen soldaten, vliegeniers, bootwerkers en matrozen. Zeelui,
van de grote blauw doorzichtige vlakte (als we op het dak gaan staan zien
we noordwaarts, naast de afgebrokkelde kerktoren, een klein stukje blauwe
zee), zeelieden, bruin en zout, met grote tatouages op hun stevige lichamen.
(
Overdag heerst er in onze wijk vrede, men slaapt en bij ons schijnt dan de
zon. Noordwaarts harde droge tikken van duizenden hamers en knallen de
bliksemflitsende lasapparaten vuur, daar zijn de dokken en ook onze klanten.
Als om vijf uur de sirenes weer loeien, stromen duizenden lichamen uit de
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dokken, fris naar zeep ruikend stromen dan velen, meestal de onafhankelijken,
de kant op van onze wijk. Zij vallen onze bars binnen om bij te komen van
hun massagravenarbeid. Enkelen blijven hangen, velen gaan naar hun kosthuizen en pensions en keren later op de avond terug. Behalve vrijdagavond,
dat zijn de etablissements volgepropt en blijven ze, en moeten wij ze diep in
de nacht de straat ingooien.
De nachten bij ons zijn heet, blauw is buiten en binnen schijnt steeds de rode
zon en als wij slapen gaan, gaan de fabrieksfluiten gillen en loeien de sirenes
en de stad ontwaakt. Een nette man gaat naar z'n werk, te midden van het
oorverdovend geknetter van brommers en geronk van motoren, de stilte
verstorend gaat de nette man zijn dagelijkse plicht doen'.
Dit documentaire element in zijn boek vormt een ander verschil met de
overige IK-boeken en het verleent zelfs aan zijn sterkste verhalen een geloofwaardig accent. Hij is en blijft het hele boek door de jongen van de hoek.
'Just a kid of Brooklyn', zoals Henry Miller zichzelf eens karakteriseerde.
Wanneer wij over zo'n jongen schrijven komt er prompt een of andere 'Ciske
de rat' te voorschijn, een guitig en grappig 'boefje' waar we altijd zoveel
begrip voor weten op te brengen.
Ik krijg sterk de indruk, dat Jan Cremer o.a. tot het schrijven van zijn autobiografie gekomen is, omdat hij zijn buik meer dan vol had van die achterbuurt-romantiek. De waarheid is anders, de waarheid heet niet Ciske maar
Jan Cremer, de waarheid is niet grappig en ontroerend, maar hard en rauw
en liederlijk. Om ons dat te bewijzen kroop hij achter zijn schrijfmachine en
in een razende vaart sleurt hij ons door zijn leven heen en bekogelt hij ons
met feiten en voorvallen uit zijn wereld, achter en onder de onze: een wereld
waar hij kind aan huffs is met pooiers en flikkers en binken en hoeren, licht
ons in over zijn aandeel in diefstallen, berovingen, geweldplegingen, moorden,
en over de mensen die hem steeds maar weer willen straffen of reclasseren:
de toeziende voogden, de ambtenaren, de politie-agenten, de inspecteurs, en
over zijn verblijf in opvoedingsgestichten, observatiehuizen, jeugdgevangenissen etc.
Maar nooit weidt hij erg lang uit over zo'n gebeurtenis, laat staan over een
detail. Pikante bijzonderheden, die in de andere IK-boeken tot op het bot
toe afgekloven worden, vermeldt hij terloops, langs zijn neus weg. Hij heeft
ook zo verbijsterend veel meegemaakt.
Hij heeft bepaald geen kleine dunk van zichzelf, maar de bravour-toon van
zijn boek wordt steeds op tijd onderbroken door nuchtere, zakelijke mededelingen en constateringen. Bij dat al heeft hij onmiskenbaar gevoel voor
situationele humor, terwijl hij zichzelf ook te kijk durft te zetten als een bang
en zielig jongetje:
'Maar of en toe, ik geef het toe, voelde ik me niet zo gelukkig. Ik voelde me
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dan al een paar dagen rot en down. Dan ging ik laat in de nacht, als ik
uitgeluld was en de meesten al sliepen, urenlang liggen huilen. Ik weet niet
waarvoor of waarom. Ik ging alleen maar huilen. Lekker uithuilen. Stiekem
ander de dekens, want niemand mocht het horen of merken. Ik was toch een
van de rauwste en hardste jongens'.
Behalve Nederlandse zijn er ook buitenlandse avonturen: hij zwerft in Parijs,
door Spanje, komt bij de marine, wordt matroos op de grote vaart, neemt
dienst in het vreemdelingenlegioen enzovoort enzovoort...! Maar al veranderen de decors van zijn leven onophoudelijk, de drijfveren blijven dezelfde: diefstal, drank, verdovende middelen, vechten en copuleren: er
komen massa's meisjes op hem af, waarvan er maar een, Brigitte, en dan nog
maar een heel klein beetje, op een mens van vlees en bloed gaat lijken, de
anderen kunnen wij alleen maar via de diverse voornamen uit elkaar houden
en soms via anatomische bijzonderheden. Tot leven worden zij niet gewekt,
hetgeen ons echter niet hoeft te verbazen, aangezien het niet om die meisjes
gaat, maar alleen en uitsluitend om IK Jan Cremer, en diens erotische prestaties.
En ik geloof dat dit de reden is, waarom dit boek, ondanks zijn opwindende
feiten en ondanks zijn sensationele onthullingen niet in staat is ons blijvend
te boeien: het bevat niet alleen zo vermoeiend veel feiten, maar die feiten
blijven feiten, nergens worden ze boven hun pure feitelijkheid uitgetild. En
dat terwijl hij met talent de pen weet te hanteren: Jan Cremer beschikt over
een soepele, directe en natuurlijke stijl, die velen hem terecht zullen benijden.
Maar hij doet er niets mee, hij maakt er alleen maar het proces-verbaal van
zijn eigen leven mee op. En dat betekent niet alleen dat je doodmoe wordt van
dit boek, maar ook dat je, als je aan het eind gekomen bent, het begin al weer
vergeten bent.
Er zit in dit boek stof voor weet ik hoeveel romans en verhalen. Wat was er
niet te maken geweest van dit ontsnapping uit het opvoedingsgesticht, of
van die Le dag, die hij als werkstudent doorbracht in een abattoir. Als hij
deze feiten had omgewerkt was er misschien een verhaal ontstaan dat een
onvergetelijke indruk op ons had gemaakt.
Nu worden wij er vluchtig door geamuseerd of oppervlakkig door geraakt:
het gegeven blijft nergens haken of nawerken: het zakt weg als water in de
grond. En dat betekent dat deze daverende bestseller au fond het effect heeft
van een mooi vuurwerk op Koninginnedag. Je staat er gefascineerd naar te
kijken, maar als het eenmaal afgelopen is, heb je, met de dreun van de knallen
nog in je oren, misschien nog wel een vage totaalindruk, maar geen enkel
detail staat nog in heldere aanschouwelijkheid voor je.
Dit is de machteloosheid waar ieder Ik-boek aan laboreert.
Ook het opzienbarende IK-boek 'Ik Jan Cremer' van Jan Cremer.
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Tot slot nog een enkele opmerking die strikt genomen buiten de literatuur
valt, maar die toch maar gemaakt moet worden. Op gevaar af voor morele
herbewapenaar te worden uitgekreten beweer ik, dat degenen die IK JAN
CREMER infaam en choquerend noemen, ditmaal het gelijk aan hun zijde
hebben: het is een smerig boek, en dat niet vanwege die talloze sex-verhalen,
en evenmin vanwege die onversneden schuttingtaal, maar wel omdat het zo
onverbloemd nihilistisch is.
Als hij schrijft dat hij overal schijt aan heeft, dan is dat letterlijk waar! Hij
beweert en bewijst voortdurend, dat hij met niemand en met niets rekening
wenst te houden, dat hij alles en iedereen wil onderwerpen aan zijn gulzige
levensdrift. Misschien vindt u het niet billijk deze dingen Jan Cremer persoonlijk te verwijten. Hij is immers de jongen van de hoek, de paria, de
Hollandse 'kid of Brooklyn', die bovendien geen reclame maakt voor zijn
manier van doen, of er met geweld een snort blijde boodschap uit puurt (wat
Henry Miller zo irritant maakt).
Maar ik weiger te geloven dat geweten een burgerlijk begrip is, en dat schuldgevoelens alleen voorkomen binnen onze maatschappelijke conventies. Toch
vertoont Jan Cremer niets dat wijst op de functie van het geweten, en van
enig schuldgevoel, b.v. tegenover de meisjes, die hij van tijd tot tijd zwanger
maakt, schijnt hij absoluut geen last te hebben. Hij is niet immoreel, maar
a-moreel: de schofterigste dingen, de meest sadistische neigingen en feiten
deelt hij ons even achteloos als schaamteloos mee.
Misschien vinden sommigen dat jets om jaloers op te zijn: leven zonder
geweten! Maar het kan echt niet! Als je een mens zijn geweten afpakt, houd
je een beest over.
Het verbaast mij dan ook niet, dat een recensent het had over Jan Cremer
die leefde als een dier in zijn natuurstaat. Hoewel hij dat kennelijk als compliment bedoelde, is een krachtiger veroordeling nauwelijks denkbaar.
Want al stammen wij van de apen af, wij mogen onder geen beding weer naar
het oerwoud terug.
Wie animaal wil leven, leeft ander-menselijk, en dat is een groter gevaar
voor onze toekomst en voor onze vrijheid dan de atoombom. Want ondermenselijk is een ander woord voor on-menselijk, en Jan Cremer demonstreert
ons hoe een mens, die zo lekker ongeremd zijn natuurstaat beleeft, in feite als
een roof dier te keer gaat. Er hangt niet voor niets boven dit boek de hete
walm van bloed en zweet en bronst.
Ik ben geen lid van de M.R.A., wel een bewonderaar van Multatuli, die
gezegd heeft: 'Het is de roeping van de mens om mens te zijn!'
Mei 1964.
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Frank Daen

BUCURESTI
Lacul Herristrau.

Een buizerd cirkelt zonder vleugelslagen
tegen de tinnen van 't kultuurpaleis
en brengt de drukke duiven van de wijs.
Wat mussen schijnen om hun dood te vragen.
De slappe vlag hangt feestmoe en verbleekt.
Lenin kijkt naar de stad als alle dagen.
De boeren hobbelen met hun wrakke wagen
naar markten, waar de koopwaar nog ontbreekt.
De zon springt van de kim en niet te tellen
breken de gouden blokken uit het groen.
De triomfboog zwelgt in haar goede doen
hoewel ze van de doden moest vertellen.
Verderop dringen stedelingen saam
doorsneden door de dikke rode bussen
met meisjes lacherig hangend aan de lussen.
De ouden zitten degelijk aan het raam.
En in de oude stad, de kleine kerken
hun koepelogen knipperend maar fel.
Ze doen het in de massa wonderwel
terwiji de hoge flats er niets van merken.
Speels rekt de stad zich uit. Haar nylontooi
van zonlicht doet haar volle boezem groeien
uitdagend spits haar rozenparken bloeien
Boekarest plukt de dag en weet zich mooi.
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Frank Daen
AMORE ZARE DUNAREANA

De donau heeft hier menselijke trekken
en wringt zich als een naakte vrouw in bed.
Ze wil voor zeker dat men op haar let
en aandacht schenkt aan lichte en donkere plekken.
De delta spant rondom haar als een net
omarming die haar woede op kan wekken
totdat zij plotseling ontspant en pret
haar meer bevalt dan verder tijd to rekken.
En de rietvelden ruizelen als zij,
het nachtkleed naast haar vol met bloemenstroken.
Het diepe zuchten van de wind erbij
brengt haar gespannen bloedstroom haast tot koken.
Opeens verzadiging en rust. En blij
streelt zij de ritseling der oeverstroken.
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BREUGHELIAANS

De maisbrij en de hete knoflookworst
zijn dingen die het leven smakelijk maken.
Men smult ervan, totdat men denkt to braken
en met de wijn komt eerst de grote dorst.
Zo voelt de kleine boer zich herdersvorst
al vallen soms de planken van de daken.
's Nachts ligt hij als een baby aan de borst
of slaat hij dronken waar hij maar kan raken.
Het bloed gaat in die gulzig zware stroom
door de geslachten die van werkzucht blaken.
De vrouwen zwoegen tot de botten kraken
en baren jaarlijks - zo God wil - een noon.
Wie zou de boer om vuist of ontrouw laken?
Hij is een man, dat helpe u uit de droom.
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DRAGHICENI

De huizen liggen in het leem gedoken.
Hun rieten daken rusten op de grond.
De gevels happen met een grote mond
als haaien uit het water opgedoken.
Een tafel met wat krukken en in 't rond
hangen de kleren aan een lat to pronken.
Toch blijken de bewoners goed gezond
en spraakzaam in hun koele aardspelonken.
En dag en nacht fluit om het dak de wind
nu snijdend heet, maar 's winters brandend koud.
Hij is het die de mens eronder houdt.
Als mummies op een rij van jong naar oud
zo slapen zij, maar als de oogst begint
begrijpt men eerst wat of dit yolk hier bindt.
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VOLKSMUZIEK

Je moet er wel aan geloven
anders ben je niet oprecht
ze spelen het onderste boven
of leggen je tussen de schoven
want ze geven niet veel om de echt.
Hoe moet ik het duidelijk maken?
Geluid is niet als een ding
toch kan je er alles mee raken
tot het rood staat op andermans kaken
maar dat is geen verduidelijking.
Nee, kijk dan maar in je beker.
Ze spelen je vol met wijn
Je raakt het niet kwijt, dat is zeker
en je wordt voortdurend weker
tot je denkt: Ben ik een zwijn?
Maar toch is dat dan overdreven
muziek bevrijdt de mens.
Men perst het eruit op het Leven
dan wordt het ineens om het even
en vervult ze een verdrongen wens.
Je zou het geluk kunnen noemen,
waarom niet, dichters liegen zo veel.
Toch zul je je thuis niet beroemen
op de platgelegen bloemen
en je heesgezongen keel.
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MOLDAVIE

Een huis zonder veranda
is erger dan zonder bad.
Waar zou de boer moeten kaarten
als hij geen veranda had?
Waar zou zijn vrouw moeten klagen
over kwalen nooit gehad
of zijn dochter 's nachts gaan vrijen
als zij geen veranda had?
Heet en droog zijn de zomers
maar de put is zo goed als een bad.
't Is met rode wijn op de veranda,
dat men 't leven naar waarde schat.
(Uit: 'Tussen Balkan en Marokko')
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Roger Pieters
TR AL TEN TREKKEN

Spel in an bedref
Personen
Gunther, 22 jaar
Paul
Freddy, jonger. Alle drie leden van de Weerstand
Stolze
Heinrich
Kuntz
Schmidt
Otto
Hans
Piitzke
nog drie andere Duitse krijgsgevangenen in verwaarloosde uniformen
Chris
Storms, wachtmeester bij de Rijkswacht
Het toneel stelt voor een bijna onbemeubelde zaal in het stadhuis van een
kustgemeente. Vooraan links en rechts een eikehouten bank zonder leuning,
lang genoeg om twee drie personen te laten zitten. Achteraan, eventueel,
nog een dergelijke bank. Rechts van de toeschouwer een venster. Links een
deur. De achterwand is kaal en zonder deuren noch vensters.
Ordeloos over het toneel verspreid, doch langsheen de muren, een tiental
Duitse krijgsgevangenen, in verfomfaaide uniformen. Ze slapen. De bewakers,
drie jongens van de weerstand, zitten of staan op de bank vooraan.
Gedurende enkele ogenblikken blijft alles stil. De bewakers praten stil onder
elkaar.
Gunther: Heb je nog sigaretten Paul? Of jij Freddy? 1k rook teveel. Als een
gek. Mijn tweede pakje sinds gisterenavond. De bevrijding schijnt
niets anders te zijn dan een reusachtig sigarettenimport.
(zoekend in zijn zakken) Je bent nerveus. Het is niet nodig je op
Paul:
te winden.
Gunther: Het is geen nervositeit. Ik voel me zo rustig als wat. Ik verlangde
ernaar, jarenlang. Voor de oorlog was ik nog niet aan roken begonnen en toch verlangde ik jarenlang naar een Engelse sigaret.
Eigenaardig he? 1k kende niet eens de geur ervan. Wie rookte ze
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ook? (steekt de aangeboden sigaret op) Waar verlangde jij het
meest naar Paul?
Frites. Dat is tenminste iets tastbaar. Frites met pickles, echte,
Paul:
sterke Engelse pickles. Zoals je ze at bij de kraampjes op de kermis.
Gunther: We zijn erg laag bij de grond. Verlangden niet naar vrijheid, naar
de uiteindelijke overwinning, maar naar Engelse sigaretten en
frites. En jij Freddy?
Freddy: Wat ik?
Gunther: Waar jij het meest naar verlangt?
Freddy: (haalt verveeld de schouders op) Ik wou van deze onbetrouwbare
boel af zijn. Dat de Canadezen maar gauw terugkomen om de
gevangenen van ons over te nemen.
Gunther: Ach wat. Het is zo rustig als in je keuken. De nacht is nog niet
voorbij. Straks, wanneer het dag is, komen ze. Ze hebben wel
andere zaken te doen dan zich een troep verwaarloosde gevangenen op de hals te halen.
Freddy: Ik vind hun handelwijze riskant. Ze nemen de stad zonder slag of
stoot en trappen het weer af, ons de zorg latend haar te verdedigen.
Paul: Kom, kom, niet dramatiseren. Tegen wie moet de stad verdedigd
worden? De Duitsers zitten op de knieen. Zoals deze mannen hier,
zo zijn ze allemaal. Oorlogsmoe. Ze gooiden de wapens neer.
Verlangen naar huis.
Gunther: (bij het raam) Het wordt een mooie dag. De mist ligt over het
plein. De vlaggen hangen er nog steeds. Slap. Als . . . als slapende
vleermuizen. Je kunt de kleuren ervan onderscheiden, zo helder is
de nacht.
Freddy: Poezie doet een lege maag niet zwijgen.
Gunther: Begin je nu daarover? We hebben hier niets te eten. Straks kan
iemand van jullie om brood gaan. Je eet anders ook niet 's nachts.
Freddy: Dan slaap ik.
Gunther: Niemand verplichtte je ertoe bier te blijven. Ik vroeg een paar
vrijwilligers. Je gaf je toch vrijwillig op?
Freddy: Ik meende dat het maar voor een paar uur was.
Paul: Zanik niet. Je kunt een oorlog niet volgens programma voeren.
Denk je dat de soldaten aan 't front hun uurwerk in 't oog hielden?
Mijn tijd is voorbij, 't spijt me maar ik moet gaan.
Gunther: Wanneer het dag wordt komen ze ons aflossen.
Heinrich: (naderbij gekomen) Hoor 'ns jongeman, we hebben honger. Krijgen
we wat te eten?
Freddy: Hou je grote . . . (Gunther doet hem zwijgen)
Gunther: Zo gauw het dag wordt gaan we brood halen. Wij hebben ook
honger.
Freddy: Was je maar bij je kameraden gebleven, dan had je genoeg te
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vreten. Schoenzolen en boombladeren.
Gunther: Kam, kom Fred. Je zegde immers zelf dat je honger had.
Heinrich: Heb je wat te roken? Sigaretten?
Freddy: Niets meer te roken, je vrienden gapten alles.
(Heinrich raapt peukje van de grond)
Gunther: Geef hem een sigaret Freddy.
Freddy: Aan dat . aan een Duitser een kostbare sigaret geven terwijl wij
zelf hun peukjes moesten roken. En dan trapten ze ons nog op de
handen wanneer we ze opraapten.
Gunther: Dat hebben ze jou niet gedaan. Je hoeft niet een anders leed te
wreken.
Freddy: Je bent een idealist Gunther. Niet iemand om oorlog mee te voeren.
Gunther: Dat doe ik dan ook niet.
Freddy: Je moest door het land gaan om de vrede te prediken.
Paul:
(heeft de Duitser een sigaret gegeven)
Heinrich: Engelse?
Paul:
Nee, de bocht die wij vier jaar lang rookten moet jij ook maar voor
lief nemen.
Heinrich: Krijg ik vuur? (haalt een paar keer kritisch de rook in)
Heinrich: Jullie kameraad heet Gunther?
Gunther: Ja.
Heinrich: Een Duitse naam.
Gunther: Mijn vader was een groot bewonderaar van jullie kultuur. Hij was
leraar Germaanse talen. Toen ik geboren werd was Duitsland
blijkbaar nog een land waar je van kon houden.
Heinrich: Dood?
Freddy: De kultuurdragers hebben hem gedood. En toch wil hij je nog van
sigaretten voorzien.
Heinrich: De oorlog ontziet niemand.
Gunther: Toen ik geboren werd was Duitsland nog fier over zijn verleden.
Later hebben ze verleden en kultuur verminkt tot alles netjes paste
in het keurslijf van de partij. Dat zal je zelf ook wel weten.
Heinrich: (grinnikt) V66r de partij was ik scheepslosser en dat bleef ik tot
de dag dat het leger mij nodig had. En scheepslosser word ik wel
weer wanneer ik ooit thuis kom. Kultuur en verleden zijn woorden
waaraan ik niets verdienen kan. Wat vangen ze met ons aan?
Gunther: Wat ze overal ter wereld, in elk leger, met hun krijgsgevangenen
doen.
Paul:
Laten verhongeren, zoals bij jullie.
Heinrich: Dat doen wij niet. Wijzelf hadden het ook krap, we konden de
gevangenen niet beter voeden dan onze eigen soldaten.
(In de verte hoort men schieten.)
Heinrich: Wat is dat?
287

Freddy: Dacht je dat de oorlog voorbij was? Jullie krijgen ervan langs.
Heinrich: '(uit het raam kijkend) Alles is zo stil. Net de morgen voor een
feest. Kijk naar de vlaggen. Wanneer halen jullie nu brood?
Paul: Gunther zegde toch: straks wanneer het dag is. Iedereen slaapt nog.
Ga nu naar je plaats. Slaap, dan voel je de honger niet. (Heinrich
naar zijn plaats. Er wordt meer geschoten. In de loop van het
verhaal weerklinkt het harder, maar het kaliber blijft licht: antitankgeschut en geweervuur. De reacties op dit geschut zijn bij de
Duitsers verschillend. De enen zijn bang, anderen krijgen iets van
hun vroegere arrogantie. De meesten blijven onverschillig.)
Wil je nog een sigaret? 1k deed er gelukkig mijn voorraad van op.
Paul:
(de jongens roken een ogenblik zwijgend.)
Gisteren was een mooie dag. De bevrijding was als . als een wolk
geurige tabaksrook.
Freddy: Nog een dichter. Zo poetisch was het ook niet. Ik heb het anders
gezien.
En 's avonds werd het plots zo stil. Alsof de nacht een glazen stolp
Paul:
was. Ik geloof niet dat deze dag zo stil zal zijn.
Gunther: Er wordt wat geschoten bij de batterij in de duinen. De Duitsers
zullen zich niet overal zo gedwee overgeven.
Het is ongelooflijk dat de oorlog nu voorbij is. Jarenlang verlang
je naar het einde en plots is het daar. Je stelde je rumoerige optochten voor, farandoles bij een vreugdevuur en dan is de bevrijding er en je zit om halfzes in de morgen to filosoferen. Alleen een
Engelse sigaret en een troep stinkende gevangenen herinneren je
eraan dat er iets veranderde. En een natte vlag.
Freddy: Als een slapende vleermuis.
Gunther: Als een slapende vleermuis, ja. Straks steekt de morgenwind op.
Dan gaat ze wapperen.
Freddy: De schoten naderen. Het lijken me geen kanonnen, misschien licht
tankafweergeschut. Denk je dat ze terugkeren?
Gunther: Daar kunnen we moeilijk over oordelen. We hebben met niemand
verbinding. Wanneer het klaar wordt moet iemand van jullie naar
het bureau gaan. Misschien komen ze ons aflossen.
Stolze: Ze komen terug. Je dacht dat alles nu voorbij was nietwaar, maar
zo gemakkelijk laten we ons niet doen. Hoor je het 8 mm kanon?
Naar het zuiden trokken de Canadezen weg, van het noorden
komen de onzen terug. De Tommy's lieten de batterij links liggen.
Die zou zich wel overgeven. Uitgebloed. Maar nu doen ze een
uitval, ze laten zich zomaar niet doen.
Paul:
Ga naar je plaats.
Gunther: En je denkt dat de onzen er slapend bij zitten?
Stolze: De onzen? Wie zijn dat? De Canadezen? Die zijn weg. De uwen?
288

De Witte Brigade? Zijn dat soldaten?
Freddy: Je bakkes houden, varken.
Stolze: Melkmuilen zijn het. Je staat met een geweer achter je rug, maar
kan je het laden? Heb je er kogels voor? Weet je dat het een model
is dat de Fransen gebruikten tijdens de andere oorlog? Een schot
en weer laden. Wat verricht je ermee tegen onze automatische
geweren?
Paul:
Wat verrichtten jullie tegen de Canadezen?
Stolze: Wij hebben de oorlog nog niet verloren. Hoor, ze naderen. Straks
worden de vlaggen ingehaald. De burgertjes slapen nog, ze dromen
dat er geschoten wordt, maar straks, wanneer ze ontwaken, zullen
ze horen dat het een doordringende werkelijkheid is. En naar boven
hollen om hun vlaggetjes in te halen.
Heinrich: (ondertussen genaderd) Zwijg erover, Stolze. Dat ze iets te vreten
halen. Zonder vreten geen oorlog.
Gunther: (tot Freddy) We moeten het erop wagen, Freddy. Ergens vind je
wel een bakkerij open. Kiop ze desnoods uit bed.
Freddy: Moet ik... zal ik alleen gaan?
Gunther: Alles is rustig. We leven nie t meer onder de bezetting. Geen spertijd
meer.
Freddy: Als je het zegt. Wat zal ik meebrengen?
Gunther: Drie broden zullen wel volstaan. Of neem er vier. En een broodmes. Zeg dat we achteraf komen betalen. (Freddy af)
(tot Paul) Ik hoop maar dat hij niet met lege handen weerkeert.
Ze worden onrustig.
(Lange stilte. Een der gevangenen begint op een mondharmonica te spelen.
Een tijdlang wordt hij in stilte aanhoord. Enkelen neurien zelfs mee.)
Stem:
Hou er maar mee op Piitzke.
2e stem: Hij speelt alleen maar omdat hij bang is. Om niet in zijn broek te
doen.
3e stem: Dat hij weer prettigers speelt. Straks zijn we toch weer vrij.
Gunther: Hou je mond en laat hem spelen.
Stem:
Hij speelt vals.
Gunther: Laat hem dan vals spelen.
(tot Paul) Liever dat getjengel dan die stilte. Ik kan er niet tegen.
Nu niet. Het uur voor zonsopgang is het droevigste van de dag.
Het langste (voor het raam). Toen ik studeerde vertrok ik elke dag
met de vroegste tram. Door de donkere duinen. Er waren slechts
enkele reizigers en toch zaten we op afzonderlijke banken. We
praatten niet, we kaartten niet, we keken alleen in het donkere glas,
naar ons eigen slaperige aangezicht. Ik wou dat het maar spoedig
klaar werd.
(Plots wordt er hard op de buitendeur gebonsd. Iedereen kijkt elkaar aan.)
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Paul:
Dat was hier. Kan dat Freddy reeds zijn?
Gunther: Freddy komt langs de achterdeur. Die is open. Ga ... of nee, ik
maak wel open. Je hoeft niet bang te zijn. (ondertussen wordt er
weer hard gebonsd. Gunther af. Diepe stilte tot hij terugkeert.)
(Terug op met Chris. Ze gaan op het voorplan staan, buiten gehoor
van de gevangenen. Chris laat zich op de bank neervallen. Slaat
de handen voor het gelaat.)
Gunther: (tot Paul) Ze schoten Laurent neer, zegt hij. Een voorbijrijdende
kolonne Duitsers. Kom, Chris, hou je kalm. Het maakt een slechte
indruk op de gevangenen. Vertel hoe het gebeurde maar spreek
niet te hard. Geef hem een sigaret, Paul.
Chris: Moet je zien hoe het langs de kaai is. Ze staan aan de overzijde
van de brug met een kanon. Wanneer ze te weten komen dat de
stad zo zwak verdedigd wordt komen ze de brug over. We zien ze
in het maanlicht heen en weer lopen. De helmen glimmen.
Gunther: Wat belet hen de brug over te steken?
Chris:
Ik weet het niet. De duisternis? Wellicht alleen de duisternis.
Stolze: (die nadert) Wat is er aan de hand? Zijn de onzen er?
Gunther: Ga naar je ... Nee, er is niets aan de hand. Duitsers en Canadezen
liggen tegenover elkaar bij de lange brug. Ze schieten wat over en
weer. Dat is het wat je hoort. Ga naar je plaats. Straks krijg je
brood. Zeg het tegen je vrienden. Zeg dat ze rustig moeten blijven.
Stolze: Waarom is deze jongen zo droevig?
Gunther: Hij is niet droevig. Hij is alleen maar moe. Wij zijn allemaal moe.
Chris:
(haalt uit zijn zak een spel kaarten) Hier, neem dit. Kaarten jullie
wat. Wij kunnen ze toch niet meer gebruiken. (Stolze naar achtergrond.)
Chris:
De vierde man ontbreekt.
Paul:
Vertel nu op.
Chris: We waren gevieren. We zaten in de bunker van de Kriegsmarine.
Toen meenden we plots iets te horen op de grote baan. Laurent liep
naar buiten. Zonder nadenken. Het waren Duitsers. Een hele rij op
de fiets. Ze reden zonder licht, natuurlijk. Toen ze Laurent zagen
schoten ze hem neer.
Gunther: En dan?
Chris:
Ze reden de brug over. 1k weet niet waar ze vandaan kwamen en
hoe ze zo door de nacht reden, alsof ze nog overal de baas waren.
Paul:
Waarom verwittigde je het bureau niet?
Chris:
Ik zag hier licht. Waarom doe je het licht niet uit?
Gunther: Straks. De dag breekt aan. Wat kunnen we doen wanneer ze in de
stad komen?
Chris:
Wat kan je doen? Je bent getweeen?
Gunther: Gedrieen. Freddy is om brood.
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Chris: Duitsers voor en achter je. Wat kan je doen? Probeer er tussen uit
te knijpen. Ze nemen geen weerstanders gevangen. Ze aanzien ons
als vrijschutters.
Gunther: Wat doen jullie?
Chris:
Misschien komen de Canadezen bijtijds terug. We kunnen niet in
de bunker blijven. We zitten er als ratten in de val.
Gunther: Waar ga je nu heen?
Chris:
Naar het bureau.
Gunther: Vraag wat we moeten doen wanneer de Duitsers komen. Zeg hen
dat we niet over voldoende wapens beschikken om weerstand te
bieden.
Chris:
Wil je afgelost worden?
Gunther: (aarzelt) Nee ... Het komt op hetzelfde neer. Ik of een ander.
Vraag om instructies.
Chris:
Het beste dan. Ik hoop dat alles beter afloopt dan het er uitziet. (af)
Gunther: Dat komt wel terecht. (loopt naar het raam, klaarblijkelijk nerveus.) Het is bijna helemaal klaar. Draai het licht maar uit Paul.
(de mannen grommen)
Paul:
Freddy blijft lang weg.
Gunther: Hij komt wel. Weet je wat, Paul? Ga naar de huisbewaarster en
vraag of ze koffie wil zetten. Voor allemaal. Vraag het Evelyn
maar. En zeg dat ze weg moet gaan. Weg van het stadhuis.
Paul:
(af)
Gunther: Straks krijgen jullie brood en warme koffie.
(gemor) Hou je kalm alsjeblieft. Er is niets veranderd. Er wordt
gevochten bij de brug maar er bestaat niet de minste kans dat jullie
er ooit over heen komen.
Stolze: We laten ons niets wijsmaken, vriend. We willen de waarheid
kennen.
Gunther: Je kende nooi t de waarheid in je verdomde Derde Rijk, maar ik
zou ze je moeten vertellen. Ik, die jonger ben dan jullie. Een
melkmuil.
(Een groepje Duitsers zijn rond Gunther komen staan. Anderen blijven onverschillig tegen de muur leunen.)
Stolze: Je schermt met drogredenen en grote woorden. Wij vragen geen
filosofie maar een overzicht van de toestand. Wat zegde die
andere?
Gunther: (weifelt en zoekt naar zijn sigaretten. Kuntz merkt dit op en biedt
er hem een aan. Gunther aarzelt maar neemt hem tenslotte aan.)
Gunther: Het lijkt wel gek da t ik van jullie sigaretten moet roken.
Stolze: Jij, de overwinnaar.
Heinrich: Zwijg nu Stolze en laat hem spreken.
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Gunther: Wat heb ik te vertellen? De Duitsers schoten een van onze mannen
neer.
Kuntz: Dan zijn ze in de stad?
Gunther: Neen, ze reden er langsheen. Over de staatsbaan.
Stolze: Ze kunnen toch niet ver weg zijn. Er wordt steeds meer geschoten.
Steeds even regelmatig. Alsof ze een onzichtbare vijand schrik
wilden aanjagen.
Heinrich: Straks wordt het klaar. Dan zien ze dat er helemaal geen vijand is.
Gunther: En dan?
Stolze: Dan komen ze de brug over.
Gunther: Recht naar hier, naar het Stadhuis. Om jullie te bevrijden. Of om
jullie je verdiende loon voor desertie te geven.
Stolze: We deserteerden niet.
Gunther: Je kon alleen maar niet vlug genoeg wegkomen.
Stolze: We verdedigden ons tot de
Gunther: tot de laatste kogel. Probeer dat straks jullie vrienden wijs te
maken. Zij weten net zogoed als ik dat er nergens in de omtrek
enige weerstand werd geboden. En dan? Wat is in elk leger de straf
voor overlopers?
Stolze: We zijn geen overlopers zeg ik, we werden verrast. We wisten niet
dat de Canadezen reeds zo dichtbij waren.
Gunther: Wat vorderden ze vlug, niet? Vlugger dan jullie weglopen konden.
Heinrich: Luister niet naar hem Stolze. Hij probeert ons alleen maar bang
te maken. Omdat hij zelf bang is. Nietwaar: je bent bang? Je doet
het in je broek.
Gunther: Niets belet me ervan under te trekken. jullie misschien? Zullen
jullie me de deur versperren wanneer ik wil weggaan? De rollen
omkeren? Van gevangenen bewakers worden?
Stolze: Waarom doe je het dan niet?
Gunther: Omdat ik dit werk aanvaardde. Zegt dat jullie soldatenharten
iets? En omdat ik geen vijfde kolonne op de stad wil of sturen.
Zouden jullie hier rustig blijven wachten tot je bevrijders komen?
(Op dit ogenblik komt Freddy binnen met de broden. Allen willen zich op
hem gooien, maar hij beschermt de broden en zwaait met het mes. Gunther
bemoeit er zich mee.)
Kuntz: (feldwebeltoon) Ga naar jullie plaats. Je bent toch geen varkens?
Al zie je er ook als varkens uit. Naar je plaats. Alles wordt gelijk
verdeeld. (Kuntz schijnt zo langzamerhand het commando over te
nemen, Freddy en Gunther snijden de broden in gelijke stukken.
Kuntz verdeelt ze en legt het deel voor de bewakers bestemd op de
bank vooraan. Terzelfdertijd komt ook Paul op met de koffie.
Er is niet voor elkeen een kop en weer zorgt Kuntz ervoor dat
eenieder zijn deel krijgt. Er schijnt meer eendracht te komen onder
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bewakers en gevangenen. Gunther drinkt een kop koffie op het
voorplan.)
Gunther: Paul, Freddy. Kom eens.
Heb je Evelyn gezegd dat ze moest weggaan?
Paul:
Dat was ze al van plan. Haar moeder werd bang.
Gunther: Goed . Luister eens: de mannen zijn nu rustig. Ze hebben gegeten. Meer vragen ze voorlopig niet. Wie ze te eten geeft is hun
vriend. Gaan jullie nu naar huis, ik blijf ze wel de baas.
Paul:
Wat zeg je? Waarom zouden we weggaan?
Gunther: Je hoorde wat Chris zei: de Duitsers wachten alleen op de dag om
de stad binnen te trekken. Het is nu klaar, ik weet niet wie of wat
hen nog ophoudt. Hoe was het buiten, Freddy?
Freddy: Rustig. Zo rustig als maar kan. Alleen dat schieten.
Gunther: Was je op het bureau?
Freddy: Ik was nergens. Alleen bij de bakker. Hij sliep nog en hoorde me
niet onmiddellijk.
Gunther: Die stilte is maar schijn. Misschien laten ze zich ophouden door
het geschut van onze zijde. Of ze vrezen een valstrik. Gaan jullie
maar naar huis.
Paul:
Ik blijf. De gevangenen zullen je vermoorden.
Gunther: Ik heb toch het geweer.
Paul:
Een geweer met een kogel.
Gunther: Een kogel kan een ganse massa in bedwa .ng houden. Niemand weet
voor wie hij bestemd is. Gaan jullie. Heeft niemand je geleerd wat
een bevel is?

Paul:
Ben je niet bang?
Gunther: Ik weet het niet. Nu het dag is voel ik me rustiger. En zolang ik
de vlaggen zie kan ik geloven dat de bevrijding geen illusie is.
Kijk, ze wapperen. Aangevreten door de motten, maar ze wapperen. Geef me nog een sigaret voor je weggaat. Of laat me je pakje.
Wil je? Ik rook te veel. Een jaar geleden nog rookte ik helemaal
niet. Tot mijn vader stierf. Misschien hielp het me om mijn verdriet
te vergeten. Weet je hoe mijn vader stierf, Paul, Freddy? Hij sprong
uit de trein die hem naar Duitsland bracht. Twee v66r hem
kwamen er levend van of maar vader sprong tegen een telefoonpaal. Hij leek er tegenaan gekleefd. Tot de dag van zijn aanhouding
geloof den velen dat hij Duitsgezind was. Omdat hij Duits doceerde.
Omdat hij het met liefde deed. Maar Goethe en Schiller zouden
evenver van Hitler gestaan hebben als wij. Ze zouden hun leven
in een concentratiekamp gaindigd hebben.
Paul:
Alle jongens hielden van je vader.
Gunther: Wie hem kende moest wel van hem houden. Maar hij moest diegenen vrezen die geen onderscheidingsvermogen bezitten. Die geen
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waarden erkennen, alleen maar woorden. Luide woorden. Ook in
onze beweging moeten we ze vrezen. Zij die eerst handelen en dan
nadenken. Of nooit nadenken. Ga nu maar.
Freddy: (gewichtig) Is dat een bevel?
Gunther: (glimlachend) Niet dramatiseren, Fred. Zoek het gevaar niet nodeloos op. Moed moet efficient zijn. Als je kunt verwittigd dan mijn
moeder dat alles me goed gaat.
Paul:
(hem de hand reikend) Wel dan, het ga je goed. Als
Gunther: Kom, kom. Dat was geen afscheidsrede van me. Kop op wanneer
je buiten gaat, en lachen. De mannen mochten eens denken dat we
ons testament maakten.
(Paul en Freddy af. Gunther kijkt hen na in de open deur. Hij is blijkbaar
opgelucht. Sluit de deur. Staat wat te kijken bij de kaarters. Piitzke begint
weer te spelen en zal dat blijven doen, met tussenpozen, tot het einde. Een
paar kaarters kijken op naar G. en glimlachen. Er schijnt een zekere vertrouwelijkheid te ontstaan. Dan gaat G. op de bank zitten met het geweer
op zijn knieen. Hij schijnt het te onderzoeken.)
Kuntz: (komt naast hem zitten) Waarom zijn de anderen weggegaan?
Gunther: (schouderophalend) Ze zijn moe. Straks komt de aflossing.
Kuntz: Ben jij niet moe? Je geeuwt voortdurend. Je ogen zijn rood.
Gunther: Iemand moet blijven. Ik ben de oudste.
Kuntz: Denk je dat dit geweer je zal helpen wanneer het op vechten aankomt? (neemt het uit zijn handen en trekt de grendel open.) Het
is geladen, wees er voorzichtig mee. Voor je schiet de zekering
wegnemen. Na elk schot opnieuw laden. Heb je kogels?
Gunther: (rammelt in zijn jaszak)
Kuntz: Dit wapen was tijdens de vorige oorlog al verouderd. Waarom doe
jij dat? (geeft hem het geweer terug)
Giinther: Doe ik wat?
Kuntz: Dat... soldaatje spelen. Je doet het niet wanneer niemand je ertoe
dwingt. Je kon er toch buiten blijven?
Gunther: Ja, ik kon het rustig. Dan lag ik nog in mijn bed. Denken: er wordt
nog wat geschoten maar iemand zal het wel oplossen. De Canadezen of de Witte Brigade. Ze zijn ervoor.
Kuntz: Maar nu moet je het zelf oplossen. Zonder wapens en zonder ervaring. Het moeten S.S.-ers zijn. Alleen S.S.-ers wagen dergelijke
wanhoopspogingen. Ze kunnen de stad innemen, maar voor de
avond valt zijn de Canadezen terug. Het kustland is voor ons
verloren. Maar dat belet niet dat je binnen enkele ogenblikken oog
in oog kunt staan met de vreselijkste soldaten ter wereld. En jij
bent een vrijschutter, volgens alle internationale wetten. Deze band
is geen uniform. Weet je dat? Besef je wat je doet?
Gunther: Het schijnt zo.
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Kuntz: Haat je ons zo erg dat je je verplicht voelt tegen ons to vechten?
Zo maar vrijwillig. Zonder wapens, zonder ervaring en zonder
iemand die je beveelt.
Gunther: Je kunt het niet begrijpen? Niet, Kuntz? Kuntz is toch je naam?
Wanneer ik iemand bij zijn naam aanspreken kan, dan wordt hij
losgerukt uit de nameloze massa, dan is hij niet gewoon meer een
soldaat, een vijand, maar een mens. Ik ken jullie nu bijna allemaal
en achter die naam zie ik de burger op zijn kantoor, of in de
fabriek, die maar toevallig in het leger verzeild raakte. Hem kan
ik niet haten, want ik geloof niet dat de kleren de man maken.
Maar wanneer ik de man niet ken moet ik wel naar de kleren
oordelen. En die haat ik. Het nameloze Duitse leger dat achter die
kanonnen staat en die geweren. Die tralien trekken in onze vrije
lucht. Ze vermoordden mijn vader en maakten van mijn moeder
een oude vrouw.
Kuntz: En daarom vecht je tegen ons?
Gunther: Dat doe ik niet. Ik vecht voor onze mensen. Voor mezelf en voor
de jongens die door jullie achtervolgd werden. Dit is het eerste
geweer dat ik ooit in handen had.
Kuntz: Wat gebeurde komt door de oorlog. Wie eraan mee wil doen moet
haar leren begrijpen. De gans bijzondere wetten die ze schept.
Wanneer je de oorlog niet begrijpt ga je eraan ten onder. Zelfs al
sta je aan de winnende zijde. Vooral dan. Je wordt er gek bij.
Gunther: Heb jij ooit een mens gedood Kuntz?
Kuntz: Ik weet het niet. Het gaat niet meer als vroeger, toen stak je je
sabel in een warm-levend mensenlichaam en je trapte het met je
laars er weer af. Nu zie je ergens een bruine vlek, het kan een
soldaat zijn, maar ook een stuk papier, of eenvoudig een illusie.
Je schiet er naar en de vlek is weg. Of je vuurt een kanon af op
een onzichtbaar doel. De dood is nameloos geworden, ze verloor
haar aangezicht. Zelfs wanneer je met een lijk geconfronteerd
wordt kan je nog rustig de schuld van je af wentelen.
Gunther: Het element gewetensbezwaar kan afgeschreven worden?
Kuntz: Wees niet sarcastisch Gunther met de mooie Duitse naam. Geen
enkel soldaat, in geen enkel leger waar ter wereld, heeft gewetensbezwaren. En wanneer hij die wel heeft mag hij als soldaat afgeschreven worden. Sigaret?
Gunther: Dank u. Ik heb er zelf weer. Engelse. Neem er een, dan zijn we
quitte.
Kuntz: (rookt behaaglijk) Vier jaar geleden dat ik ze rookie. In mei 1940.
Toen was ik ook hier in jullie duinen. Bij een machinegeweer lagen
twee dode Tommy's. De sigaretten en de gin lagen om hen heen.
We rookten en dronken en zongen 'Old Kentucky home'. Voor de
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oorlog was ik kelner in een gasthof waar veel Engelsen kwamen.
Ze zongen graag en veel. Net als wij, Duitsers, alleen in een andere
taal. Nou, toen zongen we het als rouwhymne. A propos, wanneer
ga je weg?
Gunther: Ik ga niet weg.
Kuntz: Ze zullen je neerschieten.
ik reken op de befaamde Duitse ridderlijkheid.
Gunther: Ik
Kuntz: Reken liever op je benen. Daar kan je op aan. Een vechtend soldaat
vergeet wat ridderlijkheid is. Hij vocht zichzelf tot de hoogste
graad van hartstocht. Net als een man in bed. Ben je getrouwd?
Gunther: Nee, ik ben nog maar tweeentwintig. Veel jonger dan jij.
Kuntz: Een jaar jonger. Vier oorlogsjaren jonger. (staat recht).
Het is nog niet te laat. Ze schijnen nog niet te naderen. Misschien
verander je van mening.
(Pauze gevuld met geluiden. Harmonicamuziek. Schoten. Uitroepen van
kaartende mannen. Gunther gaat weer voor het raam staan. Twee Duitsers
die op het voorplan tegen de muur geleund zitten.)
Wanneer ik maar wist wat ze met ons aanvangen zou ik me eens
Otto:
zo rustig voelen.
Hans: Aanvangen! Wie aanvangen? Hoor je ze schieten? Zonder twijfel
een S.S.-kommando. Aileen die zijn gek genoeg om tegen de stroom
op te roeien.
Otto:
Ze halen het niet.
Hans:
Ze halen het wel.
Otto:
Geloof jij nog steeds in de onoverwinnelijkheid van ons leger?
Neen, maar wel in het fanatisme van die gekken. We worden
Hans:
bevrijd en gereorganiseerd.
Dank je ervoor. Ik werd reeds bevrijd.
Otto:
Hans:
Mijn schuld niet. Zeg het hen. Of de Flihrer.
Gunther: (staat nog steeds voor het raam. Schmidt is bij hem gekomen, een
schuchtere, reeds oudere soldaat. Hij aarzelt Gunther aan te spreken en blijft een tijd naast hem door het raam kijken. Kucht om de
aandacht te trekken.)
Gunther: Ho, ekskuseer me. Stond je hier al lang? Hoe stil en verlaten is
het plein.
Schmidt: Denk je dat ze terugkeren mijnheer?
Gunther: jij bent de eerste Duitser die me mijnheer noemt. Hoe beet je?
Schmidt: Schmidt mijnheer.
Gunther: De helft van de Duitsers heten Schmidt. Had je Desmet geheten
dan was je een Vlaming en konden we naast elkaar staan als
vrienden. Eigenaardig nietwaar hoe twee mensen met dezelfde
naam plots elkaars vijand kunnen zijn. Een Duitse smid en een
Vlaamse smid. Misschien sloegen jullie voorouders op hetzelfde
296

aambeeld. Nu slaan jullie op elkaars hoof d. (verandert van toon)
Ik weet niet of ze komen hoor. Net zomin als jij. Ik ben geen
strateeg en bovendien heb ik geen overzicht van de wederzijdse
posities. Wou je iets van me?
Schmidt: 1k wilde u om een dienst verzoeken.
Gunther: Hou er rekening mee dat ik . dat ik hier wellicht niet uit kom.
Schmidt: Misschien komen ze zo ver niet. Of ze laten u wel gaan. U waart
goed met ons.
Gunther: Jij gelooft tenminste nog in ridderlijkheid.
Schmidt: U kunt nog weggaan.
Gunther: Dat klinkt wat moediger dan weglopen. (geeuwt) Ik ben moe
Schmidt. Ik heb in vierentwintig uur niet geslapen. Voor jou klinkt
dat misschien niet zo erg. Misschien was je wel eens langer wakker,
maar ik ben niet zo'n . . . held. Niet iemand die geschapen is om
grootse daden to verrichten. Zelfs niet eens een soldaat. Ik raaskal
he Schmidt. Je wou me iets vragen?
Schmidt: Als ik mag. Ik ben verloofd.
Gunther: (even bijna ingesluimerd) Mmm (schiet wakker) Ekskuseer me.
Schmidt: Ik ben niet meer zo jong. Veertig jaar bijna. Bij een vrouw in de
stad heb ik een waar tehuis gevonden.
Gunther: (reageert weinig op deze ontboezemingen)
Schmidt: Een weduwe. Haar man was postbode. Hij stierf voor de oorlog.
Nilson heet ze.
Gunther: Ik herinner me hem vaag. Een Engelse naam.
Schmidt: Niet Nelson. Nelson was een Engels admiraal meen ik. Nilson is
een Noorse naam.
Gunther: 't Komt er niet op aan. Vertel maar.
Schmidt: Na de oorlog zullen we trouwen. Ze vindt dat ik op haar man lijk.
Gunther: Je bent toevallig ook geen postbode?
Schmidt: Het is geen grap mijnheer. Misschien houdt ze niet echt van me,
maar ze voelt zich eenzaam, net als ik.
Gunther: Wat wou je dat ik deed?
Schmidt: Als u haar deze brief wilt geven en mijn uurwerk. In het omslag
zitten 500 mark. Het is niet veel. Het is al wat ik bezit. In het
Lager nemen ze het me toch af.
Gunther: Wat wil je dat ze met dat geld aanvangt? Dat wordt nu immers
waardeloos.
Schmidt: Later toch weer. Ze kunnen al die marken toch niet waardeloos
maken?
Gunther: Neen, dat kunnen ze niet. Ze kunnen een gevestigde waarde zo
maar ineens niet afschrijven. Zoals je broodkruimels van de tafel
veegt. Zoals je de vrijheid afschrijft.
En je uurwerk. Tien over zes. Tweede dag der bevrijding. Waar
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woont ze?
Schmidt: Mandemakerstraat 16. Het adres staat op het omslag.
Gunther: Ach ja, hoe ik het niet zag. Wat moet ik haar nog vertellen?
dat ik terugkeer. Als ik leef. Dat het misschien
Schmidt: Zeg haar dat ik
lang kan duren maar dat ik
Gunther: dat je terugkeert. Als ze zolang wachten kan. Morgen komen de
Engelsen. Misschien zijn er ook Engelse soldaten die zich eenzaam
voelen en die op de dode Nilson lijken.
Schmidt: Ik ... eh ... ik geloof niet dat ze
Gunther: Ekskuseer me maar hoor. Ik had het niet moeten zeggen. Je hoeft
niet, bang te zijn. De Engelsen zijn allen jonge kerels en ze blijven
hier niet lang. Wij worden niet meer bezet. Nu zijn jullie aan de
beurt.
Schmidt: Denkt u dat ze ons lange tijd gevangen houden?
Gunther: Misschien kom je nooit in handen van de Geallieerden. Luister
maar, vind je niet dat het schieten dichterbij komt?
Schmidt: Nee. Het is nog net als daareven. Waarschijnlijk schieten ze maar
wat om de aftocht te dekken.
Gunther: Meen je? Het klinkt zo regelmatig. Zo automatisch. Alsof een robot
achter het machinegeweer zat. Je kon er muziek op schrijven.
(neuriet wat dock wordt blijkbaar gestoord door Piitzkes harmonicamuziek) Zwijg toch man. (P. zwijgt plots. G. beschaamd over
zijn uitval) Ekskuus. Speel maar door. Ik bedoelde het zo niet.
(Gunther gaat naar de koffiekruik en schenkt zich een tas vol.
Komt er mee vooraan bij Schmidt. Gaat zitten.)
Als ik je nu eens liet gaan Schmidt. Van hier tot aan het huis van
je ver . . . je weduwe . . . je lustige weduwe is het amper vijfhonderd meter.
Schmidt: (schijnt even die mogelijkheid in te zien) Het ware ... het ware
te mooi. Maar het gaat niet. Je zou er last mee hebben.
Gunther: 0 hooggeroemd Duits plichtsbesef. Maar het gaat inderdaad niet.
Iemand zou je kunnen zien. Iemand moet je zien. Een eenzame
Duitser in een bevrijde stad. In een verlaten straat. Met een ruikertje bloemen op weg naar zijn verloofde. Ze zouden op je schieten.
Of vrouw Nilson zou er last door krijgen. Je zult de loop van de
gebeurtenissen moeten afwachten, net als ik.
(Een paar andere soldaten zijn ondertussen genaderd. Het is niet nodig dat
de gevangenen voortdurend op de grond liggen. Ze kunnen tot bij het raam
lopen, praten onder elkaar. De regisseur zal de sfeer in de zaal weten weer
te geven. Let wel op: de soldaten schijnen weinig geinteresseerd in de afloop
der gebeurtenissen.)
Heinrich: Je hart uitgestort Schmidt? Nu hoef je het alleen nog Churchill
te vertellen, dan is iedereen op de hoogte van je liefdesaffaires.
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Ze naderen man, hoor je ze?
Stolze:
Gunther: Je moet je wel zeer verheugen op je nakende bevrijding. Of verlang je ernaar mij als cen held te zien sterven?
Stolze:
Je bent bang. Je poogt je schrik te verbergen achter je sarcasme
maar het lukt je niet.
Gunther: Hoe zou jij je voelen in mijn plaats?
Heinrich: Laat de jongen gerust Stolze. Hij kon niet anders doen dan hij
deed. Niet beter in elk geval. Het is niet zijn schuld dat we gevangen werden genomen.
Schmidt: Het is onze schuld. Alleen onze eigen schuld.
Stolze: Wat bedoel jij, smerige defaitist? Volgens jou gaven wij ons over?
Gunther: Zwijg Schmidt.
Schmidt: Of verdedigden wij ons misschien? Heeft een van ons een enkel
schot gelost toen de kolonne ons voorbijreed? Heb jij geschoten?
Je kon het rustig doen. Niemand zag je.
Heinrich: Wat konden we doen? We stonden tegenover een overmacht.
Stolze: Daarom gaven we ons toch niet over. We deden wat we konden.
Kuntz:
Ik wil hierover niets meer horen, begrijpen jullie? De eerste die
zijn mond voorbijpraat wordt door alle anderen beschuldigd van
aanstokerij tot defaitisme.
Stolze: Schmidt wou naar zijn hoer. Hij kwijlde van verlangen.
Kuntz:
Ik gebied je te zwijgen, Stolze.
Stolze: jij hebt hier niets te gebieden. Je bent geen Feldwebel, niet eens
Gefreiter. Niemand gaf je het bevel.
Kuntz: Ik neem het bevel. En ik verbied jullie straks met een woord te
reppen over overgave. We werden uit de bunker gerookt. Horen
jullie: we werden eruit gerookt. (Er is nu algemene belangstelling
vanwege de soldaten terwijl Gunther terzijde zit met het geweer
tussen zijn knieen.)
Schmidt: Het is nog niet bepaald zeker dat we . . . bevrijd worden.
Otto:
Ze kunnen verrekken, de bevrijders.
Kuntz: Mond dicht daar.
Otto: Denk je dat we met vlag en wimpel ontvangen worden? We worden
toch beschuldigd van defaitisme, wat we ze ook proberen wijs te
maken. Een krijgsgevangene is geen held, zelfs niet meer een soldaat. Bij ons is elke krijgsgevangene een verrader.
Kuntz:
Je bazelt Otto.
Otto: Ze zullen meer tijd besteden aan het onderzoek naar de omstandigheden van onze overgave dan aan de oorlog-zelf. Ze sturen een
kommando uit, niet om ons te bevrijden maar om ons te berechten.
jullie zullen ze om de hals vallen en ze zullen ons in de boeien
slaan. Gekken zijn jullie. Ken je nog niet de mentaliteit in dit
rotleger van ons?
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Kuntz:

(nadert Otto dreigend) Otto, je zult je bedaren of ik sla je gezicht
plat.
Otto: Je beseft het net zo goed als ik Kuntz. Maar je voelt je reeds verantwoordelijk voor mijn woorden. Je neemt een verantwoordelijkheid op en meteen sta je tegenover je eigen geweten.
(zwijgt toch en gaat bij het raam staan.)
Stolze: Er is maar een middel jongens. Een middel om er zeker van te zijn
dat men in onze trouw gelooft.
Gunther: (die de woordenwisseling van op een of stand, maar aandachtig
volgde) En dat is Stolze?
Stolze: Hier uitbreken. (de anderen schijnen niet zo entoesiast)
Heinrich: Je bent gek.
Gunther: Je kunt het proberen Stolze. Jullie kunnen het proberen. 1k wil de
deur ontsluiten. Je bent tien tegen een. Met dit geweer kan ik een
schot lossen en dan slaan jullie me tegen de grond. Maar die ene
kogel vliegt in jouw dikke kop, Stolze. Versta je me? Je denkt dat
ik bang ben, maar juist daardoor zal ik niet nadenken om de
trekker over te halen.
(pauze, waarin alleen Stolze een enigszins dreigende houding
aanneemt)
Kuntz: Je bent gek Stolze. Hij zal schieten. Dat weet jij ook. Hij moet het
doen. En wat zullen we hierbuiten aanvangen?
Gunther: Je zegt dat we melkmuilen zijn. Maar tien ongewapende Duitsers
kunnen we wel aan.
Kuntz: We denken niet aan ontvluchten ...Gunther. Alleen Stolze heeft
af en toe dergelijke heldhaftige ideeen. Hij is de moedigste thuis.
Hou verder je mond, je krijgt nog wel de kans je ijzeren kruis te
verdienen. Ze houden de oorlog nog wel even gaande.
(Piitzke begint weer te spelen en de orde keert weer. Men hoort
het geweergeknetter dat plots veel dichter bij klinkt. De soldaten
schrikken op. Kuntz loopt naar het raam. Gunther bij hem.)
Kuntz:
Ik geloof dat het je laatste kans is.
Gunther: Schrijf die kans maar af.
Kuntz: Dan schrijf je meteen jezelf af.
Gunther: Ik kan het niet doen. Ik kan jullie niet alleen laten.
Kuntz: Net zo moedig als Stolze.
(Er wordt op de deur gebonsd. Allen schrikken op.)
Gunther: Wie is daar?
Storms: Maak open. Wachtmeester Storms.
Gunther: (opent. Wachtmeester Storms van de Rijkswacht, in uniform op)
Wachtmeester, wat kom je hier doen?
Storms: Je moet hier weg. Onmiddellijk. De Duitsers zijn de brug over.
Gunther: Hoe wist je dat ik hier was?
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Storms: Een jongen vertelde het. Ze kunnen hier elk ogenblik zijn.
Gunther: Ik begrijp je niet. Wie blijft bij de gevangenen?
Storms: 1k kom je aflossen.
Gunther: Waarom zou ik je laten opdraaien voor een werkje dat ik zelf
aanvaardde? Precies wanneer het werkelijk gevaarlijk wordt.
Storms: Begrijp me toch, jij bent een burger. Een vrijschutter. Ik ben militair. (Schieten. Storms loopt naar het raam) Een paar straten hiervandaan worden ze nog opgehouden. Maar dan is er geen hinderpaal meer.
Gunther: Zolang we horen schieten is er dus nog geen onmiddellijk gevaar?
Storms: Je bent een jonge fanatieker. Niet veel beter dan die daar tegen
de muur. Bekijk ze, wat er van hen geworden is.
Gunther: Oordeel ze niet te hard.
Kuntz:
(nadert)
Storms: Wie is dat?
Gunther: Kuntz, ter plaatse tot Feldwebel bevorderd.
Storms: Maak nu geen grapjes meer, Gunther. Denk aan je huid. Denk aan
je moeder. Zonder jou is ze helemaal alleen.
Gunther: Heb je mijn vader gekend wachtmeester?
Storms: Ja. Hij zou je dezelfde raad gegeven hebben als ik.
Gunther: Geloofde jij ook dat hij Duitsgezind was?
Kuntz: Ga nu Gunther. Doe wat de wachtmeester zegt. Hij heeft gelijk.
Gunther: Wat doen ze met hem?
Kuntz: Ze nemen hem gevangen. Hij is militair. Ze doen hem geen kwaad.
Binnenkort is hij weer vrij.
Gunther: Kijk naar de vlaggen Kuntz. Stolze voorspelde dat de bewoners
ze zouden inhalen uit schrik. Maar ze hangen er nog steeds. Ze
wapperen. Ze zullen blijven wapperen.
Denk je dat ik mijn plicht verzaak door weg te gaan?
Kuntz: Je bent een moedige jongen. Maar moed mag niet tot het idiote
ontaarden.
Gunther: Ik ben zo moe. Als ik thuis kom kruip ik in mijn bed. Wanneer ik
wakker word is de oorlog voorbij.
(Het wordt plots zeer stil. Onder de soldaten heerst grote spanning.
Aileen Piitzke speelt als het ware automatisch door.)
Storms: Toe ga nu. In naam van je vader.
Gunther: Ja. Dank u wachtmeester. Ekskuseer me. Jij ook Kuntz.
(Gunther langzaam af. Het blijft lange tijd stil. Daarna een enkel schot
daarna nog een. Bij de toeschouwer moet de twijfel blijven bestaan of Gunther
er levend uit kwam. Ook uit de handelingen van de spelers op scene dient
men die twijfel te raden. Piitzke, die even ophield, begint weer te spelen.)
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Inge Lievaart
UNIO MYST ICA

Dit liefelijk geheim
van tussen ons
uw liefde die mij kent
en uit uw mond mijn naam
en in mijn oor uw stem
en in mijn hart verstaan
dat ik u ken, u waarlijk ken
en dat dit altijd blijft o zaligheid, ik ben
voorgoed u ingelijfd

BIDDENDE
Zo ben ik een dichter die bidt:
ik bid met heel mijn leven maar vooral met alle
bevleugelde woorden die als zaden vallen
als liefde mij ontroert en schudt.
Mijn stam van mens is niet zo hoog,
ik strek niet zo ver mijn takken,
maar al dieper laat ik mijn wortels zakken,
de biddende dat ik niet verdroog.
Het water, o het water verhoort,
het laat zich niet zoeken, het laat zich vinden,
het doet mij dragen en op de winden
zet in mijn zaad mijn bidden zich voort.
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Inge Lievaart
IN DE STILTE
0 dat ik U ken
en niet slechts uw vinger
wij wijzend mijn weg
en uw stem uit de verte
die to volhouden zegt
maar nu gevlucht is
die mij verklaagt
uw komst in de stilte
uw ja dat mij draagt

NA DE STORM
Te havenen na de storm
o goede reede
ik lig gemeerd in uw vrede
en voel verwonderd mijn vorm
nog heel, toch behouden gebleven
nu rondom door goedheid omgeven voorbij is de strijd in de storm
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Nora Petit
HET LIED VAN DE ARK

Als ik jouw kleur had
zou je me waarschijnlijk groeten
lachend,
en ik lachte terug
maar wij zwijgen in alle talen.
Waarom mag ik mijn broeder niet groeten
die anders is
waarom mag ik niet over het brood been
aan zijn huid raken
en naar mijn hand kijken
die blank blijft?
Laten wij het donker verdelen broeders,
ieder het zijne, ieder de schande
fluisterend van zijn ras.
Want het daglicht is to groot voor een,
wij moeten het graan gezamenlijk oogsten
en het water, het water broeders,
is verdeeld.
Maar als wij dood gaan
ach de dood vernedert
jou en mij
op precies dezelfde wijze.
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Okke Jager
NIET OMZIEN

Beausaint bij La Roche.

De boer zit op de bok en de vrouw op het hooi. Maar zij zitten dichter bij
elkaar dan twee toeristen - man en vrouw - in een passerende auto. Voor de
kip is kakelen genoeg om te weten dat de kuikens achter haar aan blijven;
alle dorpelingen bewegen zich hier met de zekere gang van mensen die weten
dat het hunne niets anders van plan is dan het hunne te blijven. De boer
loopt voorop en dan komen zijn koeien. Hij kijkt niet om. Niet-omzien is
typisch boers. Hij heeft niets van onze manier van kijken, waardoor altijd
de voorbijlopende vakantiegangers het onderling gezelliger schijnen te hebben
dan onze groep.
De regenboog blijft voor hem uit lopen door het dal. Hij weet: als ik de
bocht om ga, zal de regenboog iets eerder 66k de bocht omgaan. Er komt
geen zondvloed: de vrouw zit op het hooi, de kuikens blijven achter de kip,
de koeien volgen de boer, de gekruisigde hangt op zijn post. Terwijl de zegen
van de pastoor nog afdruipt van hun brede schouders, laten de dorpelingen
hun blik van vertrouwen zelfs over de toeristen gaan. Wel riep een boerin
dat ik haar had bedrogen bij het betalen van eieren, maar - hoewel ik er
enkele dagen een onaangenaam gevoel van overhield ('wat was er ook weer?
o ja, die boerin') - ik zal haar vlugge Frans wel verkeerd verstaan hebben:
zij zei waarschijnlijk alleen maar dat zij zelf zich had vergist. De regenboog
wordt door het land onder zijn vaderlijk gebaar met een breed vertrouwen
beantwoord.
Er zijn hier hoofdzakelijk koeien en kruisen. Beide lijden een verdriet dat
niemand meer ziet.
Een witte Christus op een zwart kruis - maar zonder vliegen - hangt uitgerekend op het punt waar twee groepen koeien elkaar als tegenliggers
ontmoeten. Als militairen bij de Taptoe die spelen dat er geen chaos is, lopen
zij op elkaar in en langs elkaar heen, om en om in een rij van gaanden en van
komenden, terwijl de armen van Christus naar twee kanten de richting wijzen.
Die koeien komen hier elke dag langs op dezelfde tijd. Ik zet er mijn horloge
gelijk op. Soms lopen zij iets langzamer, met de nauwgezetheid van een
buschauffeur die niet te vroeg wil aankomen. Altijd vindt de ontmoeting
met de andere koeien vlak onder Christus plaats. Op dat moment blaffen de
honden niet meer. Even staan zij onbeweeglijk te wachten tot hun eigen groep
uit de andere tevoorschijn komt, de tong uit de bek, alsof hun stembanden
zijn doorgesneden. Ik hoor mijn horloge tikken.
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De regelmaat staat als een regenboog over dit land. De angst voor het
onverwachtse hurkt achter de heiligenbeelden, onzichtbaar zolang het duurt.
Voor de boeren zijn de bochten van de Ourthe van Jacques Perk niet bruusk
meer. Ik kom ander invloed, ik ga hier liefst elke avond om dezelfde tijd
naar dezelfde plek. Ik denk dat de bossen in de verte worden tegengehouden
door het weiland zoals de koeien door de electrische stroom in het prikkeldraad. Waarom? Waarom niet andersom? Nu ik schrijf komt vanzelf overal
'waarom' achter.
Een koe hoest als een boer. Ik ga zitten: een boterbloem op gelijke hoogte
met mij zegt meer dan het hele dal erachter, maar zou zonder dal erachter
minder zeggen dan niets. Ik wil weten hoe het dorp aan de overkant heet.
Waarom?
In de eerste vakantieweek moeten er mensen zijn om steeds tegen te kunnen
zeggen: het is mooi hier! In de tweede week kan er beter niemand zijn, omdat
ik alleen wil zeggen: het is altijd hetzelfde hier. In de derde week doet het
er niet toe wie er bij loopt; dan neem t het landschap zelf het woord.
Elke vakantie heeft bepaalde krisis-dagen; dan doet men er goed aan te
lopen als de boeren en hun kippen: met het hoofd naar de grond. 'Het is
mooi hier', zegt iemand nog, maar het klinkt als het gebed van de dominee
bij het zesde huisbezoek van een dag dat God hoofdschuddend op het
nippertje verhoort.
Aan hem die de aantekeningen die ik nu maak later thuis nader zal uitwerken heb ik bijna een hekel, maar hij zal dit nog meer aan mij hebben.
EL rode tractor in het groen vertegenwoordigt met een zich beheersend
gebrom de zesde scheppingsdag, maar de boer weet niet hoe klein hij is van
hier uit.
Ik vraag mijzelf: als ik snel met mijn hoofd heen en weer ga, zie ik het hele
panorama als een geheel, nietwaar? Ik schud van ja. Maar ik blijf jaloers
op de hommel die - al is het dan in de ene bloem na de andere - er totaal
induikt. Ik zou met mijn hoofd voorover het dal in willen, er precies in passen
zodat dit land kon zeggen: wij hebben hem, en dan proeven en het leegzuigen,
alles eruit halen wat er in zit.
De koeien zeggen niet: eet je bord leeg, maar: eet je maag vol. Ze beginnen
alle tegelijk, niet om iets op te maken maar om zichzelf te verzadigen. Het
is alleen te horen maar niet te zien dat er gras verdwijnt.
Het licht dat door de ondergaande zon op de witte koeien valt noemt men
onaards. Maar het is nu pas duidelijk dat zij wit moeten zijn.
Over de geduldige ruggen van de bergen is een riviertje een zwaaiende staart.
Iemand in het dorp studeert op een trompet en ik begrijp niet waarom dat
niet storend is. De huizen staan nie t op hun tenen als in de stad, maar liggen
als herkauwende koeien. Afgeknipte paardenstaarten gaan heen en weer alsof
zij het ontbrekend deel nog voelen en V.V.V.-pijlen doen overal in het rond
alsof de mens zou weten dat alles een doel heeft.
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Langzaam bekruipt mij bij het zinken van de zon de angst dat de voortgaande tijd allerlei handelingen zal vergen die ik automatisch zal verrichten:
straks naar bed gaan, morgen op weg gaan. Al weegt bij ziekte mijn vrees
voor onderbreking het zwaarst, ik merk nu dat ik eigenlijk ononderbroken
naar onderbreking heb verlangd.
God zet aan de onderkant van de hemel een streep onder de dag. Juist nu ik
in de vakantie eindelijk tijd heb om te denken ben ik daar bang voor, omdat
dan de weemoed zijn kans grijpt die al genoeg heeft aan een boer die heel
alleen loopt te zingen tegen de schemer, aan een kat die midden op de weg
zit alsof zij weet dat dit op dit late uur niet meer gevaarlijk is, en aan wat
ik merk in dezelfde minuut: hoe roepen in de avond heel iets anders is dan
roepen overdag, hoe een boerejongen hetzelfde weerloos-goedige gezicht heeft
als het boeremeisje aan zijn arm en hoe de weg die oploopt het effect heeft
dat de horizon vlakbij is en de figuren zich aftekenen tegen waar de wereld
ophoudt. Waarschijnlijk heeft de weemoed al genoeg aan het feit dat wat ik
nu doe - stil zitten kijken en denken - nooit voorkomt. Ik denk er nie t verder
over na, doodgewoon omdat het te fris wordt.
Ik loop naar de kerk die van buiten te groot lijkt voor zo'n paar boerderijen
maar die als ik binnenkom, zich om de kaarsen tot een kamer samentrekt.
Ik weet eerst niet wat mij zo vreemd aandoet; na een paar minuten dringt het
tot mij door dat het de klok is die tussen twee staties hardop hangt te tikken.
Heeft de regelmaat het zelfs hier voor het zeggen? Of wordt vanuit deze
kerk bepaald op welk tijdstip de koeien elkaar bij het kruisbeeld moeten
passeren? De pastoor ziet het niet, hoe de kaarsen zich gekleineerd voelen
door de klok, bij elke tik een stuk kleiner. Die klok is hier al eeuwen geduldig
bezig met een ondergrondse beeldenstorm. De boeren kunnen zich nooit laten
opnemen door de eeuwigheid, als die klok hun gebeden langzaam maar zeker
neerdrukt naar melkenstijd.
Tussen de zesde en zevende statie zendt hij een gedempt mitrailleurgeknetter
uit naar de muren van Rome.
Alles is protestant wat de klok slaat.
Het was beslist geen roomse dichter die zei dat Christus na zijn opstanding
een polshorloge had kunnen dragen en er dan op gekeken had ook.
Ik weet nog nie t dat ik in deze kerk zal schrikken als in geen andere. Ik
kijk medelijdend naar een blauwe Maria die zo dicht bij een klok onmogelijk
alle gebeden van dit kwartier tegelijk kan verwerken; bij alleen maar kaarsen
was het nog te doen.
Langzaam komen vanachter het altaar alle kerken van Rome opzetten die
ik heb bezocht. Geruisloos duwen zij de muren van de kerk van Beausaint
opzij. Zonder moeite brengen zij de klok tot zwijgen. Nu begrijp ik waarom
Maria en de pastoor geen last van die klok hebben: de muur waaraan hij
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hangt is allang achteruit geweken om ruimte te maken voor de Sint Pieter.
Ik weet nog steeds niet dat in deze kerk mijn hart zal stilstaan van schrik.
1k voel mij goed thuis tussen al die onhoorbaar verschuivende muren; ik laat
mij graag wat bemoederen in de vakantie.
Maar plotseling krijg ik de drang om mij om te keren. Ik weet dat niemand
hier ooit op de gedachte komt, dat achter zijn rug de omwenteling is begonnen. De kippen en de boeren en de pastoors lopen door, de kuikens en de
koeien en de gelovigen achter zich aan. Maar ik ben in deze streek een vreemdeling; ik wil omzien. Het gaat mij wat moeilijk af, dat omkijken; knielbanken zijn er niet op gemaakt. Is het de bank die kraakt, of iets in mij?
Ik zie achter mij de kerkdeur openstaan. Op de stoep voor de ingang beweegt
zich iets. Het is al te donker om te kunnen zien wat het is. Maar het komt
dichterbij. Het vangt het licht uit de kerk op. Ik houd mijn adem in: het is
Maria. Ik zie nu duidelijk haar blauwe kleed. Zij beweegt zich langzaam naar
de deur toe. Ik kan haar gezicht niet onderscheiden, maar ik zie onder haar
blauw gewaad haar hart kloppen. De kerk maakt geen enkel geluid meer;
de heiligen hangen gespannen van verwachting. Het is geen grote Maria; zij
is klein, bijna protestant, maar zij kan zich bewegen, stap voor stap. Zal zij
schrikken, als zij in de kerk de grote Maria ziet staan? Nog twee stappen,
dan moet zij haar zien. Ik ben doodsbang voor het moment waarop de kleine
Maria de grote zal ontdekken. Ik wil opstaan om de deur te sluiten, maar ik
kan mij niet verroeren. Nog een stap, en zij zal weten wat de kerk met haar
gedaan heeft. Mijn handen knijpen zich vast in de bank: Maria staat in de
deuropening.
Het wordt erger dan ik verwacht. Zij schreeuwt.
De stilte in de kerk sterft aan een onmenselijke kreet. Onder mijn handen
verstrakt de knielbank tot een dock.
Als de klok weer tikt, besef ik dat het onmogelijk is: een gil van Maria onder
de gewelven van de roomse kerk. Ik loop naar buiten en haal diep adem.
Voor mij uit stapt de pauw van de pastoor. Ik zie in de schemering zijn
blauwe hals. Geschrokken van mijn voetstappen vlucht hij de tuin van de
pastorie in, zijn veren ruisend achter zich aan.
Uit: 'Achter een glimlach', een bundel prozastukken, die binnenkort verschijnt
bij J. H. Kok te Kampen.
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Alexander West
IEDERE DAG AMSTERDAM

Indrukken:
er is een hel in de hemel op aarde
en nevel
en moeheid
avondlicht in alle vleeskleuren
filtert vervelend door mijn ogen
ze zeggen het wordt nacht
gekke tijdmuziek gaat aan en uit
soms denk ik dit is iets
van het geluid
dat we maken
als niemand ons hoort
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Alexander West
ZATERDAG

Vandaag wil ik mezelf doorbrengen
als regen en wind
in holland
ik denk dijken veeteelt en ruimte
ik denk menselijk een klown
met blauwe ogen
ik ontdek zijn vruchtbare handen
ik verban zijn lichaam uit mijn ziel
en zie en voel verklaring
aan mijn lippen
wind en regen
als ik zo doorga
maak ik dieren en iedereen
onwetend gelukkig
als ik zo doorga.
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Kees Ouboter
NOGMAALS HET HOORSPEL

Er is, nadat Aad van Dulst zijn in het najaar voor een groep christelijke
auteurs gehouden causerie voor publicatie in Ontmoeting had afgestaan en
deze in februari van dit jaar geplaatst was, met enkele critische kanttekeningen mijnerzijds, waaraan ik de uitnodiging verbonden heb tot een verder
gesprek, een eerste vorm van discussie ontstaan. Will Barnard, schrijver van
ettelijke hoorspelen, heeft hier een handschoen zien liggen en die opgeraapt.
Hij toont mijn ondeskundigheid op dit terrein aan. Will Barnard gaat nog
verder en stuit dan op een paar gruwelijke ketterijen, wa t mij dan echt
nieuwsgierig maakt. Ketterijen sieren hedentendage de mens eer dan dat zij
een blaam op hem zouden werpen. Scherp lezend constateer ik dat mijn
ketterij bestaat uit het vergeten van een paar voorbeelden van beroemde
hoorspelen uit de Engelse literatuur naast Under The Milkwood van Dylan
Thomas. Barnard noemt dan Dorothy Sayers' The Man Born To Be King
en de schrifturen van E. Barnouw. Ik moet bekennen dat het heerlijke werk
van Dorothy Sayers mij, zittend achter de schrijfmachine met een halve dag
gelegenheid om mijn commentaar te schrijven, ontschoten is. Mag ik, om het
weer goed te maken, eraan toevoegen dat ik sinds 2 jaar aan het ijveren ben
voor een herdruk in de Nederlandse vertaling in pocketvorm?
Mijn tweede ketterij is dat er naast de dure pocket van Under The Milkwood
een uitgave van het werk is op de grammofoonplaat. Ook dat is mij bekend.
Er zijn 2 uitgaven, een met de dichter als verteller, op Caedmon. De prijs
van beide uitgaven is, daar het om 2 platen gaat, bijna f 50,—. De verspreiding van dit werk is omgekeerd evenredig laag. Over de grammofoonplaat
zou ik veel uit de praktijk van de verkoop kunnen schrijven. Helaas vindt
de literaire grammofoonplaat in Nederland nauwelijks enige markt. Weer
lijkt dat in Duitsland, gezien de voortgaande productie, anders te zijn.
Dit waren mijn ketterijen, die, lees ik in de volgende alinea, terug te voeren
zijn tot het missen van zelfs maar een minimale feitenkennis. Die feitenkennis
is nodig voor het voeren van een discussie.
Toegegeven. Maar ik heb niet uitgenodigd tot een discussie, maar tot een
gesprek. Een gesprek geeft wel degelijk ruimte aan mensen die in feitenkennis
tekort schieten. Discussiren betekent scherp mikken en weten hoe je mikt.
Met elkaar spreken betekent elkaars bedoeling trachten te begrijpen. 1k meen
dat Will Barnard daarin tekort schiet.
Mijn bedoeling was duidelijk te maken dat niet alleen ons land weinig aan
het hoorspel doet. Duitsland vormt een uitzondering. Ons land blijft niet
achter omdat het altijd achteraan zou komen. Dat was punt een.
Punt twee was kritisch. Het vond in de causerie van Aad van Dulst een
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mystieke overtrekking van de plaats en betekenis van het hoorspel. Mijn
voornaamste aanval heeft zich daarbij op de uitdrukking pure klank gericht.
Nu gaat Will Barnard daar nie t regelrecht op in. Hij bouwt zelfs iets op dat
voor mijn begrip weer de zelfde kant uitgaat waar de heer Van Dulst ons
heen wilde leiden en waartegen ik protest heb aangetekend. Dat protest heeft
niets to maken met een minimale feitenkennis. Ik zit nie t in een schoolklas
en ik wil in Will Barnard geen onderwijzer zien. Wat hij wil bijdragen tot het
hoorspel vind ik in de eerste bladzijden van zijn betoog. Daar neem ik dankbaar kennis van en acht ik een wezenlijke bijdrage. Wat hij dan schrijft na
de beschuldiging van onzindelijk discussieren is een volledig falen in het
gesprek. En dat vind ik bij iemand die zich opwerpt als advocaat voor het
goede horen een vrij kwalijke zaak.
Nonsens is heel het gefantaseer over drukinkt. Men stelle zich voor dat wij
de drukinkt zouden gemist hebben. Misselijk is het mysticisme dat de Assepoester drukinkt naast de kachel in de keuken drukt. En dat gebeurt met het
zinnetje van Will Barnard: 'Maar de stem is ongrijpbaar voor de drukinkt,
alle leestekens, accenten, cursiveringen, en vetdruk ten spijt' (zie Paul van
Ostayen). Er werken in onze tijd diverse factoren samen die tot dit nieuw
mysticisme leiden. Onlangs heeft een Leids hoogleraar in de N.R.C. gewezen
op het grote belang van het schriftbeeld voor onze cultuur. Zonder dit
schriftbeeld had die cultuur niet bestaan. De pure klank lijk t mij daarom
tven zinloos als het autonome schrift. Noch in boekentaal, noch in pure
klank ligt het wezenlijke.
Wanneer Will Barnard zijn ontsporing z6 ver drijft dat hij schrijft: 'en daarom is drukinkt arsenikum voor het woord, omdat deze zwarte substantie
het woord van zijn klank berooft; alleen het gesproken woord is een levend
woord', dan kan ik hem alleen aan Daniel 5 herinneren. Ik weet niet of de
schrijvende hand drukinkt gebruikt heeft, zwarte nog wel. Maar de Heer
beware ons voor overdrijvingen .(Ik ben geen theoloog.)
Helaas stuit ik in het verder verloop van Will Barnards betoog keer op keer
op dergelijke extremismen. Zo b.v. deze, dat he t oog extravert zou zijn.
Maar dat is weer nonsens. Er is een schouwen, een naar binnen gekeerd zien,
maar oak een simpel kijken dat volslagen introvert is. Daarentegen is er een
horen dat extravert is en niet beperkt blijft tot de telefoniste in een grote
centrale. 1k houd nie t van jij-bakken, maar enige feitenkennis omtrent het
gebruik van de termen extra- en introvert leek mij wel dienstig. Luisteren,
d.w.z. goed luisteren, doe je met je hele existentie, aldus Barnard. Maar
kijken, d.w.z. goed kijken, idem, idem.
Ik wil nu eens of van de goedkope opvatting dat het ware of het existentiele
in een bepaalde zone van ons bestaan zou liggen. Ik ben, als ik die Duitse
onderscheiding eens hanteren mag, een orenmens. De grote oren van Dostojewski fascineerden me reeds toen ik 16 was. De filosofie erom heen is me
hoe langer hoe meer verdacht voorgekomen. De echte orenmens relativeert
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de betekenis van het gehoor. Relativeren betekent in betrekking zetten tot het
andere. Daaruit groeit de mens. Horen en zien zal hem eenmaal vergaan.
En het geloof gaat over in aanschouwen. Er is dan geen puur beeld - de Heer
beware ons - evenmin als de pure klank. De term puur bewaar ik liever voor
chocola.
Dat degene die de bal aftrapte, de heer Van Du1st, me dat niet kwalijk neme.
Het is hem waarschijnlijk niet om die terminologie begonnen. Daarom had ik
van hem een verduidelijking, een rectificatie, op dit punt verwacht. Zijn
paladijn Barnard maakt het alleen maar erger.
Nog een punt van belang. Ik heb er bezwaar tegen om het hoorspel te zoeken
bij ik weet niet hoeveel primitieven, evengoed als ik er bezwaar tegen heb
gemaakt om de kitsch te laten beginnen bij de Grieken en Romeinen of nog
eerder. Ik kan er niet anders dan projectie en zelfoverschatting in zien als
men op grond van een bepaald procede dat overeenkomsten vertoont met wat
wij tegenwoordig hoorspel noemen, het hoorspel terugvindt in oude culturen.
Met het zelfde gemak hebben wij beweerd dat reeds de Chinezen gevlogen
hebben. - Vrij naar Annie Schmidt zeg ik: en wat dan nog. Wij moesten wat
voorzichtiger zijn in het goochelen met het verleden.
Die voorzichtigheid mis ik pijnlijk in mijn opponent Will Barnard. Hij ziet
onze gedrukte cultuur al over een hele of halve eeuw vervangen door een
plaat- en bandcultuur. Dat zou wel een enorme vertraging in de communicatie betekenen. Ironisch is het ook dat de heer Barnard dat via drukinkt
aan ons meedeelt. Hij is voor mij als een communist die in het parlement zit.
Vanzelfsprekend krachtens de verdraagzaamheid van dat parlement. Die
verdraagzaamheid heeft overigens ook nuttige achtergronden. Nog steeds
vind ik de informatie in de eerste bladzijden bijzonder nuttig. Ach, ga daar
nog eens op door.
Tenslotte nog een punt waarop ik me blijkbaar wat onnauwkeurig en slordig
heb uitgedrukt. Dat is in de aanhef van mijn commentaar over het hoorspel
voor eenvoudige mensen. Inderdaad, het staat er: Te prijzen vind ik de liefde
van de heer Van Du1st voor een literair genre dat, ondanks gebrek aan erkenning, in een grote behoefte van eenvoudige mensen voorziet.
Dat is niet best. De eenvoudigen zal God, volgens een bekende psalmregel,
steeds gadeslaan, maar wij hebben ze niet zo hoog zitten. Ik heb mij afgevraagd waar ik mij die eenvoudigen gedacht had en heb eerlijk moeten
bekennen: in mijn broekzak. Daar zitten overigens veel intimiteiten in die
betrekking hebben op de schaduwzijde van mijn bestaan. Mijzelf heb ik ook
wel eens in die broekzak, zonder gekheid. De Familie Doorsnee en De Jeugd
vliegt uit, ik heb er toch meer dan eens aan geroken, pardon, naar geluisterd.
Niet zonder plezier. Doorsnee was toch wel gezellig en Jan de Vries gaf een
pracht portret van het meelevende christelijke gezin, compleet met lack en
traan, dat ik wel eens met het zelfde gezin a la Jan Wolkers vergeleken heb.
Voor mijn besef houdt de literatuur wel ergens op, maar juist daar begint het
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soms interessant te worden. De eenvoudige is sinds m'n 14e jaar de meest
intrigerende christelijke held. M'n grootmoeder heeft me die eenvoudige zo
vaak under de neus gewreven, dat ik in mijn fantasieleven een monument
voor hem heb opgericht. Hij staat daar, ontdaan van alle pietluttigheid en
pepermuntgeur, abstract en ongrijpbaar, precies als die menselijke stem van
Will. Maar, om zijn filosofische trekken wat te verzachten, heeft hij heel wat
achtermogelijkheden. Mij boeit het gemiddelde in hem, wat een eufemisme
is voor actualiteit. Hij houdt zich op de brede weg, die vroeger verfoeid werd,
maar nu het moderne verkeer dient. Ik heb voor Annie M. G. Schmidt en
Jan de Vries nog meer belangstelling dan b.v. voor het directe woord van
Dylan Thomas. Want wat ben ik blij voor de drukinkt die me de kans geeft
hem na te lezen. De Verkoopcijfers van boek en plaat met betrekking tot
Dylan verhouden zich van 30 : 1. Niet alleen om de prijs, maar omdat een
mens de drukinkt nooit versmaadt. Soit.
Maar wat die eenvoudigen betreft heb ik me toch verschreven. 1k heb ze
achter Aad van Dulst en Will Barnard gezien en daar staan ze toch niet. Ze
staan aan de andere kant. Of niet? Nou ja, daar hebben we juist een gesprek
voor. Om het maar eenvoudig te zeggen, ik meen dat het hoorspel, zoals de
beide heren ieder afzonderlijk blijkbaar het zien, er goed aan zou doen, wat
dichterbij te komen en zijn - mag het - mystieke engelvleugeltjes of te zweren.
Gelukkig begin ik zo langzamerhand in de stof te komen. Er gaat iets
schemeren van minieme feitenkennis. Zo heb ik nu het fragment van Will
Barnard De Zilveren Albatros leren kennen.
Ik wil billijk blijven. Dit fragment mag ik beslist de heer Van Dulst niet
aanwrijven. Dit ligt geheel voor de verantwoording van Will Barnard.
Welnu, hij had het hoorspel geen slechter dienst kunnen bewijzen dan juist
door dit fragment. Het is een manifestatie van de onmach t van het woord
zoals hij het gebruikt. En dan geloof ik nog dat zelfs door het schoonste
fragment het voorgaande betoog niet te redden zou zijn geweest.
Het hoorspel, waarvan ik overigens zo weinig weet, heeft beter verdiend.
Een beter aanbeveling en een oneindig beter representatie.

314

Jan Donia
IN MEMORIAM LEVEN

1
zij was dood
op een simpele dode manier
drie mensen treurden
een week een eeuw lang
toen werd zij geschiedenis
in een lange zachte
zeer zachte herinnering.
2
als de lantaarns zwegen
wrong zij zich sem terug
door een barst in het leven
maar meestal bestanden slechts foto's
omdat zij niet praatten
en onbewogen bleven
onder de liefkozing van een hand.
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3
tevoren leefde er glimlach
in haar spreken meer
dan in zwijgen,
van stilte stokte haar adem
en land werd een treurmars
vol dode soldaten
die vergeefs zochten naar front.
4
haar vaders handen waren hulpeloos
toen haar jaartelling begon
hij wist niet
hoe zij was ontstaan
hoe door het trillen van een stem
de grand onraakbaar werd
en klanken groeiden tot een woord.
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5
de stilte groeide uit
tot een speelbal vol geluiden,
op het plein stond de meester
te toveren met zijn hersens
maar hij werd verrast door de regen
en de school werd een huilbui
alleen de landkaart bleef droog.
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Martin Leopold

De berg kent zijn hoogte niet
de vallei niet zijn laagte
maar de rivier die voorbijgaat
kent in een oogopslag beide
mijn kortstandigheid is er geen
twee ledige handen ben ik
een leeg lichaam een lege ziel
wat te doen om te kennen Ophelia. weerspiegel, maar behoud niets
geef het weg geef alles weg
oak wanneer je niets hebt, geef het weg
weerspiegeld, doe als de rivier.
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Martin Leopold

Er is geen verschil tussen ons
het is of een blinde muur
opeens een deur heeft
waardoor wij kunnen
bij elkaar binnenkomen
zou ik een vogel zijn
je zou een vogel
zou ik een tijger zijn
een tijger wezen
nu ik een mens ben
ben je een mens voor mij.
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Nieuw in de BBB
nr. 38

Leo Hirsch

DE WERELD VAN
HET JOODSE GELOOF
Dit boek heeft reeds een lange historie. Het verscheen in 1935
te Berlijn onder de titel Praktische Judentumskunde. De schrijver, een joodse journalist, overleefde de oorlog niet. In 1962
werd het boek in Duitsland herontdekt en opnieuw uitgegeven
onder de titel Judische Glaubenswelt. Hirsch heeft zich tot taak
gesteld het jodendom in zijn praktische beoefening te beschrijven en zich daarbij afgevraagd: waarom handelt de jood z6
en niet anders, welk geloof, welke tradities, welke gevoelens
en gedachten liggen aan dat handelen ten grondslag. Een rijke
bron van informatie inzake het joodse yolk, zijn geloof en
cultuur, zijn z6 en niet anders zijn.
168 bladzijden, waarvan 8 met foto's - prijs f 3,25
nr. 05 (fotopocket)

H. R. Blankesteijn en W . G. Overbosch

EEN HUT OM IN TE SCHUILEN
(kerken van nu en morgen)

In het tekstgedeelte (48 pagina's) van dit boekje geven de
auteurs een zeer interessante en ter zake kundige uiteenzetting
van de functie van de hedendaagse kerkbouw. De daarna volgende 112 in offset gedrukte illustratie-pagina's bevatten exterieur- en interieur-foto's van 27 recent gebouwde protestantse
kerken. Van elk kerkgebouw is bovendien een duidelijke plattegrond opgenomen.
prijs f 4,25
BOEKEN VAN BOSCH & KEUNING N.V. - BAARN

SESAM

Aangrijpende reportage van een werelddrama

SESAM
GESCHIEDENIS VAN DE
TWEEDE WERELDOORLOG

BOEKEN

in foto's en documenten
met inleidende overzichten van Mr. G. B. J. Hiltermann
20 delen f 2,50

De Tweede Wereldoorlog heeft diep ingegrepen in ons bestaan.
Bijna een kwart eeuw na het begin van deze catastrofe is de
invloed ervan op de huidige internationale politiek, de maatschappelijke en technische ontwikkelingen nog duidelijk en
onmiskenbaar. Een nieuwe fase in de geschiedenis der mensheid
is ermee begonnen. Het is daarom van het grootste belang deze
periode levend te houden in onze herinnering en in die van volgende generaties zodat wij begrijpen wat er vandaag plaatsvindt en ons kunnen hoeden voor hetgeen morgen kan gebeuren.
Sesam Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog biedt daartoe
de gelegenheid. De 3000 foto's en documenten en de totaal 800
bladzijden tellende geschiedschrijving door Mr. G. B. J. Hiltermann vormen een aangrijpende, volledige reportage van het
werelddrama dat in september 1939 begon.
De aanschaf van deze unieke uitgave is gemakkelijk. September
aanstaande verschijnen deel 1 en 2 en van november of elke
maand twee volgende delen. Per levering hoeft dus slechts f 5,—
betaald te worden. Om van deze regeling te profiteren is het
verstandig tijdig te bestellen, ook omdat de prijs kart nadat de
uitgave compleet zal zijn, belangrijk wordt verhoogd. De delen
zijn niet afzonderlijk verkrijgbaar. Elk deel is stevig gebrocheerd in een geplasticeerd foto-omslag.
Sesam Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog wordt uitgegeven door
BOSCH & KEUNING N.V. - BAARN

en is te bestellen bij de boekhandel. Vraag ook naar de eerder
verschenen Sesam-standaardwerken!
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F. W. van Heerikhuizen
KRONIEK DER POtZIE

De moderne poezie wordt door een groot gevaar van binnenuit bedreigd,
door haar eigen subtiliteit namelijk, die gegroeid is in een lang ontwikkelingsproces. Telkens weer hebben de dichters getracht hun voorgangers en zichzelf
te overtreffen in nieuwheid van sensaties en gevoeligheid voor details, in
onwaarschijnlijke associatiesprongen en intellectuele krachttoertjes. Daardoor
zijn ze steeds verder afgedwaald van die eenvoudige bestaanskern, van waaruit men soms aan de gewoonste woorden een diepe klank kan meegeven die
alom te horen is. Wie kan nog simpele strofen schrijven met de doordringende
kracht van het Wilhelmus, dat in zijn tijd toch ook een 'kunstig' gedicht was?
Waar vindt men nog de heldere, doeltreffende eenvoud van Vondel en
Revius, die toch ook al bewuste renaissancisten waren?
De meeste dichters kunnen eenvoudig niet meer 'gewoon' zijn, uit angst banaal
of ouderwets te worden gevonden, ook door zichzelf. Het begrip moderniteit,
dat al geruime tijd een duidelijke statuswaarde bezat, dreigt tegenwoordig
elke andere waarde te verliezen, zodat de vraag rijst of het ruim een halve
eeuw na de opkomst der abstracte schilderkunst en der expressionistische
poezie niet eens als aftands op stal dient te worden gezet. En begrippen als
nuchterheid, gewoonheid, 'aardsheid' zijn in de onlesbare dorst naar steeds
weer nieuwe prikkels gedevalueerd tot altijd maar weer opgediste anti-kost
tegen de even versleten esthetische en anderszins 'hemelse' aspiraties. Deze
dertig (en zelfs gedeeltelijk vijftien) jaar geleden nog levende tegenstelling
tussen 'hemels' en 'aards', is thans z6 verwaterd dat er over 'rozen en motoren'
kan warden gebazeld zonder dat men zelfs nog maar kan zien wat wat is.
Wij leven, ondanks de door de overvloedige produktie gewekte schijn, in een
voor goede poezie beslist ongunstig klimaat. Gelukkig laten de ware dichters
zich daardoor niet afschrikken. Dezen hebben intussen niet alleen te kampen
met misleidende suggesties en gebrek aan erkenning van buiten, ze zijn zelf
ook kinderen van een reeds lang op prikkels gerichte tijd, en worden dus
zoals reeds gezegd ook van binnenuit bedreigd, door de onoverzichtelijke
subtiliteit van hun eigen gevoels- en gedachtenleven. Nu is deze subtiliteit
op zichzelf nog niet dodelijk voor de poezie. Dodelijk is slechts de geslaagde
overgave eraan, het schaapachtige conformisme in de doodlopende richting
die eens, vrij lang geleden, revolutionair is geweest.
Poezie kan op het ogenblik nog slechts waarde hebben voor zover ze in een
zekere spanningsverhouding staat tot de dolgedraaide subtiliteit. Ze kan de
ban daarvan bewust trachten te doorbreken (dit gebeurt bijvoorbeeld in de
cyclus 'Woorden als jij' van Ankie Peypers, die wij in het februarinummer
hebben besproken), ze kan nog aanzienlijke resten van vroeger normbesef be321

vatten (wat vooral bij oudere dichters het geval is), ze kan tenslotte tonen dat
pogingen de subtiliteit alsnog op een eigen wijze te cultiveren soms afstuiten
op onvermoede krachtreserves in de ziel.
Van de vijf bundels die thans voor mij liggen, reken ik er twee tot de categorie die beheerst wordt door 'aanzienlijke resten van vroeger normbesef'. In
Fetisj en Feniks van Willem Brandt (Querido) is dat vooral een esthetischvitaal normbesef: Brandts poezie staat in de ban van een wereld van tropische
schoonheid, ruimte en ruigte die hij heeft verloren maar steeds weer zoekt.
Hij heeft zich in de formules waarmee hij die wereld trachtte op te roepen
vroeger wel eens te veel herhaald, een gevaar dat ook nu stellig nog op de loer
ligt; daarnaast heeft hij ook wel eens aan een algemene tijdgeest geofferd die
buiten zijn eigen wereld lag. Hij is echter nu al geruime tijd bezig zich te herstellen, en zijn poezie komt uit die crisis vernieuwd tevoorschijn. Zijn beeld
van de tropen is ruimer en elementairder geworden, zijn vormbehandeling
vrijer. Het machteloos heimwee naar Indie is tot een actiever, vitaler heimwee geworden naar streken waar het leven nog als iets machtigs kan worden
ervaren, dat ook angstaanjagende kanten bezit, maar dat ons in elk geval
verlost uit de proporties der Nederlandse straatjes en huisjes. Natuurlijk versmaadt Willem Brandt een zekere subtiliteit van uitdrukkingswijze niet als
hij de wereld van zijn liefde in haar lokkende tegenstrijdigheid aan ons kenbaar tracht te maken. Dit is echter geen subtiliteit om haarszelfs wil, maar in
dienst van een buiten haar gelegen doel dat haar vanzelf binnen bepaalde
perken houdt (vergelijk Vondel en Revius, en zo nodig ook Slauerhoff!).
'Fetisj en Feniks' betekent m.i. een voorlopig nieuw hoogtepun t in Brandts
werk, al ontbreken uiteraard ook hier de zwakkere verzen niet geheel. Een
gedicht als 'Communicatie' is bijvoorbeeld een typisch modevers, en 'Fetisj',
het eerste titelgedicht, is m.i. wel een stuk beter, maar toch nog rijkelijk gewild; het andere titelgedicht, 'Feniks', is nog weer overtuigender, op het
zwakke slot na. De meeste verzen op tropische landschappen zijn echter betoverend in hun zuiverheid van visie en hun ingehouden gevoel; ook als dit
laatste zich wat meer laat gaan, zoals in het van heimwee vervulde 'De Baai',
kan het resultaat trouwens nog heel zuiver zijn. Uiterlijke en innerlijke visie
blijven altijd nauw met elkaar verbonden, en het is dus slechts van ondergeschikt belang welke van de twee in een bepaald vers domineert. De lezer moge
dit zelf beoordelen aan de hand van twee gedichten, waarvan het eerste vooral naar buiten is gericht:

NEDER-KONGO
In het heuvelig land van mayumbe
dicht oerwoud hoogstammige bomen
eeuwig pogend de hemel te raken,
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daarachter de kale savanne
met eenzame bergen als handen
brandend uitgestrekt naar een oneindig.
In de brousse onder mossig gesteente
dode koningen; machtige heersers
over aarde en lucht waren zij!
Witte bergstromen snellen er haastig
onopmerkzaam
hun geweldige daden voorbij.
De uitstekende kwaliteit van dit vers berust m.i. hierop, dat het efficient het
grootse landschap voor de lezer oproept zonder te veel aandacht voor zichzelf
op te eisen. Woorden als 'eeuwig', 'oneindig', enz., waartegen elders wel eens
terecht bezwaar wordt gemaakt, functioneren lifer juist voortreffelijk, doordat
ze een reele, algemene ervaring uitdrukken. Meer naar binnen gericht is het
volgende vers, maar het heimwee kan er zich alleen maar zo direct in uitspreken via een gefascineerd oproepen van het aanschouwde:
HET VERBORGEN MEER
Een open meer in ondoordringbaar bos,
heilige reigers ingekeerd tot dromen
houden de wacht op glinstrend oevergras;

de oude woorden op de tong bestorven
wellen er nieuwe melodieen op,
het vroeger spoor geraakt geheel verloren.
Hier blijven, in het groene water staren
slapende aan het oog der wildernis
en aarde vuur en water toebehoren:
half orchidee half maanlicht zijn
en vis.
In de laatste bundel van de inmiddels gestorven A. Marja, Van de wieg tot bet
graf (Polak & Van Gennep) is het een ruime menselijke basis welke de subtiliteit binnen de perken houdt. Een basis van twijfel, maatschappelijke opstandigheid, liefde voor de medemens en met name voor de underdog, geloof ondanks
alles, erotiek in een kleine, door dreigingen omgeven ruimte, verwachting van
de vroege dood die inderdaad gekomen is. De afwisseling en het samenspel van
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al deze factoren maken deze bundel tot een der boeiendste die Marja ooit geschreven heeft, en de tegen het eind steeds sterker opdoemende doodsdreiging
heeft er een uniek stempel op gedrukt. De dichter is die dreiging namelijk
tegemoetgegaan met een origineel (en hem typerend) mengsel van wrevel,
struisvogelpolitiek en plotseling als een kind door de dood heenkijken. In
het slotgedicht 'Hoge Veluwe' liggen deze elementen het duidelijkst bijeen;
het is tevens zo'n prachtig gedicht geworden doordat de gehele omgeving het
spel van leven en dood is gaan meespelen:
HOGE VELUWE
Misschien is dit de laan des doods het mos
lijkt wel wat eeuwig tussen flitsende
plekken zonlicht die met de buien
geboren worden en sterven de dennen half jong half dor je rode
bloesje van C & A gefigureerd
als een oude boerenzakdoek
flitst mee ik wil nu
nog niet vertrekken de auto staat vrij roestig
achter ons op de weg hij doet
zijn best om to blinken we zijn
echt niet veel zonder de techniek misschien is dit de laan des levens hier zou
je me ter aarde moeten bestellen
alleen jij uitstappen
een luchtje scheppen
me nog even nakijken
door de laan des doods
de laan des levens
met dezelfde blik
van nu.
De vrije versvorm bijna zonder hoofdletters en leestekens is voor deze dichter
met zijn onrustig heen en weer flitsend bewustzijn ongetwijfeld een zinvol
uitdrukkingsmiddel geworden, al heeft hij vroeger in gebonden vorm soms
ook uitstekende resultaten bereikt. Wat hem altijd slecht is afgegaan is een
verheven, 'hemelse', toon; wij zien dat hier weer enigszins in het strofische
gedicht 'In bed', dat toch niet geheel is mislukt. De meeste andere verzen
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treffen ons echter directer. Marja mag dan al niet over de hele linie een
beminnelijke persoonlijkheid zijn geweest, een waarachtig dichter was hij
zeker, en zijn poezie wortelde in zijn leven, alle grapjes die hij uithaalde ten
spijt. Wie hem echt gekend hebben, hebben hem ook op momenten gezien
dat dit duidelijk werd.
Tot de bundels waarin de subtiliteit de persoonlijkheid dreigt te overwoekeren
zonder daar geheel in te slagen behoort in de eerste plaats Zeepost van Judith
Herzberg (Van Oorschot). De persoonlijkheid kruipt hier wel erg in haar
schulp; deze dichteres lijkt mij geremd in haar vermogen zich direct te uiten,
waardoor zij plaats inruimt ook voor de meest inefficiente vormen van subtiliteit.
Het zijn de kleine vossen niet alleen
die de wijngaard komen plunderen,
het zijn vooral de vage leeuwen, en
niet alleen de wijngaard ook.
De vage leeuwen van de kaarten,
het liever niet ontdekt gebied
waar meestal niet eens leeuwen waren,
het 'Here are Lions' van de ziel.
En niet alleen de ziel. De zolder
is een eindeloze wildernis waar
leeuwen huizen achter platte kasten,
geen kind durft ze te voorschijn dromen.
En niet alleen geen kind. Zelfs jagers,
zelfs jagers op groot wild hebben hier
en daar hun onbegaanbaar gebied,
te wijd en leeg om in te dwalen.
En niet alleen te angstaanjagend,
vooral te veel cartering vragend.
Dit allesbehalve virtuoze spelletje met grijze associaties en met niet-alleens
waar nooit de vaag aangekondigde climaxen op volgen, druk t niets anders
uit dan wat vaag, vormeloos onbehagen. Een onbehagen dat nog zou moeten
blijven wachten op de concrete beleving waardoor het opeens gestalte zou
kunnen aannemen, in vier regels misschien maar, die dan echter honderdmaal
beter zouden kunnen zijn dan dit waterige geheel. De schrijfster heeft echter
kennelijk haar matige vindingrijkheid zwaar au serieux genomen, en gemeend
zo al een gedicht te produceren.
Haar vrij woekerende subtiliteit kan zich ook voordoen als quasi-eenvoud. Dit
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is bijvoorbeeld het geval in het volgende vierregelige versje:
MINIMA
'Niet: met wie is zij ontrouw
maar aan wie. Dus heb ik een vrouw.
Mijn huis is niet mooi,
maar het is wel lelijk.'
Deze vier regels drukken niets uit. Maar men voelt dat de schrijfster gedacht
heeft aan vierregelige teksten die op eenvoudige, misschien paradoxale wijze
wel veel uitdrukken. Daarvoor is nu echter juist een persoonlijkheid nodig die
zich direct uitspreekt, zonder subtiel te willen zijn (men denke bijvoorbeeld
aan de fragmenten van Sapfo of aan de kwatrijnen van Jacob Israel de Haan).
Veel beter is opeens een ander gedichtje:
BERGMEER
Daar liggen godvergeten zonbeschenen stenen
heet te worden, of te koelen.
Geen mens, geen dier om het te voelen.
Alleen wij, nu, even.
Hier is inderdaad een ervaring woord geworden; het is alleen geen heel
belangrijke ervaring, en ze wekt hoegenaamd geen resonanties. Zulke op zichzelf weinig belangrijke momenten van zuiverheid markeren echter de maximale hoogte waartoe de poezie van Judith Herzberg tot nu toe kan stijgen. Ik
noem in dit verband nog het gedicht 'Terug'. Buiten deze momenten zit de
subtiliteit haar volkomen in de weg, zelfs daar waar zij probeert over
algemene, bovenpersoonlijke dingen te schrijven.
De zojuist door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde bekroonde
bundel van J. Bernlef, Dit verheugd verval (Querido) is in zijn intellectuele
subtiliteit duidelijk verwant aan die van Judith Herzberg. Er treden analoge
verschijnselen in op: er valt soms vrijwel geen menselijke stem meer te beluisteren, en er zijn korte gedichtjes die door hun gezochte eenvoud in onnozelheid
blijven steken. Maar ondanks die overeenkomsten is deze bundel in zijn geheel
veel beter. In de eerste plaats is de subtiliteit hier meestal overtuigender; komt
dit doordat een ver doorgevoerd intellectualisme een man nu eenmaal
natuurlijker afgaat dan een vrouw? Een feit is dat wij hier een groot deel van
de geforceerdheid missen die zich bij Judith Herzberg vrijwel doorlopend aan
ons opdrong. Het verschil tussen beiden laat zich o.m. goed demonstreren aan
de hand van twee gedichten over de dood van een dier.
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Judith Herzberg: K AT J E
Hoe wist zij waar ik stond?
Bloedend uit geknipte oren
sleepte het dier zich blind
zig zag over grint
naar waar ik
wild en tegen rede hopend
stond.
In elk geval, oordeelde men,
moest de staart er nog af.
Zodat ik haar daarvoor gaf.
Vreemd, met dood opgestopt,
legde ik haar in de grond,
mijn glimmende kinderkat,
kortstondige familie,
wendbare vlinderkat.
En meed de stal
nadat ik een week later
daar het staartje vond.

In de eerste plaats heeft de situatie in dit gedicht iets zeer gewrongens. Er
spreekt een tegenstrijdige combinatie van wreedheid, medelijden en angst uit,
dit klaarblijkelijk subtilitatis causa zo onoverzichtelijk wordt gelaten. Over
het katje zelf wordt niets verteld dat maar enigszins de moeite waard is; waar
dit in de voorlaatste strofe even wordt geprobeerd, bereikt het gedicht een
dieptepunt van gezochtheid.
J. Bernlef: EEN DODE HAGEDIS
Zijn dood een fraaie pose
op de bodem van de put
door het water nog vergroot:
hij draagt op zijn rug liggend
de pootjes omhooggetrokken zijn sierlijke autogram
tot in de uithaal van zijn staart,
zijn hoedje zijn paraplu zijn decent
aan het oog onttrokken.
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Zo ontslaapt een beer een hagedis.
Bijna dringt het tikken van mijn horloge
door de roerloze waterspiegel.
Hier geen handeling, geen betrokken zijn van de dichter bij het gebeuren
anders dan als toeschouwer. Juist hierdoor kan hij iets wezenlijks over de
hagedis vertellen. Pas in de twee slotregels treedt hij zeif op, om indirect, en
daardoor juist zeer suggestief, zijn gespannen aandacht voor het hagedisje
uit te drukken. Het is m.i. een voortreffelijk gedicht geworden, dat een niveau
vertegenwoordigt dat bij Judith Herzberg vooralsnog ontbreekt. Bij nadere
beschouwing blijkt ook, dat het intellectualisme waarmee het begint ongemerkt in een diepere bewustzijnstoestand overgaat, waarin het intellectueel
element nog wel sterk meespeelt, maar niet meer domineert. Er zijn meer
gedichten waar dit gebeurt, en die daardoor opeens veel meer gaan uitdrukken
dan er letterlijk, met het verstand bekeken, staat. Vooral 'De bezoekers',
'Misleid instinkt', 'Beticht mij niet' en 'Op weg naar de blauwe bergen' moeten
hier genoemd worden. De lucide nuchterheid in deze gedichten doet soms
minder Europees-rationalistisch aan dan Chinees, en daardoor ontstaat een
ruimtebesef zoals men dat in sommige latere gedichten van Brecht vindt.
MISLEID INSTINKT
Zoals men de zee in een jampot mee nam naar huis
vroeger, nu het verdrinken zonder water
en met gelijk resultaat.
De rust binnenshuis
achter het papier is werkelijk ontstellend
terwijl aan de overkant toch een man
duidelijk levend op de veranda staat en zich uitrekt
en een merel wormen uit het kolenhok probeert te trappen.
Misleid instinkt doet mij glimlachen. Waarom eigenlijk?
Want ook dit is niet waar.
Meisje, waar is de zee gebleven?
Jongen, ik weet het niet.
Met de subtiliteit als uitgangspunt wordt hier een resultaat bereikt waarin
de beperktheid der subtiliteit verdwenen is. In het hier nog niet genoemde 'Ik
wind een springtouw uit je hart' wint Bernlef zelfs een nog groter vrijheid.
Het is een van de mooiste liefdesgedichten geworden die ik ken, doordat het
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op authentieke, ongeforceerde wijze de verwondering om de ander weer gloednieuw uitbeeldt. J. Bernlef is, ofschoon zijn werk zich lang niet altijd op het
hoogste niveau beweegt dat hij kan bereiken, zowel in zijn verzen als in zijn
proza een van de opmerkelijkste schrijvers van de laatste jaren.
In de bundel Het efficiente vergeten waarmee Sonja Pos debuteert (De
Arbeiderspers) kan van een zelfstandig optredende subtiliteit nauwelijks
worden gesproken. Wel van een fijn vertakte bewustzijnsscherpte, maar deze
wordt bijna volledig gedekt door de complexe menselijke situaties die er achter staan. Alle vrouwelijke directheid die bij Judith Herzberg zo angstvallig
was weggedrukt vinden wij hier, zonder enige vervalsende simplificatie. Als
minimum is dit werk een enkele keer onbelangrijk, maar ook dan nog geenszins
onnozel; maximaal is het aangrijpend op die stille wijze, die na alle luidruchtigheid de enige lijkt waarop tragiek ons nog werkelijk kan raken. Het
aangrijpends t zijn sommige verzen uit de eerste afdeling, waarin de dichteres
haar Joodse familieleden en vrienden tracht to herdenken voor zij geheel aan
'het efficiente vergeten' ten prooi vallen; bij mijn weten zijn deze dingen nog
nooit zo sober en helder in verzen uitgesproken:
ik praat wel en zeg
kijk de zon het water
maar hoar je
hoe ik mij voortdurend
wakker houd
en pijnlijker luister
naar wat ze mij nog
haastig vertellen
tussen de lucht en de stenen
tussen de andere mensen
en tussen ons in
moet ik luisteren
maar toch praat ik
wel en zeg: kijk eens
de zon het water
In de tweede afdeling komen nog verzen voor die hierbij aansluiten, al is de
afstand hier iets groter geworden, en al treden er nu ook verzen op over
andere tragische situaties. Hiernaast krijgt de verbeelding ruimere kansen, die
zij niet altijd even goed waarneemt, maar soms toch wel bijzonder gelukkig.
Een lichte, maar geenszins oppervlakkige charme spreekt uit verzen als
'Museumplein I' en 'Voel de hals van de zon', waarvan wij het tweede hier
citeren:
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VOEL DE HALS VAN DE ZON
Voel de hals van de zon
een warme giraf met zijn kop
in de lucht
knabbelend aan wolkjes
de donkere figuren van zijn poten
staan mimicry tussen berkebomen
en stappen voorzichtig opzij
voor de blinkende fluitende fietsers
de wind valt glijbaan
langs zijn rug, zijn kop
hangt hoog en lodderig
met een flard revel om een oor,
voel de hals van de zon
een warme giraf
In het zeker even charmante 'Provencaals orakel' wordt toch de zwaarte
van het leven tegen het eind weer even voelbaar; tussen lichtheid en tragiek
in, maar reeds duidelijk meer naar de laatste neigend, zweeft o.a. een gedichtje
als
DE OVERKANT

zie hoe zuinig zij hun
zij hun leven beduimelen
zonder een spitse zon
voor ogen zonder
een brommende tor
van onrust in het lijf
zie hoe zuinig zij hun
leven beduimelen, ze slaan
de trage jaren spijtig

om en om
Hoewel het zwaartepunt van deze bundel nog in de eerste afdeling ligt, wat
ook in de titel tot uitdrukking komt, rechtvaardigen vooral de kwaliteiten
van de tweede afdeling de hoop dat dit boeiend dichterschap zich vruchtbaar
zal kunnen voortzetten.
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Jean Briill
II
ROTTUM

Over de zandstilte
van dit gebied
schuift het geruis van de zee.
Vogels werpen lasso's
van geluid
rond het eiland.
Binnen gezichtsveld
liggen de wrakhouten
berichten.
Op mijn tong bijten woorden
van tout; maar ik zwijg
en ik voeg dit zwijgen
aan de stilte toe.
De vogels hebben het
laatste woord.
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Jean Bra11
X
Ik deel mij
in de letters op,
die mij regeren
binnen de woordgrens.
Tevergeefs tracht ik
de orde te herstellen,
mijzelf te formeren
achter het geschrevene.
Als nand val ik uiteen
om te verwaaien met de wind.
Buiten mij komt het geheim
tot stand;
de avond wist alles
weer uit.
Ik ben geen deelgenoot.
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Jean Bra

XI
Hemelvullend
staan de bomen over mij.
Binnen hun bladverwildering
broeden vogels op de stilte,
slapenderwijs elkaar snavels
warmte doorgevend.
In takken ruist het water
van de wind rond heimweenesten,
die op de avonddrempel
worden betrokken.
Onbegrensde geluiden
beroeren dit luistergebied.
Boomwordend onderga ik
mijn ruimtelijk groeien.
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OMWEG

Hoorspelimpressie van
Marianne van Noortwijk-Colijn
Regie: Ab van Eyk
Vertelster
Vrouwenstem
Moeder
Juul
Chauffeur
1 ste mannenstem
2de mannenstem
(Zomergeluiden. Vogels, een grasmaaimachine in
de verte, geklater van fonteintje)
VROUWENSTEM Stilte, zomerse stilte. Een zomerdag in Holland.
Hoe lang geleden heb ik een zomerdag in
Holland beleefd. Zo lang. Een mensenleeftijd.
Een zomerdag, groen en goud als deze, en stil
Met een blauwe lucht erboven. Eigenlijk was
het toen nog niet eens zomer. Het was voorjaar
Maar de lente was zo vroeg, dat jaar.
Bijzonder vroeg. Mager en vol kwalen, ziek
van vier jaar angst kwamen we uit de
hongerwinter gekropen, lichtschuwe larven,
grauwe keldermotten. Met maar een drift:
leven en eten. Met de vrijheid wist je geen
raad. Soms moest je schreeuwen, heel lang en
heel hard, samen met een heleboel mensen.
Maar het hielp niet. De volte hielp niet.
Je was toch alleen.
(Geluidwisseling, geschreeuw op de
achtergrond, flarden van lied je: Oh() ja, wij
willen willen willen, 6h6 ja wij willen willen
willen, o ja wij wi-hillen vrolijk zijn)
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Nee, het samenzijn hielp niet. De anderen
waren gewoon: de anderen. Los van jou.
En ineens zag je jezelf staan in de herwonnen
vrijheid. Met dichtgeknepen ogen en een
wijdopen mond. Schreeuwend uit alle macht.
Een mager varken. En je deed snel je mond
dicht en je ogen open en je ging weg.
Want dit was te gek. Misschien was de stilte
beter. Maar de stilte hielp ook niet.
De stilte viel je aan, van alle kanten.
Je lag in het gras, achter in de verwilderde
tuin, grenzend aan de hei. De bruinhouten
schutting was heet en rook naar teer. Het was
er heel stil.
(Geluidwisseling, vogels, geklater van een
fontein, slaperig getok van kippen. Geluid
van karwielen op een zandweg)
Je hoorde alleen de vogels en het fonteintje
in de vijver, de kippen en een voorbijrijdende
kar op de weg. Het gras was hoog en droog,
spits uitgegroeid, want niemand had de kracht
gehad het op tijd te maaien. Er was trouwens
geen olie voor de grasmachine en de messen
waren bot. Een mooi grasveld zou bovendien
belachelijk geweest zijn, toen.
Je lag dus in het gras en wachtte of de stilte
het doen zou. Maar de stilte joeg de beesten
op je af! De angsten die je zorgvuldig aan de
ketting had gelegd. De angsten dat je vernietigd
zou worden bij een bombardement.
(Geluidwisseling, vliegtuiggeronk, veraf,
naderend, veraf, naderend, zeer dichtbij)
Puin op je lichaam, op je borst en je rug
zodat je geen adem kon halen, gruis en stof
in je mond, in je keel, wolken stof zodat je
geen lucht kon krijgen, stikken zou, stikken
zou. Angst dat je zou verbranden, levend
verbranden, als een fakkel door je huis zou
vliegen, door je brandende huis, vuur aan
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alle kanten, vuur druipend van boven, langs
de geblakerde dakspanten. Gouden regen.
Ik haat sindsdien gouden regen. Vroeger niet.
Als kind. Toen vond ik gouden regen prachtig.
Ik heb er zelfs eens een gedicht van voorgedragen.
In een meisjeszomerkamp. Gouden regen in gele
tooi. En alles is zo mooi. En alle vogels
zingen . . . Tja.
(Geluidwisseling, laarzengestamp, commando's
in de verte)
Angst dat ze je zouden pakken met alles in je
tas en je mee zouden nemen en martelen.
Verhoren van urenlang, dagenlang, staande
onder moordende schijnwerpers. Tot je beurs
was. Je hersens een beurse brij, en je woorden
stromend als een kleffe stroop. Stompzinnig
verraad. Angst dat ze de anderen zouden pakken
en doodmartelen. De ene andere die je niet
missen kon. De stilte viel je aan, liet de
beesten op je los. Ze besprong je, daar in
het hoge gras bij de warme schutting, de
vogels, de kippen en de vredig klaterende
fontein. En je schreeuwde in de herwonnen
vrijheid. Als een mager varken met je ogen
dicht en je mond wijd open. En je nagels in
de aarde onder het gras. Nee, de stilte was
dus ook niks. En dus liep je maar zo'n beetje
op het onherbergzame randje tussen herrie en
stilte. Tussen mal en dwaas. Tussen schreeuw
en schreeuw. En je dacht: eigenlijk zou ik
nu op reis moeten naar Juul. Misschien dat
ik 't daar vind. Een klein beginnetje van
een nieuw begin. Toen hoorde ik het bericht.
(Geluidwisseling, ruimte)
2e
VROUWENSTEM - Heb je het al gehoord van Juul?
- Ik glimlachte. Juul, als er een ongehavend
VERTELSTER
door de oorlog gekomen zou zijn, dan was dat
natuurlijk wel Juul. Ik glimlachte opnieuw.
Ze zou haar kind en haar koffer met nog wat
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potten en pannen in de kinderwagen pakken,
ze zou zeggen: kom Joost, en ze zouden
weggaan met hun drietjes. Ze zouden door
alles heen samen blijven. Ze zouden achterafweggetjes
vinden en hoe dan ook hier of daar een
boerderijtje waar ze onderdak konden krijgen.
Ze zouden onverbrekelijk samen zijn.
Een hechte ark in de zondvloed. Ze zouden de
zondvloed op zich of zien komen, ze zouden
het kind beschutten, ze zouden elkaar en
anderen bij de hand nemen en ze zouden zeggen:
Stil maar, stil, het gaat over, het gaat
allemaal over, als het voorbij is wordt het weer goed.
Ik moest nu werkelijk gauw naar
hen toe. Ik had al telang gewacht. Als de
treinen nog niet reden, dan ging ik maar
liften. Of desnoods lopen. Maar ik moest nu
wel gaan. Bij hen zouden de beesten zwijgen.
Ik glimlachte weer, vol vertrouwen en ik zei:
nee, ik heb nog niets van haar gehoord.
Ik ben juist besloten naar haar toe to gaan.
2e
Misschien ben ik er dan nog voor de avond.
VROUWENSTEM - Ze is dood.
VERTELSTER
- Wat zei ze, wat zei ze, ik heb het niet
goed verstaan. Ze draagt een jurk van beddetijk.
Grijs en wit gestreept. Leuk gemaakt. En ze
rookt een sigaret. Een Canadese. Daar kwam
ze makkelijk aan. Of . . . makkelijk . nou ja.
't Is natuurlijk wat je makkelijk noemt.
Maar wat zei ze. Ze zei iets . . . jets...
Iets geks of ergs? Wat was het . . . wat was het...
(Geluidwisseling, wegregelen van de stem,
stilte)
2e
VROUWENSTEM - Zo, gaat 't zo beter? Lig je goed? Hier, drink
nog maar wat. Sorry hoor, ik zei 't ook wel
erg bot. Maar ik dacht, geloof ik, eigenlijk,
dat je 't al wist. Hier neem een sigaret.
Een Amerikaanse. Geneer je niet. Ik heb er
genoeg.
VERTELSTER
- Nee, ik geneer me niet. Niet hiervoor.
Geef me er maar een.
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(Geluid van afgestreken lucifer)
2e
Dank je. Wat is er met haar gebeurd?
VROUWENSTEM - Na Dolle Dinsdag, in de slag om Arnhem, toen
ze Velp bombardeerden, is hun huis getroffen.
Joost - ik heb Joost pas gesproken - heeft
't me verteld. Hij was even naar 't lab om
te proberen nog iets in veiligheid te brengen.
Hij hoorde een ontzettende slag. Hij dacht:
dat is vlakbij. Hij dacht: Juul en het kind,
en hij rende naar huis. De grote conifeer
bij de ingang van de oprijlaan was weg en
de oranjerie er achter, weg. Puin. Ze hebben
Juul en het kind later gevonden bij de
keldertrap. Ze heeft dus nog geprobeerd in de
kelder te komen. Maar het was te laat.
Ja.
(Gaat zacht verder)
Een jaar tevoren was je getrouwd, Juul.
Ruim een jaar. Op een zonnige augustusdag.
Je had al je vrienden uitgenodigd. Kind, had
je moeder gezegd, bedenk wat je doet. Al die
mensen. En dat met schaarse rantsoenbonnen.
Hoe moet je ze in vredesnaam te eten geven.
jij had gelachen en je zei: ik maak me geen
zorgen. Ze komen niet om te eten. Ze weten
immers dat het krap zal zijn. Ze komen voor
ons feest. Toen kookte je een grote pan
groentesoep en je trok je mooiste zomerjurk
aan donkerblauw met wit - en we reden met
z'n allen naar 't stadhuis, en later naar de
kerk. Het koren stond goud en rijp op het
land. Het was een zomerdag als nu. Groen en
goud en stil. Jullie mochten wonen in de
oranjerie van een buitengoed. Heb je ooit
zo'n mooi huis gezien, zei je stralend.
Waar vroeger de planten stonden, wonen wij
nu. Zie je hoe licht en zonnig? En bovendien
hebben we nog een echte slaapkamer en een
echte keuken en een douche en een w.c.tje.
En nog een grote kelder. Die kan goed van
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pas komen, later. Ja, de bommen waren alleen
iets te vlug. We aten de groentesoep op het
grasveld voor de oranjerie. Ik heb nooit
meer zo'n vrolijke bruiloft meegemaakt.
Aan het einde van de dag gingen jullie op
huwelijksreis.
Zomaar ergens naar toe met de trein en de
fiets. We gaven elkaar een zoen en je wuifde
naar me over de heg. Naar je moeder en mij.
We stonden je na te kijken op de drempel van
de oranjerie. Stralend in je mooiste zomerjurk.
Donkerblauw met wit. Joost droeg het koffertje.
Bij het begin van de oprijlaan, vlak voor de grote
conifeer, stond je nog even stil. Je keek om.
Je wuifde met allebei je armen totdat Joost
zijn arm om je heen legde en je meenam.
Dat was het laatste wat ik van je zag, Juultje.
Aan het eind van je trouwdag. Argeloos en
vol vertrouwen wegwandelend. Je moeder keek
me aan ze zei:
- Ik maak me soms zorgen om Juul. Kun je je
MOEDER
dat voorstellen? Ze ziet alleen de lichtkant
van de dingen. Van de mensen ook. En er is
zoveel donkers. Juist nu. Veel meer donker
dan licht. Ik hou soms mijn hart vast.
Ze is zo argeloos. Ze wordt niet wijzer.
VROUWENSTEM - Om Juul hoeft u zich geen zorgen te maken.
Ze is minder argeloos en ze ziet meer donker
dan u denkt. Maar ze is op de een of andere
manier gewapend. Nee, Juul! Als u zich om
een mens geen zorgen hoeft te maken, dan om
Juul. 1k lachte. Maar haar moeder lachte niet.
2e
VROUWENSTEM - Kom je al wat bij? Sta nog niet op. Blijf
nog wat liggen.
- Nee, nu ik het weet, moet ik naar haar moeder.
VERTELSTER
2e
VROUWENSTEM - Zal ik je brengen?
VERTELSTER
- Nee, ik kan wet alleen. Ik ga liever alleen.
2e
VROUWENSTEM - Wees voorzichtig. Ik ga met je mee naar
beneden.
VERTELSTER - Goed.
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(Geluid van voetstappen op een trap, straatdeur
die open en dicht gaat, straatgeluiden)
2e
VROUWENSTEM VERTELSTER 2e
VROUWENSTEM VERTELSTER -

Weet je zeker dat je alleen wilt gaan?
Ja.
Tot ziens dan. Wees voorzichtig. Kijk uit.
Ja, dag!
(Geluid van voetstappen, straatgeluiden)
Gek, dat alles zo veranderen kan, binnen een
half uur. Zo voorgoed veranderen dat ik het
nauwelijks meer herken. De straat niet meer,
de huizen niet meer. Mijn eigen gezicht in
een spiegelruit niet meer. Je bent dus al
lang dood, Juul. De hele hongerwinter dus al.
Ook dus al toen ik dacht: als de verbindingen
hersteld zijn, als er weer treinen rijden,
dan ga ik naar Juul. We zullen in de oranjerie
zitten, of op het grasveld ervoor. We zullen
groentesoep eten of erwtensoep, voor mijn
part paardebloemen zaaien in de border en
genroten in de moestuin. We zullen in de zon
zitten of door de regen lopen en we zullen
samen zwijgen zwijgen over de oorlog.
Omdat we het allemaal al van elkaar weten.
We zullen met geen woord reppen over de
vrede, omdat we die nieuw moeten vinden.
Misschien in alle gewone dagelijkse dingen
die op ons of komen met een kleine goedheid.
Dan zal misschien het gekke schreeuwen eindelijk
ophouden. Dan zullen misschien de beesten van
de angst een voor een zachtjes sterven.
(Zwi gen, voetstappen, straatgeluiden)
Maar nu weet ik het niet meer. Er is nu geen
weg meer naar Arnhem en ook niet terug.
Alles is vreemd geworden.
(Zwijgen, voetstappen, straatgeluiden)
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Drieentwintig, vijfentwintig, zevenentwintig,
negenentwintig. Negenentwintig. Dit is het
nummer. Of niet? Haar moeder woont toch op
nummer negenentwintig? Of niet? Ik herken
het niet goed meer. Of ja toch, de stoep
misschien. Ik moest maar bellen, dan weet ik
het.
(Voetstappen die een stenen stoep op gaan,
geluid van een elektrische deurbel, een
deur die open gaat)

MOEDER

Dag mevrouw, ik ben Annemieke.
- Annemieke, ja.
(Met een bevende stem)

VERTELSTER
MOEDER

Och kind.
- Stil maar, stil. Zeg maar niets. Ik weet 't
allemaal al. Ik heb het zo juist gehoord.
- Kom binnen. Laten we naar binnen gaan.
(Geluid van voetstappen, deuren die open
en dicht gaan)
Ga zitten. Ja, daar maar, dat is goed.
(Zwijgen)
Ik zit hier maar zo. Ik weet zelf niet hoe
lang. Ik kom tot niets. 1k krijg veel brieven.
Lieve, hartelijke brieven. Van overal.
Ze menen het allemaal goed. Ach ja. Joost was
hier zodra hij een lift kon krijgen. Hij is
radeloos. Ik zit hier maar met al haar
portretjes om me heen. Foto's van vroeger.
De foto van haar trouwdag ook. Net zo'n mooie
dag was het als nu. Maar toen was het zomer.
Weet je nog
(Zachter en zachter wordend, zodat als het
ware de woorden een zachte achtergrond vormen
voor de hierna volgende woorden van de
vertelster)
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VERTELSTER

JUUL

VERTELSTER

Weet je nog. Weet je nog.
- Ja ik weet het nog, ik weet het nog. Hier is
dat gekke portretje toen we tien jaar waren
en toen jij op het bruggetje voor ons huis
vroeg:
(Kinderstem)
Zeg, moeder vraagt of we vriendinnetjes
zullen zijn.
- En hier de foto's uit het zomerkamp.
Ik won daar een prijs met voordragen.
(Geluidwisseling, ruimte. Jonge stem:)
Het is een heldere dag in mei,
De wind waait lustig, de zon schijnt blij
Op bloeiende paarse seringen
En gouden regen in gele tooi
En alles is zo mooi, zo mooi
En alle vogels zingen.
En zie hoe blauw de hemel blauwt
Boven de velden, geel als gaud,
De zonnige, bloeiende landen.
En zie de kastanjebomen daar staan,
Daar groeien Witte kaarsjes aan,
Wanneer ze vanavond branden.
(Geluidwisseling, dichtb#:)
En jij won een prijs met zingen, Juul!

JUUL

- (Jonge stem, guitaarbegeleiding:)
Die Gedanken sind frei,
Wer kann sie erraten,
Sie fliegen vorbei
Wie lustige Schatten.
Kein Mensch kann sie wissen,
Kein Jager erschiessen,
Ich bleibe dabei,
Die Gedanken sind frei.
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(Overgang van guitaarbegeleiding)

VERTELSTER

Demain, c'est l'avenir charmant,
Demain, c'est l'oublie des tourments,
Demain, c'est le grand jour de chance
Dont chaqu'un garde une esperence,
Demain c'est le succes reve,
Le p'tit nid tant desire,
Demain c'est la douce lumiere
Qui rend la vie moins amere,
C'est le grand amour qu'on espere,
Demain, demain.
- En alles is zo mooi, zo mooi. En alle vogels
zingen. Toen en nu Juultje, toen en nu.
Aileen de vogels zijn overgebleven. De foto
van je huwelijk, op het grasveld voor de
oranjerie.
(Fluistert)

Demain, c'est l'avenir charmant. Le petit nid
tant desire. Zing het nog eens.
(Geluidwisseling, Juul, jonge stem,
guitaarbegeleiding. Zachter en zachter wordend,
als het ware wegwandelend uit bet klankbeeld)
Le p'tit nid tant desire . . .
Demain, c'est la douce lumiere
Qui rend la vie mains amere,
C'est le grand amour qu'on espere,
Demain, demain...
(Fluisterend)

MOEDER
VERTELSTER

Morgen. Morgen zal het over zijn. Morgen zal
het vrede zijn. Morgen zal het licht zijn.
Morgen zullen we bloemen zaaien. In de zon
zitten en door de regen lopen. Zwijgen en
opnieuw beginnen. Morgen zal ik weggaan.
- Wat zeg je, Annemieke?
Niets. Ik slaapwandel. Ik droom hardop.
Ik denk . . .
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MOEDER
VERTELSTER

MOEDER
VERTELSTER

- Wat denk je?
Ik denk, dat er veel meer kapot is gegaan
dan soldaten en steden en schepen. Veel meer
dan al die miljoenen mensen.
- Wat bedoel je?
- Alles, waarvan we dachten dat het onaantastbaar
was. Niet te deren door het kwaad.
Onveranderlijk. Nu pas zie ik hoe ik me daar
aan vastgehouden heb, al die tijd. Als ik
bang was bij de luchtaanvallen. Dan dacht ik:
niet bang zijn, ergens is de wereld gewoon.
Ergens is een park met een hoge conifeer
bij de ingang en een grasveld waar je met
z'n allen groentesoep eet uit een grote pan.
En plezier hebt. Ergens is het vrede.
Dat is het echte. En als ik bang was dat ze
me zouden pakken met alles in mijn tas en me
zouden verhoren tot ik doorsloeg, dan dacht
ik: niet bang zijn. Ergens is een huis met
gewone mensen. Daar kun je zomaar binnenstappen.
Gewoon, zonder van je hart een moordkuil te
maken. Je hart op de tong. Geen geheimen.
Daar brandt een lamp boven de tafel. Daar ligt
een kind slapend in een wieg met z'n duimpje
in z'n mond, z'n haartjes in de war en met
een schone luier aan. Daar gaat het leven
gewoon door. Dat is allemaal echt. Onbereikbaar
voor de beesten. De boze droom. De nachtmerrie.
(Stilte)
En juist dat.
(Schreeuwt)
God, juist dat.
(Gaat verbeten fluisterend verder)
Het vanzelfsprekende, het argeloze, de
eenvoudige goedheid. De dingen waar ik me
aan vasthield. Waardoor ik he t andere
verdragen kon omdat het tijdelijk was.
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MOEDER

VERTELSTER

MOEDER

VERTELSTER

Voorbijgaand. Maar het is omgekeerd. Het is
precies omgekeerd. De onderste steen kwam
haven. Alle onderste stenen. Alle beesten
uit de of grand. Alle schreeuwen uit de diepte.
- Je moet niet denken dat je Juul zo
teruggevonden zou hebben als je hoopte.
Ze was ook bang. Ik weet het van Joost.
Ze was radeloos van angst tijdens het schieten
en de bombardementen.
- Natuurlijk was ze bang, want ze had het kind
dat niet meer slapen kon en Joost die ze
verliezen kon. Maar het wezenlijke, is dat van
z'n plaats geraakt? Wat is daarmee gebeurd?
1k weet het niet. Ik ben een nude vrouw.
Het enige wat ik weet is dat ze dood is.
En dat het kleine jongetje dood is. En dat ik
nog leef. Begrijp je dat ik niet verder kom
dan dit raadsel? En dat ik hier maar zit
tussen de brieven en de foto's. Begrijp je
dat?
Ja.
(Geluid van schuivende stoel)

MOEDER

Wat ga je doen?

VERTELSTER

- 1k ga weg.

MOEDER
VERTELSTER

- Waar ga je heen?
- 1k weet het niet. Dag mevrouw. Ik vind het
wel. Blijft u zitten.
- Dag kind.

MOEDER

(Geluid van voetstappen, open en dichtgaande
deuren, voetstappen)
VERTELSTER

- Toen ben ik weggegaan, Juul. Dat was het
enige wat ik doen kon. Weggaan om te weten
te komen of er iets wezenlijk van z'n
plaats raakt bij mensen zoals jij, die het
altijd gehouden hebben bij de goede recht
door zee dingen, de gewone kleine dingen
van gewone mensen. Zo gewoon dat je er om
kunt lachen, zo gering, dat ze te tellen
zijn op de vingers van een hand. Zo diep
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van wortel dat ze reiken tot in onverwoestbare
lagen. Hier kon ik het niet meer gewaar
worden. Je moeder tobde met haar eigen
raadsels, en Joost hadden ze naar een
inrichting gebracht. Hij was in de war.
Hij was niet vertrouwd alleen. Maar voor ik
wegging heb ik je graf gezien. Of niet?
Soms weet ik het niet meer. Maar het was toch
heel duidelijk. Ik stond voor het hek van het
kerkhof. Een hoog, ijzeren hek. Ik zie het
duidelijk voor me. Het was een dag als nu.
Stil en zomers. Ik belde.
(Geluid van een bel met een klepel)
Er kwam een man aan over het grind.
(Geluid van voetstappen)
Goede middag.
MANNENSTEM

- (Zakelijk, afgemeten)

VERTELSTER

Goede middag dame. U wenst?
- Ik zou graag het kerkhof bezoeken.
Een bepaald graf.

MANNENSTEM

VERTELSTER

MANNENSTEM

(Stuurs)
Het spijt me dame, maar we zijn gesloten
tussen 1 en 2. Wij moeten ook eten. Komt u
om 2 uur maar terug.
- Alsof 't een kruidenierswinkel was, dacht ik
toen. Wij eten tussen 1 en 2 dank u.
Maar ik wou toch naar je graf en ik zei:
Ik kom van buiten de stad en ik ga morgen
weg, naar het buitenland. Dit is de enige
gelegenheid. Ik ben er expres voor gekomen.
- Nou, voor deze keer dan. Het is anders de
gewoonte niet. Orde moet er zijn.
(Geknars van sleutel in slot, opengaan van
piepend hek)
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Komt u binnen. Wie moet u hebben?
(Geluid van voetstappen op bet grind)
VERTELSTER

- Ik noemde je naam. Er veranderde iets in
zijn gezicht.
MANNENSTEM - Ach, dat hele jonge vrouwtje, met haar kind.
Ze was zelf nog bijna een kind heb ik gehoord.
Een voltreffer. Allebei ineens weg, he?
En de man in een inrichting. Tja, 't is wat
te zeggen. Toestanden hebben we hier beleefd.
Als ik u daarover zou vertellen.
VERTELSTER

MANNENSTEM

VERTELSTER

- (Met bedwongen ongeduld)
Ja. Ja. Zegt u maar waar het is. Dan kunt u
(Hapert even)
gaan eten. Anders wordt uw eten koud. 1k kan
't wel vinden.
- Nou, zoals u wilt. Hier gewoon rechtuit,
vierde pad links. Op een hoek. 't Kan niet
missen. Goeie middag, dame.
- Dank u wel, goeie middag.
(Geluid van zich verwijderende voetstappen)
(Vertelster loopt langzaam verder, grind
knarst onder haar voeten)
Gewoon maar rechtuit. Hoe kan 't ook anders.
Dat hoort immers bij jou. Gewoon rechtdoor
lopen.
(Stilte, geluid van voetstappen, tsjilpende
vogels)
Vierde pad links. Op een hoek. Duidelijke
letters in een witte steen. Je naam.
Julia Emma Mathilde, en daaronder die van
het jongetje: Menno Willem Hubertus. En de
datum van jullie sterfdag.
Dag Juul, dag m'n jongetje. Ik ga weg.
Het is gek om tegen een steen te praten.
Toch doe ik het. Leef je ergens? Tot in alle
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eeuwen der eeuwen? Ik hoop het. Ik begrijp
er niets van. 1k streel de steen. Mg.
(Geluidwisseling, muziek)
Ben ik er nu werkelijk geweest, of heb ik het
alleen maar gedroomd? Ik weet het niet.
Hoe langer het geleden is, hoe minder ik het
weet. Maar ik heb het toch gezien. Heel
duidelijk. Het staat in mijn herinnering met
heldere kleuren en scherp omlijnd. Maar de
verbindingen ontbreken. Het begin: de reis
erheen. Het einde: de reis terug naar huis.
Het staat als een los beeld in mijn geheugen,
haarscherp tegen een lichte achtergrond.
Tegelijkertijd werkelijk en onwerkelijk.
Vreemd. Wat was het? Werkelijkheid of droom?
1k weet het niet. Telkens als ik terug kwam
in Holland dacht ik: nu moet ik erheen.
Nu moet ik toch eindelijk weten of het een
droom was of werkelijkheid. Maar ik durfde
nooit. Uit angst dat ik ervaren zou, dat ik
tenslotte toch maar gedroomd had. Dat de
werkelijkheid anders zou zijn. Minder vredig.
Minder bij je passend. En daarom ging ik
niet. Nu, na al die jaren, ben ik gekomen.
Ik ben weer terug in de stad die ik nauwelijks
herken. Er is zoveel verdwenen. Een wereld.
Maar wat ervoor in de plaats kwam, is niet
nieuw.
(Stilte, geluidwisseling, vogels, auto's
in de verte, klaterende fontein)
1k wou nu maar dat de taxi kwam. De tuin van
het hotelletje begint me to vervelen.
(Geluid van auto, geknars van remmen, openen
van autoportier)
- Had u een taxi besteld, mevrouw?
CHAUFFEUR
VERTELSTER - Ja.
- Alstublieft mevrouw.
CHAUFFEUR
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(Sluiten van autoportieren)

VERTELSTER
CHAUFFEUR

Waar mag ik u heenbrengen?
- Het kerkhof, alstublieft.
- Zeker, mevrouw.
(Geluid van startende motor, rijden, schakelen,
rijden)

Warmpjes vandaag, vindt u niet?
VERTELSTER - Ja.
Nou, we kunnen wel wat gebruiken, na al die
CHAUFFEUR
regen van de laatste dagen.
VERTELSTER - Ja.
(Zwijgen, rijden)

CHAUFFEUR

Is het ver, het kerkhof? Ik ben hier vroeger,
voor de oorlog wel geweest, maar ik kan me
nu moeilijk orienteren.
- Ver? Nee, van uw hotel uit gerekend is het
niet zo ver. We zijn er zo.
(Zwijgen, rijden)

VERTELSTER

- Heeft 't, heeft 't een ijzeren hek? .

CHAUFFEUR

- (Tikie verbaasd)

VERTELSTER
CHAUFFEUR

Ja, gewoon, een gewoon ijzeren hek, zoals
overal eigenlijk. Niks bijzonders. Bent u er
nog nooit geweest?
- 1k . . . ik heb het wel eens gezien, lang geleden.
- 0 juist, ja.
(Zwijgen, geluid van r#dende auto)

CHAUFFEUR

Ziezo, we zijn er.
(Geluid van remmen)
Een gulden dertig alstublieft. Dank u wel.
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(Geluid van open en dichtklappende portieres)

VERTELSTER

Goede middag mevrouw.
- Goede middag.
(Geluid van wegrijdende auto)
Het hek is hetzelfde. Precies hetzelfde.
Merkwaardig. Maar het is nu open. Ik heb
ervoor gezorgd niet op etenstijd to komen.
(Lacht kort)
Ach ja. De oude man van toen - als hij ooit
bestaan heeft - zal er toch niet meer zijn.
(Piepend geluid van opengaand hek)
Ik ga maar naar het kantoortje, daar zal wel
iemand zijn.
(Geluid van voetstappen, opengaan van deur)

MAN
VERTELSTER
MAN
VERTELSTER

- Goede middag mevrouw, wat is er van uw dienst?
- Ik wilde graag een graf bezoeken, maar ik weet
niet waar ik het kan vinden.
- Hoe is de naam?
- Kuperus. Julia Emma Mathilde Kuperus, geboren
van Nooten.
(Zachter)
1k wacht nu gespannen of wat er gaat gebeuren.
De oude man, als hij ooit bestaan heeft, is
opgevolgd door een jongere, die rustig en
zakelijk in zijn archief zoekt.

MAN

(Zacht voor zich heen mompelend)
Ka - Ke - Ko - Ku - . . . hier heb ik het.
Kuperus geboren van Nooten. U loopt gewoon
rechtdoor over het middenpad en dan is 't
het vierde pad links. Op een hoek. Het kan
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VERTELSTER
MAN

niet missen.
- Dank u wel.
- Tot uw dienst. Goede middag mevrouw.
(Geluid van open en dicht gaande deur)

VERTELSTER

- Dus toch. Gewoon rechtdoor lopen. Net als
toen.
(Geluid van langzame vcetstappen op het grind)
Precies als toen. Is het du: toch werkelijkheid?
Ben ik er dus toch geweest en heb ik het
niet gedroomd?
(Zomergeluiden van vogels en been)
Ik loop hier nu naar je graf, Juul, net als
toen. Vierde pad links. Op een hoek. De steen
met je naam en die van het jongetje. En de
datum. Precies zoals ik het eertijds zag.
Maar de verbindingen blijven verbroken.
De weg erheen en de weg terug. Het beeld
blijft scherp omlijnd staan. Los rechtop.
Een klein, stil teken dat geen antwoord geeft.
Er alleen maar staat. Ik zal nooit weten of
ik toen werkelijk ben gegaan. Naar de kapotte
stad. Naar je graf. Het doet er niet toe.
Wat ik nu zie is genoeg. Een heldere
werkelijkheid. De dood, en namen die daaruit
opklinken. 1k ben indertijd weggegaan om te
weten te komen of er in een mens onwankelbare
dingen zijn, die niet van hun plaats raken.
Ook niet als om hem heen de beesten losbreken.
De hel voor mijn part. Dingen die zo diep van
wortel zijn, dat ze reiken tot in onverwoestbare
lagen. Al die jaren heb ik hiernaar gespeurd.
Hoe is een mens als zijn naakte bestaan
wankelt op het scherp van de snede. Ik heb
onvoorstelbare verschrikkingen gezien in
vluchtelingenkampen, in oorlogsgebieden, in
ziekenhuizen. Een leprakolonie. Verschrikkingen
zo groot, dat een mens maar twee dingen kon
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doen: schreeuwen of zwijgen. En ik heb geen
pasklaar antwoord. Hoe kan ik, die het alleen
maar gezien heb, alleen maar geholpen heb
nood te lenigen, iets zeggen. De profundus
clamavi. Uit de diepten roep ik. Diepten
waarin mensen schreeuwen, of stamelen, of
blindelings rondstrompelen. Vloedgolven van
verschrikking. Wonden en littekens. En soms
was er iets als een antwoord.
Plotseling, bij een priester die het sacrament
toediende, een dominee die knielde bij een
voddebaal die een mens bleek te zijn; een
mens die een hand uitstak naar een medemens.
Een stilte van zekerheid. Een ogenblik.
Een flits van iets onwankelbaars. Een andere
werkelijkheid. Maar incognito. Ik heb het
flitsen gezien. De andere werkelijkheid die
open ging. Een bliksemschicht boven de
verschrikking, de wonden en de littekens.
(Zomergeluiden, een klok in de verte, een
carillonwijsje, dan drie langzame slagen)
Ik praat nu tegen je. Niet tegen de steen op
je graf. Heb jij hier ook van geweten Juul?
Jij, die zo helder en onvermomd leefde bij
de kleine grote dingen van het leven?
De onwankelbare dingen?
(Zomergeluiden)
Ik zal geen antwoorden krijgen dan alleen
incognito. Langs een omweg. De via dolorosa?
1k weet het niet. Misschien. Als mijn
litteken zingt, misschien.

(Muziek)
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Nieuw in de BBB
nr. 38

Leo Hirsch

DE WERELD VAN
HET JOODSE GELOOF
Dit boek heeft reeds een Lange historie. Het verscheen in 1935
te Berlijn onder de titel Praktische Judentumskunde. De schrijver, een joodse journalist, overleefde de oorlog niet. In 1962
werd het boek in Duitsland herontdekt en opnieuw uitgegeven
onder de titel Judische Glaubenswelt. Hirsch heeft zich tot taak
gesteld het jodendom in zijn praktische beoefeninv te beschrijven en zich daarbij afgevraagd: waarom handelt de jood z6
en niet anders, welk geloof, welke tradities, welke gevoelens
en gedachten liggen aan dat handelen ten grondslag. Een rijke
bron van ..informatie inzake het joodse yolk, zijn geloof en
cultuur,
z6 en niet anders zijn.
168 bladzijden, waarvan 8 met foto's - prijs f 3,25

nr. 05 (fotopocket)

H. R. Blankesteijn en W . G. Overbosch

EEN HUT OM IN TE SCHUILEN
(kerken van nu en morgen)

In het tekstgedeelte (48 pagina's) van dit boekje geven de
auteurs een zeer interessante en ter take kundige uiteenzetting
van de functie van de hedendaagse kerkbouw. De daarna volgende 112 in offset gedrukte illustratie-pagina's bevatten exterieur- en interieur-foto's van 27 recent gebouwde protestantse
kerken. Van elk kerkgebouw is bovendien een duidelijke plattegrond opgenomen.
prijs f 4,25
verkrijgbaar in de boekhandel
BOEKEN VAN BOSCH & KEUNING N.V. - BAARN

C. Rijnsdorp

AAN DE DRIESPRONG
VAN KUNST, WETENSCHAP EN RELIGIE

C. Rijnsdorp werd geboren op 19 september 1894 te RotterdamDelfshaven. Behalve talrijke kritisch-essayistische artikelen
schreef hij de romans Koningskinderen, Mijn vader mijn vader,
Eldert Holier en Ik volg je tot Istanboel. Er verschenen drie
bundels essays van zijn hand: Ter zijde, In drie etappen en Op
zoek naar het geheim. De zeventigste verjaardag van deze begaafde, in de kringen van Ontmoeting welbekende auteur is
aangegrepen om opnieuw een bundel opstellen te publiceren. De
verdiensten van C. Rijnsdorp werden onlangs erkend door de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde toen hem de tweejaarlijkse Prijs van Kritiek werd uitgereikt. De jury die hem
voor deze prijs voordroeg zegt in haar rapport o.a.: 'C. Rijnsdorp heeft zich geleidelijk ontwikkeld tot een litterair criticus
en essayist die op grand van de waarden welke hij als zodanig
vertegenwoordigt als exemplarisch mag worden gezien.'
192 vagina's op formaat 16 x 24 cm
geheel linnen band met kleur- en goudstempeling
in 3 kleuren gedrukt stofomslag
verkrijgbaar in de boekhandel
prijs f 10,—
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REDACTIONEEL

In overleg met de uitgever heeft de redactie van Ontmoeting besloten, de uitgave van het tijdschrift voorlopig te staken. Dit twaalfde nummer van de
zeventiende jaargang, september 1964, is dus het laatste nummer.
Redactie en uitgever zeggen abonnees en medewerkers dank voor hun steun en
de aandacht die zij aan het wisselend gebodene hebben willen schenken.
Naast de gevarieerde bijdragen die dit nummer vullen drukken wij hieronder
een beschouwing van de huidige eindredacteur of ter toelichting op het genomen besluit.

ZEVEN JAAR NA SEPTEMBER 1957

Zeven jaar geleden is de redactie die het tijdschrift in 1946 opgericht had afgetreden en heeft toen door een van haar leden, de heer D. van der Stoep - die
op dit moment de uitgever vertegenwoordigt - verantwoording afgelegd over
het gevoerde beleid en opening van zaken gedaan. Het artikel van Van der
Stoep, nog altijd zeer lezenswaard, droeg de titel De Gereformeerde Bietebauw.
Het bevat een stuk geschiedenis, de geschiedenis van Ontmoeting tot op dat
moment, najaar 1957. Het is een nuchter, wrang en mild stuk proza. Nuchter
als het zich met feiten bezig houdt, wrang als het gaat om bepaalde tendenzen
in de beoordeling en bejegening van Ontmoeting, mild zodra het erop aankomt, de weg naar de toekomst open te houden en de verjongde redactie alle
kansen te geven. Het geheel is een verbitterde strijd tegen mythevorming.
Wat was in 1957 die mythe? Van der Stoep heeft zich die mythe zien verdichten tot de gestalte van de gereformeerde bietebauw.
Bietebauw - het woord is misschien in onbruik geraakt - betekent volgens de
grote Van Dale bullebak, kinderspook, nachtmerrie. Zelden hebben drieerlei
betekenissen zich zo onscheidbaar gemengd als in de hier gebezigde notie
bietebauw.
Ik zou nu Van der Stoep voor diegenen die zijn artikel niet bij de hand hebben,
uitvoerig willen citeren. Nadat hij het streven van Ontmoeting, zoals de drie
oprichters, Rijnsdorp, Risseeuw en Van der Stoep, dit geformuleerd hebben,
uitvoerig heeft geschetst, komt hij tot de volgende ontboezeming (Tiende
jaargang, No. 12, blz. 361) :
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Is het nodig dit alles zo uitvoerig te releveren? 1k geloof het wel. Omdat nu de geschiedenis verder gaat. Het kan toch duidelijk zijn dat wij
wilden gaan wonen in een huis dat naar alle kanten openstond. Het was
meer een (jeugd)herberg dan een huis. Het was meer een afdak dan
herberg. Er stond geen naambordje naast de open deur. Er was geen bel.
Wij waren helemaal niet gehecht aan onze eigen plannen en manifestaties. Op een gegeven moment meenden wij dat het contact van christelijke auteurs zijn werk had gedaan. Wij hieven het op. Op een ander
moment vonden wij dat de Pinksterconferentie toch weer dreigde te
veel een enghartig zaakje te worden. Wij scheidden er mee uit, ook al
om te bereiken dat Ontmoeting frank en vrij en onafhankelijk in het
leven zou komen te staan. Maar hoe grote openheid wij ook naar alle
kanten betrachtten, hoe hartelijk wij ook handen uitstaken, hoe eerlijk
en sportief tegenover iedereen wij ook het spel wilden spelen, na tien
jaar kunnen wij moeilijk anders constateren dan dat wij toch nog leven
in een isolement, een isolement, dat wij niet wilden, waartegen wij ons
met handen en voeten hebben verzet, maar dat ons eenvoudig is opgedrongen. - Naar mijn mening heeft dit voornamelijk twee oorzaken. In
de eerste plaats waren wij (en dan bedoel ik speciaal wij drieen, de
initiatiefnemers), wolven die in een kwade reuk stonden. Wij waren en
bleven suspect, omdat wij een schrikkelijke zonde hadden: wij waren
gereformeerd. In de tweede plaats: het artistiek creatief vermogen
waarover de groep die zich rondom Ontmoeting schaarde, beschikte,
was zwak.
De geschiedenis is verder gegaan. Wij zijn nu op een punt gekomen dat wezenlijk verschilt van dat van 7 jaar geleden: wij houden er, zeker voorlopig, mee
op. Van der Stoep heeft de redactie nog overgedragen, bij ons is van een dergelijke overdracht geen sprake meer.
De vraag is allereerst: is september 1964 een gevolg van september 1957? Met
andere woorden: lag het deficit er toen reeds in?
Heeft zich het redactionele beleid na 1957 langs een andere lijn bewogen dan
in de 10 jaar daarvoor?
Moet er beslist van een deficit gesproken worden of zijn er toch nog, voor de
huidige redactie misschien verborgen, mogelijkheden?
Op deze vragen zou ik op deze plaats, 7 jaar later, een antwoord willen zoeken.
Bij die gereformeerde bietebauw zou ik willen beginnen. Hij komt ons uit de
beschouwing van Van der Stoep zo levensgroot en zo spookachtig tegemoet,
dat ik nieuwsgierig geworden ben, hoe het deze figuur verder vergaan is.
Spoken en gedroomde figuren hebben jets labiels, ze vluchten voor een stevige
greep, maar ze hebben ook de gewoonte terug te keren.
Zeven jaar geleden was het nog zo, dat het spook vooral hervormde kringen
en dan nog bij voorkeur doorbraakkringen - excusez du mot - bezocht.
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Ik meen dat het spook nu liever in bepaalde gereformeerde kringen verkeert.
Met andere woorden: er zijn gereformeerden die voor een ding spookbang zijn,
voor het gereformeerd-zijn. Het spook heeft zijn operatieterrein verlegd, maar
het is er nog wel degelijk.
Toch vraag ik mij of of het het in de laatste 7 jaar in eigen kring rondwarende
spook van de gereformeerde bietebauw is geweest dat de ontplooiing van
latente krachten bemoeilijkt heeft.
Het is de vraag of de wisselende redacties na 1957, huns ondanks, de geur van
het typisch gereformeerde, of, wil men een breder en vager omschrijving, van
het orthodox-protestantse, hebben verspreid.
Wel heeft een van de beide redacteuren die bij de 17e jaargang waren ingestapt, Jan 't Lam, dat gevoelen had. Hij heeft het in meer dan een bijdrage
geroken en het heeft hem - naar hij mij heeft meegedeeld - tot een steeds groter
reserve gebracht en binnenskamers tot luide protesten.
Ik ben het daarin met Jan 't Lam niet eens geweest. Misschien is mijn reukorgaan voor dat typisch-gereformeerde minder ontwikkeld en dat kan weer
een gevolg zijn van een decennialange omgang met dit gereformeerde. Maar ik
ben toch wel aan het geloof in spoken ontgroeid. Het typisch gereformeerde
verdwijnt, of men dat berouwt of niet. Aan de andere kant blijft het nog een
tijd lan d als habitus en tenslotte als tic bestaan. De kracht, de drift zit er niet
meer in. Anders zou het niet mogelijk geweest zijn dat een journalist van
Trouw, geboren in 1931, bij Zomer en Keuning, zijn 'Parade der Mannenbroeders, Protestants leven in Nederland 1918-1938' had laten verschijnen. Wie
nog tegen het typisch-gereformeerde vecht, vecht tegen spoken. Maar spoken
zijn reeel, al was het maar in de geest van de strijder. Nee, de meervormige
redactie na 1957, heeft niet het boeman-type vertoond, wat Van der Stoep
zo scherp en reeel getekend heeft. De eerste redactie zocht en verkreeg ook
de medewerking van heel wat typisch-hervormden (het woord typisch zowel
voor gereformeerden als voor hervormden geplaatst heeft hier een emotionele kleur).
Maar was het spook verdreven? Had Van der Stoep zich vergist? Ik meen van
niet. Er was iets anders gebeurd: alles, begrippen, woorden, noties, waren
gaan schuiven. Hervormden en gereformeerden waren anders geworden en
stonden dus, zodra de vorige generatie, in haar opvattingen en bedoelingen
ongetwijfeld volkomen verkeerd begrepen, zich had teruggetrokken, nieuw
en fris tegenover elkaar. Er kon iets nieuws beginnen. Dat is ook begonnen en
van tijd tot tijd teruggekeerd. Maar een ding staat vast: dit alles was slechts
incidenteel. De wind waait waar hij wil... Ach, kennen wij zijn geluid?
De hier zo onverwacht overgewaaide bijbeltekst verlicht, meen ik, onze huidige situatie. Wat de door Van der Stoep geschetste bietebauw vooral kenmerkte was zijn belijndheid. Hij was consequent, hij trok conclusies, hij
poneerde duidelijk, hij was concreet, hij moist van aanpakken, hij was een goed
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organisator. God hebbe zijn ziel, maar soms hebben wij bier op aarde er te
weinig van.
Hij is uit de tijd, hij paradeert in het verleden, hij wordt zat van smaad en
onherkenbaar door de vele karikaturen die men van hem maakt.
Schrijver dezes, die een tijdlang het Redactioneel verzorgd heeft, is eerder nog
te vaag dan te belijnd geweest. Doctor Kraan heeft het hem in de toelichting
op zijn stelling over Ontmoeting lichtelijk verweten. De opmerking heeft
hout gesneden. Wij hebben in de laatste 5 jaar de ruimte gezocht en dat bracht
ongewild wel eens vaagheid met zich mee. Evenwel, men overdrijve de ruimte
van die ruimte niet. Wij moesten tussen Scylla en Charibdis door en dat verlangde pijnlijk zorgvuldig navigeren.
Soms gingen wij langs rotspunten waarvan wij geen vermoeden hadden. In
een van de bijdragen van het laatste jaar, een kort verhaal, stond een schuin
woord - dat sindsdien in den lande geschiedenis heeft gemaakt - maar de naïve
eindredacteur had erover heen gelezen en deed dat zelfs bij herlezing. Niettemin kostte het abonnees.
Er is in al dit gedoe, bij de overstelpende drukte die deze welvaartstaat met
zich meebrengt, een portie eenzaamheid. Wie de ruimte zoekt moet daarop
rekenen. Niet alsof er vroeger geen eenzaamheid is geweest. Weer kent schrijver dezes die de vorige en de huidige generatie heeft meegemaak t - het voorrecht van het midden! - iets van de eenzaamheid van de vorige en de huidige
werkers. De vorigen zijn voor een deel trouwens nog in leven en aan bod. Maar
er is een verschil in de wijze waarop beide geslachten die eenzaamheid hebben
ervaren en verwerkt. De Heer zij dank, wij staan niet stil.
Men fantaseert wel eens een mens die de hand aan de pols van de tijd heeft.
Onze huidige generatie is daarvoor te klein geworden, de pols te groot en te
gejaagd. Ik ben dan ook niet exact als ik beweer dat veranderingen zich in de
laatste 5 jaar in een tempo van galop ontwikkelen. Soms zie ik zelfs geen
ontwikkeling meer.
Is Ontmoeting niet de flinke zandhoop, de berg, geweest die kinderen opwerpen tegen de tijd dat de vloed opkomt? Ik doe er in de vakantie zelf aan mee,
naast mijn kinderen, met een ijver en hartstocht die het tegen de zee, en tegen
beter weten in, wil opnemen.
Het beeld is niet origineel. Ik vind het in de N.R.C., in een beschouwing over
het zuilenstelsel, de huidige omroep, die deze krant ons presenteert op het
strand, in de opkomende vloed. Wat zal ervan overblijven?
Laat nu maar puntje bij paaltje, de vloed bij de zuil, komen. Is het in deze tijd
nog mogelijk, een confessioneel tijdschrift te Leiden dat zich met literatuur
bezig houdt?
Denis de Rougemont heeft in de jaren dertig in zijn Politique de la Personne
een meditatie geschreven over de tekst uit de eerste brief van Petrus 'het oordeel begint bij het huis Gods.' Men kan met dergelijke vragen niet centraal
genoeg beginnen, dat is bij zichzelf. Dat geldt voor ieder van ons.
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Is er iets van confessie, van belijdenis, nog rauw en ongedifferentieerd, dat dan
later aan schoonheid of aan expressie toekomt? Kunnen wij de zaken zo rustig
na elkaar indelen, onderscheiden, scheiden, een aparte plaats toekennen, waarbij de dominee en de dichter op twee stoelen, in plaats van tussen twee stoelen
(o, vriend Barnard) komt te zitten?
Ontmoeting heeft vanaf zijn begin in 1946 van deze formele onderscheidingen
if gewild. Er is geen apart terrein voor de esthetica en dan ook een voor kerk
en theologie en hoe al die terreinen vroeger mogen geheten hebben.
Er is geen christelijke kunst of literatuur die geent is op de theologie of op de
christelijke levensbeschouwing. Dat houdt niet, dat is niet levensvatbaar, dat
is niet wezenlijk.
Toch is er Ontmoeting geweest. Dat was een blad waarin de meest uiteenlopende typen elkander gevonden hebben, nog niet eens in een programma al is daaraan wel gedokterd maar in een feeling, in iets dat niet onder
formule te brengen was. In een gevoel dat allerminst zich boven anderen wilde
verheffen of zich van anderen wilde isoleren. Het woord groep, waarmee de
sociologie zo vendelt, zou misschien nog iets zeggen, maar dan moet men
bedenken dat die groep open is, dat ze ieder ogenblik uit elkaar kan gaan.
Enfin, het hele modieuze geredeneer dat overal opgeld doet, waarom wij het
altijd maar achterwege gelaten hebben en ons hebben laten gaan in vage
bespiegelingen die via ontkenningen het positieve wilden laten vermoeden.
De Boodschap in de Impasse, het artikel dat ik in december 1962 geschreven
heb, is een symptoom geweest van dit de weg zoeken in een bijna onbegrensde
ruimte.
Nu is er zoveel lucht en leegte de revue gepasseerd, dat ik aan de tweede
vraag van Van der Stoep wil toekomen, of er genoeg talent in eigen kring te
vinden is. Van der Stoep heeft daarachter een vraagteken geplaatst en dat
heeft ook Ad Nuis gedaan in een bespreking voor de VPRO van de literaire
tijdschriften, met betrekking tot Ontmoeting. Dat was in deze laatste zomer.
De laatste vraag klemt het meest. Bij de vorige konden we ons nog bewegen.
Het Calvinisme is altijd lenig genoeg geweest. Valt bij de vraag naar het werkelijk gepresteerde niet de born op eigen huis? En is dat niet de reden, dat
Ontmoeting van diverse geestverwanten nooit werk heeft toegestuurd gekregen? Er is een publikatie bij de Bezige Bij geweest, dit jaar, van een auteur die
ook nog redacteur voor Letteren geworden is bij Regelrecht, maar die bij
Ontmoeting een onbekende gebleven is.
Is Ontmoeting een kuiltje waarin de knikkers per se niet terecht mogen komen,
een snort gevangenis als bij het ganzenspel? Was men, als bij het ganzenspel,
als de dood voor dat ene gezuilde, gekleurde orgaan, dat alleen nog gefrequenteerd is door dilettanten? De bietebauw spookt in eigen huis.
Ik heb het spook nog even opgeroepen om het weer zo gauw mogelijk te verdrijven. Ik meen namelijk dat het toeval hier een rol speelt. Men passeert een
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literair tijdschrift meestal niet opzettelijk maar toevallig. Het redacteurschap van een literair tijdschrift vraagt a fulltime-job van een of meer redacteuren. Frappez, frappez-toujours! En anders loopt een tijdschrift leeg of is
aangewezen op de zeer wisselende bijdragen die week in week uit binnenkomen en de meeste tijd - die toch al zo gering is - vullen.
Toevalligheid is een factor niet alleen bij de tijdschriften. Onze moderne literatuur staat in dat teken. Vroeger ook al, maar toen was de tijd nog niet om
met Hamlet te spreken - out of joint. Het liep wel, er was een patroon, waarbij
zich wat liet denken. Maar dat is voorbij. In een beschouwing over het proza
van het laatste jaar in het komende oktober-nummer van Wending heb ik
trachten duidelijk te maken dat onze moderne literatuur in de verstrooiing,
de diaspora, leeft.
Er zijn sociologische achtergronden. Laten wij als Christenen niet denken dat
wij alleen verstrooid worden en wie weet met welke diepe zin, met welke
hoge bedoeling. Literatuur - als ik het plechtige stijve woord eens mag gebruiken - wordt uitgegoten als een emmer water. De grond is droog, ze kan best
wat vochtigheid hebben. Schoonheid verspreidt zich als damp. Wie weet
komt ze neer als dauw.
Het rommelig karakter van Ontmoeting was niet geheel zonder zin, al speelde
het toeval, wat ons toeviel, een grote rol. Ons overkomt niets vreemds.
Maar dat peil dan? Had Van der Stoep niet gelijk en is he t lage peil, ach ja
bij veel wat te loven valt, niet de voornaamste oorzaak dat wij ermee ophouden? Calvinisten hebben heel wat gepresteerd op allerlei gebied, behalve in
kunst en literatuur. Wij zijn bang, heet het dan, voor creatieve krachten die
hun weg zoeken in de expressie. De oudtestamentische angst voor het beel I
zou nog in ons wonen.
Ik zou achter al deze verklaringen een vraagteken willen plaatsen, een ironisch
vraagteken. Meer dan eens is dit spook verslagen. Heeft niet het werk van
dichters als Van der Graft en Jan Wit het tegendeel bewezen? Eerder is de
groep christenen die literatuur wilden bedrijven blijven steken in hollandse
huiselijkheid en gezapigheid. Het lijkt mij wat ver gezocht daarachter angst
te zoeken voor het waarlijk creatieve. Velen hebben dat nauwelijks gekend
en hadden er dus ook geen angst voor.
Maar een dergelijke literaire achterban is er in alle geledingen van onze
samenleving. Het halve talent komt duizendmaal zo veel voor als het hele.
Weer overkomt ons niets vreemds.
Het peil van de bijdragen in Ontmoeting is, ook in de laatste 7 jaar, nauwelijks lager geweest dan wat andere tijdschriften te bieden hadden. Dat peil was
wisselend, maar dat is ieder peil, waar dan ook.
Ik schrijf dit alles niet als een oratio pro domo en dan nog achteraf. Wij hebben geen behoefte, een apart partje van de eigentijdse letteren, namelijk die
van eigen erf, te beschermen tegen mogelijke aantijgingen. Evenmin als Van
der Stoep geloven wij in een apart partje. Staande op de resten van de zand358

hoop waarop wij met plezier zijn bezig geweest, zien wij de zee spoelen over
het hele strand. De Heer zij dank. En zelfs nu de zee ons bedoeninkje wegspoelt - en dat ons is heel nuchter en zakelijk bedoeld hebben wij nog plezier
in het geval. Tot op het laatst zijn er verrassingen geweest en dat terwijl wij
nauwelijks de tijd hadden tot die verrassingen te animeren, erop uit te trekken.
Het is dan ook niet daarom dat wij stoppen.
Onze weg loopt dood, loopt uit in het vrije veld. De manier van verdelen en
onderscheiden, van afbakening van terreinen, is niet meer van kracht.
In zijn laatste bundel dierverhalen Een Geur van Heiligheid vertelt Anton
Koolhaas over een lemming die hoe langer hoe meer andere lemmingen op zijn
terrein ziet verschijnen. Hij reageert daarop met verbazing, beklemming,
agressie zelfs, maar de andere lemmingen blijven komen.
Is het overdreven als ik zeg in de woorden die passen bij dit heerlijke verhaal,
dat onze reukvlaggen niet meer afdoende zijn?
Beeldspraak heeft een dubbele functie, voor sommigen werkt ze verhelderend,
voor anderen verwarrend. Mag men zaken van levensbeschouwing aanduiden
met dierlijke talgklieren die reuk verspreiden? Ja, da t mag. Het gaat toch om
onze levensbeschouwing. Laten wij bescheiden blijven. Het woord levensbeschouwing is trouwens wat ouderwets. Ontmoeting had het 18 jaar geleden al
over een andere boeg gegooid. Ontmoeting is geen beschouwing, maar een gebeurtenis met een lichtere of zwaardere schok. Koolhaas' verhaal van de lemming maakt iets duidelijk van het wezen van de ontmoeting. En dan nog maar
onder dieren. Zijn wij niet verder? Gaat gij niet vele lemmingen te boven?
Welnu.
Met andere woorden, het patroon van vroeger, dat nog overal in ons land
officieel erkend en gehuldigd wordt, maar waar iets nieuws overheen spoelt,
werkt niet meer, is niet meer zinvol.
Wij - opzettelijk schrijf ik hier wij - willen niet langer in een protestantschristelijk - o barbaarse aanduiding - hokje opgesloten zitten, met onze confessie tevreden en alles wat buiten is ontevreden. Wij willen ook niet het lijnrecht-tegengestelde want dat is geen alternatief. Het is hetzelfde met een
omgekeerd voorteken.
Wij plegen geen revolte. Hoe zouden wij. He t is ook zo goedkoop. Wij geloven niet in sensationele verklaringen of nog grotere prikkels. Zelfs als Jan
Cremer een vliegtuig verdient met de volgende drukken van zijn Ik, deze piek
is niet te overtreffen. In een grote ruimte, wanneer de weg opgehouden is,
past eerder precisie, voorzichtigheid, soberheid, ingetogenheid in expressie. In
een onverkende ruimte pas ik op met kopje-duikelen.
Voorzichtig nemen wij van onze lezers en medewerkers afscheid. De huidige
ontwikkeling, hoe strak ze ook lijkt te zijn, kent toch weer tal van verrassingen. Wie weet, hoe gauw wij elkaar weer, misschien in een andere samenhang,
ontmoeten.
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BESTE GEES,

Hartelijk dank, dat je me een doorslag stuurde van je afscheidsartikel bestemd
voor het laatste nummer van Ontmoeting. Nadat ik het gelezen had, ben ik op
zoek gegaan naar mijn eigen artikel in de jaargang 1956-1957. Aan een herlezing daarvan ben ik echter niet toegekomen omdat ik in het bewuste nummer een knipsel aantrof uit 'De Waagschaal' van 2 november 1957. Dat knipsel behelst een 'cursief' van Ds. J. J. Buskes over 'De Gereformeerde Bietebauw' en toen ik dat gelezen had wist ik het allemaal weer en ik wist ook, dat
ik toen - zij het misschien op een vervelende manier - de spijker op de kop
sloeg, terwijl me bovendien duidelijk werd dat jij nu, met dit afscheidsartikel
de dingen bij het rechte eind blijkt te hebben. Mag ik Buskes eens uitvoerig
citeren:
'Bij mij komen nog al eens Gereformeerden op bezoek en ik ben nu eenmaal
zo'n Hervormde doorbraakman. Mijn vrouw heeft echter nog nooit gevraagd:
Wat denk je, eten de Gereformeerden mayonaise over hun sla? Maar nu ben ik
onbillijk. Mijn vrouw komt uit het Gereformeerde nest en weet dus, dat
Gereformeerden dol op mayonaise zijn. Weet u, wat mijn vrouw vraagt, wanneer er bij ons Gereformeerden op bezoek komen? Helemaal niks. Ze zegt
alleen op het laatste moment tegen mij: Je laat je je kaas niet van je brood
eten, hoor! Dat zegt ze niet, als we Doopsgezinden, Remonstranten of OudKatholieken te lunchen hebben. Maar als er Gereformeerden komen, is ze bang
voor onze kaas.
Dat verhaal over de kinderen, die maar met het meisje in de keuken moeten
eten, omdat je het nooit weet met die Gereformeerden, dat klopt niet, mijn
waarde van der Stoep. Het bewijst alleen, dat je van de doorbraak nog weinig
begrepen hebt, want als je bij een echte Hervormde doorbraakman op bezoek
komt, zul je merken, dat het meisje niet in de keuken eet.
Laat van der Stoep nu eens eerlijk wezen. Ik zal 't ook proberen. Ik beweer
niet, dat een Gereformeerde een farizeistische betweter is, maar van der Stoep
kan toch niet ontkennen, dat een Gereformeerde het meestal beter weet dan
een Hervormde.
Ik beweer niet, dat een Gereformeerde onverdraagzaam en heerszuchtig is,
maar van der Stoep zal toch moeten toegeven, dat een Gereformeerde nu niet
bepaald overloopt van verdraagzaamheid en dat hij, waar Gereformeerden
en Hervormden samenwerken, meer dan de Hervormden er voor zorgt, dat
hij aan zijn trekken komt.
Ik beweer niet, dat een Gereformeerde onbekwaam is tot enig oecumenisch
goed en steeds wellustig bezig is, vanuit zijn antithetisch isolement, met de
verzuiling van het nederlandse yolk, maar van der Stoep weet even goed als
ik, dat wat tot nog toe door de Gereformeerden aan oecumenisch goed werd
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opgebracht niet meer is dan wat rauwe sla zonder mayonaise en dat de Gereformeerden, nee, niet wellustiger, maar toch wel Lustig bezig zijn, om ons volk
al meer te verzuilen. Als van der Stoep over al deze dingen eens rustig nadenkt,
moet hij begrijpen, waarom wij Hervormden tegenover de Gereformeerden
wel eens wat onvriendelijker zijn dan tegenover Doopsgezinden, Remonstranten en Oud-Katholieken. Weet je waarom, Van der Stoep? Omdat jullie ons
altijd zo voor de voeten lopen. Dat doen de Doopsgezinden, Remonstranten
en de Oud-Katholieken niet. Jullie zijn toch ook vriendelijker tegenover de
Luthersen dan tegenover de Vrijgemaakte Gereformeerden van Artikel 31? Er
is nog een reden: wij zijn ook wel eens wat kort tegenover jullie, omdat jullie dat valt je misschien mee - nog al eens ons kwaaie geweten zijn, zoals die
eenendertigers bij tijd en wijle jullie kwaaie geweten zijn.
Overigens, van der Stoep, ben jij een Gereformeerde imperialist van de
ergste soort. Je schrijft zonder blikken en blozen zo een en ander op rekening de creditzijde - van de Gereformeerden, waarin naar mijn weten ook Hervormden nog al enig aandeel hebben gehad.
Het is een volstrekt nieuw gezichtspunt voor mij, dat jullie Gereformeerden
de school met de Bijbel hebben uitgevonden.
Die arme Groen van Prinsterer. Die meende, dat hij de Anti-Revolutionaire
Partij had uitgevonden. Wat een Hervormde zelfverbeelding van de man.
Ik leefde tot op dit ogenblik in de gedachte, dat Talma en Slotemaker de
Bruine meer voor het Christelijk Nationaal Vakverbond hebben gedaan dan
alle Gereformeerde dominees bij elkaar.
En Mr. Roosjen, de voorzitter van de NCRV, zag ik kort geleden bij mij in
de kerk en ze hebben mij verteld, dat de man Hervormd is.
Mijn vrouw heeft toch wel gelijk. De Gereformeerden zijn dol op mayonaise
over hun sla, maar je moet ze in de gaten houden, voordat je er erg in hebt,
eten ze je je kaas van je brood. Ze halen zo een en ander wat Hervormden en
Gereformeerden samen tot stand hebben gebracht, naar zich toe, noemen er
zich bij monde van van der Stoep de uitvinders van en nemen er patent op.
Dat is het, wat ons Hervormden nog al eens kopschuw voor de Gereformeerden maakt. Vrees voor een Gereformeerde boeman, zoals jij veronderstelt,
kennen wij niet. Maar wij zijn wel op onze hoede voor de Gereformeerde
Kaasjager!
En dan tenslotte Trouw. Je zegt het zo trouwhartig: 'Om de maat vol te
meten, hebben de Gereformeerden ook nog het dagblad Trouw'.
Begrijp je heus niet, waarom wij Hervormden - ik generaliseer, want er zijn
Hervormden, die doller op Trouw zijn dan de Gereformeerden op mayonaise wat tegen Trouw hebben? Zouden Gereformeerden zo enthousiast zijn over
een christelijk dagblad - in elk gezin een christelijk dagblad! - dat permanent
tegen hun Synode te keer gaat?'
Dit is dus nog maar zeven jaar geleden. Ik heb mij indertijd nogal geergerd
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aan de trucjes die Buskes in dit artikel toepast en die niet van demagogische
smetten vrij zijn, maar ik zie nu toch wel in dat die trucjes er niet veel toe
doen. Ze zijn misleidend ten aanzien van de bedoeling van sommige gedeelten van het artikel maar niet ten aanzien van de zaak zelf. Want Buskes ontkent het bestaan niet van het gereformeerde spook in de gedachten van gezaghebbende Hervormde mensen zoals hij. Hij geeft toe, dat hij de gereformeerden
betweters vindt en kaasjagers, onverdraagzamen en verzuilers. Als een van de
redenen waarom de Hervormden de gereformeerden onvriendelijker bejegenen dan zij anderen doen, noemt Buskes dat de gereformeerden de Hervormden zo voor de voeten lopen. Een mens moet al bijzonder geergerd zijn, wanneer hij dat hoogmoedige beeld gebruikt, dat immers slechts werkzaam is als
het gaat over hele grote doelbewuste (i.c. Hervormde) mensen tegenover hele
kleine en onnutte (i.c. gereformeerde).
Maar, zoals gezegd, dit is zeven jaar geleden en in die korte tijd is er veal
veranderd. Ik zou vandaag zeker geen artikel schrijven over de gereformeerde
bietebauw en ik denk, dat ook Buskes er geen behoefte (meer) aan zou hebben
de gereformeerden, zoals toen op vele punten openlijk te diskwalificeren. Je
hebt gelijk, Cees, de gereformeerde bietebauw bestaat nog wel, maar dan toch
slechts bij de gereformeerden zelf. Er zijn er velen onder hen die er vuurbang
voor zijn voor gereformeerd versleten te worden. Deze week had ik een telefoongesprek met een Hervormde vriend. Terloops had hij het er over dat hij
die avond een bestuursvergadering met louter gereformeerden had. Moeilijkheden? vroeg ik. Nee, zei hij, er zijn geen gemakkelijker mensen dan gereformeerden, je moet ze alleen flink remmen, anders draaien ze te ver door.
Ik laat nu maar in het midden of deze onzekerheid, deze verregaande doordraaierij bij de gereformeerden al of niet toe te juichen valt en ik verdiep mij
ook niet in de vraag of de Hervormden aan zekerheid gewonnen hebben wat
de gereformeerden daaraan zijn kwijt geraakt en zo ja of we daarmee dan
alleen maar gelukkig mogen zijn. Het doet er allemaal niet veel toe in het
kader van jouw afscheidsartikel. We moeten oppassen, dat we niet een nieuwe
scheidingslijn gaan creeren. Bovendien ligt het op artistiek, op cultureel, op
creatief gebied toch weer allemaal anders dan b.v. op kerkelijk of theologisch.
1k ben het wel met je eens, de weg van Ontmoeting loopt dood in het wijde
veld. Wat ik mij nog wel afvraag is of er op den duur in dat wijde veld toch
nog ergens een speelweide zal worden ontdekt waarop men elkaar in wijder
oecumenisch verband als creatieve mensen 'ontmoeten' kan.
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Kees Ouboter
C. RIJNSDORP, 70 LA AR

Een leven omspant veel. Ik hoor het Rijnsdorp nog zeggen: de tachtigers worden zeventig.
Toen hij di t zo zei, was hij letterkundig adviseur van de christelijke reciteervereniging Jacobus Revius te Delfshaven. Die zware omschrijving van zijn
functie was ontsproten aan het brein van de jonge leden van de vereniging.
Zij tilden zwaar aan de literatuur, heel wat zwaarder dan hun adviseur, bij
wie nuchterheid en humor de boventoon voerden. En fantasie.
Het was meer dan een woordenspel, die opmerking over de Tachtigers. Het
was een vermogen tot of stand nemen, niet alleen van toen zeker 6verschatte
dichters en schrijvers, maar evenzeer van alles wat voor groot en hoog doorgaat. Niet alleen artistieke, ook godsdienstige inflatie, ontkwam niet aan zijn
ironisch en nuchter oordeel. Een van ons, thans ergens in Nederland predikant,
had zich zorgen gemaakt over het zwijgen van de hoog bewonderde Geerten
Gossaert. Hij had ons in zijn zorgen doen delen door het afsteken van een
oratie. Waarom zwijgt Geerten Gossaert? Welk zwijgen beschouwd werd bij
calvinistisch eeuwigheidslicht. (Het is toch wel jammer dat materiaal als dit
ontbreekt in het boek van Ben van Kaam Parade der Mannenbroeders, het
hoort bij het beeld.) Rijnsdorp vond het heel gewoon dat de dichter zweeg, er
stak niets anders achter dan dat Gossaert geen inspiratie meer had. Weg
eeuwigheidslicht. De inleider liet zich overtuigen.
Het moet om die tijd zijn geweest dat Koningskinderen verscheen, de eerste
roman. Het boek toont de schrijver, precies als in ons midden, balancerend
tussen de uitersten van gevoelsvroomheid en tederheid en de eisen van een
onomkoopbare intelligentie. Koningskinderen is het teken geweest van de bevrijding uit de tyrannie van het vrome gemoed. Maar niet om die vroomheid
en dat verleden voor goed de rug toe te keren, maar om het, bevrijd, liefdevol
te hervinden.
Het heeft voor de buitenwereld de schijn gehad alsof Rijnsdorp daarna andere,
minder begaanbare wegen, is gegaan. Helaas is de novelle Gebed zonder Einde,
gepubliceerd in Opwaartse Wegen, buiten deze publicatie om nooit in de
handel gekomen. Het had de zelfde Rijnsdorp getoond, puntiger nog - hij
had dan ook de novelle als voertuig gekozen - maar heerlijk balancerend in
hetzelfde krachtenveld, tussen gemoed en intellect.
In de bittere kerkelijke strijd van de jaren dertig en veertig heeft hij, in fictieve
vorm, ook nog zijn woordje gesproken. Het werd zijn derde roman Mijn Vader
Mijn vader, verschenen kort na de oorlog, maar geschreven in de jaren 1942/3,
dus zonder enige betrekking tot het conflict van '44 (bij Bosch & Keuning).
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Rijnsdorps theologen zijn romanciers genoemd en dat door theologen die terdege thuis waren op het slagveld. Voor zover ik weet is er niet een geweest
die gezegd heeft: hadden wij maar iets meer van dergelijke romanciers gehad.
De roman is als fictie terzijde gebleven. Wij hebben onze kunstenaars nooit
de kans gegeven. In dit laatste nummer van Ontmoeting zij het nuchter
herhaald.
En dan is er Eldert Holier, eveneens bij Bosch & Keuning, geconcipieerd in de
tijd dat de strijd omtrent de verhouding van christendom en cultuur in voile,
theoretische, felheid werd gevoerd, in een klimaat van ijlheid en eenzaamheid,
met de donderkoppen van de komende nazi-oorlog aan de kim. Rijnsdorp
heeft in die tijd van zwaar geladen onwezenlijkheid, een poging tot dichterlijke concretisering gedaan. Als Calvinist wetend van de antithese, die speurend in vlees en bloed, in zichzelf en niet in anderen die zich in schapen en
bokken scheiden, heeft hij zijn meest strijdbare, meest lyrische, meest bewogen
boek geschreven.
Het kwam vlak voor de oorlog. Van der Leek zou het bespreken in Opwaartse
Wegen. Van der Leek gevoelig juist voor deze problematiek, die als Barthiaan Rijnsdorp in zijn laatste consequenties niet helemaal volgen wilde, maar
de ernst en de drang gevoeld moet hebben, is niet tot schrijven gekomen. Hij
viel voor het vuurpeloton (wij dan hebben altijd goede moed, stond boven de
advertentie) en trok het gesprek over Eldert Holier met zich mee over de
grens. Is dat mede beschikking van Over die grens? Rijnsdorp heeft geen vrede
gehad met de opvatting van Schilder die de cultuur in de kerk trok, in zijn
beroemde opstel in de bundel Jezus Christus en het menselijk leven, waarin
hij de cultuurarbeid laat culmineren in de ouderling die goed huisbezoek doet.
Hij heeft aan de andere kant niet de kerk in de cultuur willen laten trekken.
Ze heeft hij de ontwikkeling die in de jaren dertig begonnen is, gezien en ook
daarvoor heeft hij gepast.
Daardoor is hij zichzelf gebleven, daar tegelijk 'er tussen in'. Ter geiegenheid
van de toekenning van de prijs voor literaire critiek heb ik hem daarom geschetst als 'zwischen den Zeiten', de naam van een reeks theologische opsteilen
in barthiaanse geest. 1k heb aan die benaming een andere wending gegeven.
Zwischen den Zeiten kan ook betekenen, als ik het losmaak van zijn strikt theologisch klimaat: tussen de tijd van het principiele, strijdvaardige, stevige, maar
voor vele zaken en nuances blinde gereformeerdendom kort na Abraham Kuyper en de tijd van het de wereld en de oecumene en de ruimte zoek tnd = protestantse christendom van deze dagen.
Rijnsdorp staat daar tussenin niet met de handen slap langs het lijf, ma: met
beide armen uitgestrekt. Niet alsof hij die beide wil omarmen of verenigen.
Dat zou hem te dierbaar en te dwaas zijn. Nee, alleen omdat, zo schijnt het
mij, hij aan beide tijden deel heeft, critisch deel heeft, waarbij het critische het
hart geenszins buitensluit.
In zijn sterk bewogen, sterk wisselende, besprekingen van hedendaagse
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tuur in de bladen van het Rotterdammer-kwartet krijgen zijn gemoed en zijn
intellect gelijke kansen. Het is verrassend te constateren, hoe ver Rijnsdorps
ene arm, die naar heden en toekomst, reiken kan. Dat dit assimilatievermogen,
gepaard aan een even principiele als critische geest de in zijn scherpzinnigheid soms zo geborneerde Alfred Kossmann niet is opgevallen, heeft Rijnsdorps eenzaamheid, maar tegelijk zijn positie bij velen zeer gedifferentieerd
denkenden en apprecieerenden versterkt.
Zwischen den Zeiten laszt sich wohnen. In nederigheid, met humor, met die
mildheid die de vrome onopvallend siert.
Hier komt dan de laatste essaybundel ter sprake, die de titel heeft meegekregen Aan de Driesprong van Kunst, Wetenschap en Religie en zojuist, bij de
zeventigste verjaardag van de auteur,. bij Bosch & Keuning verschenen is.
Daar is ook de bundel van 10 jaar geleden, aangeboden aan de auteur bij zijn
zestigste verjaardag, tegen de prijs van een stevige pocket, nog te krijgen.
Op Zoek naar het Geheim is losser gecomponeerd, gevolg van het feit dat de
auteur zijn literaire arbeid in overgeschoten uren moest verrichten. De tweede
bundel is hechter van structuur. Het boek is verdeeld in 5 afdelingen, waarvan
de eerste, over schoonheid 'en kunst, het meeste bevat. Literatuur, bedoeld is
literatuur in engere zin, is aanmerkelijk beperkter. Kerkelijk, de derde sectie,
tekent de dichter en literator, ondergedoken in het kerkelijk leven zijner dagen.
Deze verdeling is niet toevallig, ze weerspiegelt de mens Rijnsdorp. Helemaal
aan een kunst heeft hij zich nooit gegeven. Dat hij in de literatuur is terecht
gekomen is misschien meer uit omstandigheden dan uit innerlijke drang of
roeping te verklaren. Ook als literator heeft Rijnsdorp die lichte reserve
behouden ten opzichte van de stiel, die hem tegelijk de schoonste kansen gaf
tot het ontwikkelen van een filosofie van de kunst. Dat hem vooral de verhouding tot de religie interesseerde spreekt vanzelf. Al minder vanzelfsprekend is het dat religie geen absolute grootheid is, maar dat het voor zijn critische geest, om het met mijn woorden uit te drukken was het absolute in zijn
tal van relatieve verschijningen. Rijnsdorp heeft niet altijd met de theologie
op goede voet geleefd, het is hierboven reeds opgemerkt. Alle opstellen in de
eerste sectie, die over Schoonheid en Kunst, vertonen de sporen van deze houding. Merkwaardig dat het niet constante van deze houding Rijnsdorp nooit
tot maar de lichtste vorm van relativisme gebracht heeft. Zelfs waar he t licht
afneemt, de kilte speurbaar wordt, is er nog altijd een weg. Ons afscheidsartikel in dit nummer dat spreekt van een doodlopende weg die uitkomt in
het vrije veld, vindt een lid van de oudere generatie naast zich, die zonder
aarzeling, met critische zin, verder gaat.
Er zijn natuurlijk verschillen met de jongere generatie, heel sterke verschillen
met de huidige avant-garde (wat niet wegneemt dat Rijnsdorps relatie met
jongeren ook nu nog goed te noemen is). Rijnsdorps denken en voorstellen is
gesloten. Dit doet niets of aan zijn openheid, terecht geprezen, tegelijk een
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calvinistisch trekje. Openheid van geest verdraagt zich heel goed met een gesloten denkwijze.
Maar na deze woorden nog iets anders, ter correctie en ter verrijking. Het is
als op een verjaardagsavond, als de meeste bezoekers om halfelf afscheid
hebben genomen - morgen is weer een dag - en alleen wat vrienden en malloten
nog achterblijven. Het wordt dan wat intiemer, wat minder officieel.
Op geen enkele noemer ben je te vangen, jarige Kees. Zelfs niet op de noemer
van de tijd, want als daze bespiegeling zwart op wit verschijnt ben jij zo de
Heer wil en jij leeft, misschien al weer een maand verder.
Ik heb je daarnet, in vol publiek, zo geschetst, balancerend en de zelfde
blijvend. Voor je geestelijke staat gaat het wel op. Je liet je niet gauw uit het
lood brengen. Maar, aan de andere kant, heb ik zelden een ongrijpbaarder,
een grilliger mens dan jou ontmoet. Vrouwen heten grillig te zijn, maar let dan
eens op mannen, sommigen dan. B.v. jou. Je scheermesje zet je altijd op een
bestudeerde manier op het gelaat, zoals je eens tegenover Van der Stoep hebt
toegelicht. Dat is je ene kant. Die andere kant is onberekenbaar. Je flitsende
geest heeft altijd voor verrassingen gezorgd, aangename en minder aangename. Je oordeel was secuur, op het pijnlijke af, totdat je als David ging springen voor de Ark. Je raakte daarbij tenen en bracht anderen in verrukking. Die
bewegelijkheid, of ze nu ontstaat door het visionaire in je persoonlijkheid 6f
door oververmoeidheid - beide bronnen zijn authentiek -, is je tweede ik, soms
zelfs je eerste. Ik noem ze hier even, na half elf, omdat ze me niet minder
wezenlijk lijkt.
Je bent door onze schepper gemodelleerd als een heer en een eerzaam burger een virgo, zegt mijn heimelijk bijgeloof, zodra ik hoor van je scheergewoonten - maar daarachter schuilt een buitelende jongen. Nietzsche heeft daarvan
in een te veel geciteerd aforisme reeds gewaagd. Nietzsche is trouwens meer
dan een episode geweest in je leven. Ach, die nuchterheid en dat afstand nemen,
dat ik zo geprezen heb v66r half elf, wa t blijft ervan over, als ik je kop over
bol en met een niet te stuiten enthousiasme je ziet storten in ik weet niet wat
voor boude uitspraken en dolle avonturen?
Het zou niet moeilijk zijn, van je vroegste werk af de sporen daarvan terug
te vinden.
Er was op Revius eens een debat over het nut, wie weet de noodzaak, van
gebaren bij de voordracht. Jij hield je op een veilige afstand. Maar het was
toch onder jouw leiding dat we een avond geprobeerd hebben wat er van
terecht zou komen, wanneer wij onze gelaatsexpressie plus armen en benen
volop gelegenheid gaven, mee te doen. Niet alleen een andere thans dienstdoend predikant streek langs de planken van het stoffig catechisatielokaal
toen hij Helene Swarths aangespoelde jonge visser moest presenteren, maar
jijzelf hebt je vroege verzen in bijna gotische gestalten aanzijn gegeven. Het
was vreemd, maar toch jou eigen.
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Dat is altijd zo gebleven. Je nuchterheid heb ik genoemd, maar als mentale
reserve tegelijk je fantasie. Dat was de andere component.
Bladerend in Ter Zijde, de in 1935 bij Holland uitgegeven bundel essays uit de
laatste 6 jaar, vind ik ;, e eigen karakteristiek: 'het wordt alles door een enkelvoudig verlangen gedragen. Het hoge woord moet er meteen uit: het is de
onuitroeibare behoefte aan monumentaliteit.' Het laatste woord is cursief
gedrukt. Objectief bezien is die monumentaliteit in onze huidige wereld wel
gesleten. Grofheid en zucht tot prikkeling lijken haar te hebben vervangen.
Maar als tegenpool in je karakter is ze gebleven. De relativerende nuchterheid
had de geestdrift en het verlangen naar monumentaliteit nodig. Die twee
konden verbindingen aangaan die ook na de oorlog vrucht hebben gedragen.
De meeste vruchten kwamen, zo lijkt mij, eerst na de oorlog.
Het zijn de onderscheidingen, het werk eindelijk niet alleen in de avonduren,
de mogelijkheid, verworven eruditie te gelde te maken. Het gezag en de erkenning. Minder de bijval dan wel de Widerhall, waarnaar ook Nietzsche had
verlangd, maar hoe anders hier.
Maar dit alles niet zonder het weemoedig besef dat heel veel vruchten te laat
(of te vroeg) komen.
Je laatste bundel ligt er, je voorlaatste, van 10 jaar geleden, is ook nog leverbaar, verlaagd in prijs. Aan de andere kant is het jammer dat Ter Zijde nooit
herdrukt is.
Toch heb je je nooit, als Marsman, een te laat geborene gevoeld. Evenmin
iemand die zijn tijd of zijn publiek vooruit is. Bij schamperheid of bitterheid
om veel wanbegrip of stomweg gemiste communicatie is er het besef dat wij op
tijd geboren zijn. a.D. Dat is het stille middelpunt, het zwaartepunt, in heel
ons leven, handelend en dromend. Daarop steunt jouw en onze nuchterheid.
Daarin zijn wij verbonden.
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Jan H. de Groot
DE VINGERS VAN HET HEK

Voorbij de spoorbomen valt mij de wind in de rug. M'n bril beslaat. Ik sta stil
in de luwte van een grote kastanjeboom, de enige die gespaard is gebleven toen
de weg langs het talud van de spoorbaan verbreed werd. Ik vecht met de wapperende jaspanden om de toegangsweg naar m'n zakdoek. Boven mijn hoofd
slaan kale takken zwiepend tegen elkaar. Kraaien staan op de wieken stil
tegen de wind, zakken dan zwierend en krijsend weg in de bomen aan de
overzijde.
Ik leun achterover tegen de joelende storm en haast mij, want ik ben laat.
De klok in de toren boven de fabriekspoort wijst over tweeen. Op dat uur
had ik de nieuwe chemicus besteld voor een inleidend gesprek. Wij zaten verlegen om de man en zijn papieren hadden een gunstige indruk gemaakt. Ik
repeteer in gedachten zijn antecedenten. Chemisch doctorandus. Olieman uit
Indie. Na de kampen in Noord-Sumatra daar gebleven. Tot het tijd werd
terug te keren. Een paar jaar Rotterdam, een paar jaar Amsterdam en nu
solliciterend naar een plaats in de chemische research van onze fabriek.
Ik passeer het open hek naar het voorplein. De wind jakkert als een wildeman om me heen. Onder de poort verschijnt een man in een lange jas,
kraag op, blootshoofd. Hij tornt tegen de wind op. Hoofd op, hoofd naar
beneden, opzij naar links, opzij naar rechts in een poging om de gure wind te
ontgaan. Dat lijkt zo tenminste. Het lijkt oak wel op jets anders. 't Is net of
hij gejaagd is.
Ik denk, waar heb ik zo'n gestalte meer gezien? Een vluchteling. Juist. Bij een
razzia in de oorlog heb ik zo mannen zien lopen. Haastig zonder te rennen,
om niet de indruk te wekken dat ze dat het liefste zouden willen doen. Hij
komt met grote passen op mij toe. Een grauw gezicht. Hel blauwe ogen. Hij
veegt met een grote zakdoek z'n voorhoofd af. Dat is 'm, denk ik bijna hardop.
Ik herken hem van de foto op een der papieren. Van der Ploeg, dat is zijn
naam. Waarom loopt de vent hier? Terug nog wel. Had hij niet even kunnen
wachten? We hadden toch een afspraak. Hij is nu vlak bij. Zweetdruppels op
zijn voorhoofd, die hij telkens met een grote zakdoek wegveegt. Ik sta stil. Hij
staat stil. Hij komt nu op mij toe. Een grote, zware kerel.
'Is u meneer Beek?', vraagt hij luid. Nu veegt hij zijn neus.
'Inderdaad!'
'Van der Ploeg', zegt hij.
'Hadden wij geen afspraak? U is toch de nieuwe chemicus?'
Hij knikt. 'Ik ben van de trein met een taxi naar hier gekomen. Ik heb niet
goed opgelet. Bij de portier moest ik even wachten. Hij telefoneerde. U was
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er nog niet. Toen zag ik het. Nu moet ik snel terug naar m'n hotel. Mijn vrouw
wacht daar. Ik bel u nog wel op, het spijt me.'
Hij kijkt me schichtig aan. Glimlacht verlegen. Groet met de hand en de zakdoek, maakt een lichte buiging en passeert.
Wat ter wereld zeg hij dan? Ik zie hem na, haal mijn schouders op. Misschien
voelt hij zich niet goed.
Bij de portiersloge wacht een der wakers op me. Hij slaat de hand aan de pet.
'Die meneer, die naar u vroeg is plotseling weggegaan', zegt hij.
'Heeft hij iets gezegd?'
'Geen woord, hij is meteen omgedraaid en weggegaan.'
'Goed', zeg ik en loop door. De bedrijfsleider houdt me aan.
'En?' vraagt hij. Ik vertel hem de wonderlijke ontmoeting met de chemicus.
'Hij is stapel.'
'Dat lijkt tenminste zo.'
'Wat denk jij?'
'Ik weet het niet, hij zou nog bellen.°
Als ik mijn kamer binnenkom zit mijn secretaresse te telefoneren. Ik hoor haar
zeggen: 'Meneer Beek komt juist binnen, een ogenblik, ik verbind u door.'
Zij knikt naar mij met de hand op het mondstuk.
'Meneer Van der Ploeg voor u.'
Ik til de hoorn van de haak. Zij legt de hare neer.
'Met Beek', zeg ik.
Ik hoor een poosje niets. Vaag komen andere stemmen door. Er is een vrouwenstem bij. Dan ineens luid: 'Meneer Beek?'
'Met Beek', herhaal ik.
'Van der Ploeg hier. Neemt u mij mijn vreemd gedrag van zo juist niet
kwalijk. Het is niet eenvoudig uit te leggen wat me bezielde. Ik heb er ook
geen zin in, (het kionk ineens stug, bijna vijandig) maar ik trek mijn sollicitatie in.'
'Dat is dan jammer', zeg ik rustig, 'blijft u vandaag nog hier of keert u direct
terug? In welk hotel logeert u?'
'Tegenover het station, wacht u even ...juist . hotel Vink. Ik was de naam
alweer kwijt. Nee, ik... wij blijven tot morgen.°
Wij, denk ik, zijn vrouw dus.
'Als ik u dan vanavond eens opzocht. Ik zou het prettig vinden uw vrouw
te ontmoeten en bovendien, dan kunnen we nog even met elkaar spreken voor
we afscheid nemen.'
Tenslotte zaten we brood verlegen om de kerel.
In de kleine lounge van hotel Vink staat een jonge vrouw op uit de diepe
fauteuil. Glanzend zwart haar, glad achteroverliggend, in een zware rol in de
nek. Staalblauwe ogen met lange donkere wimpers. Karmijnrood aangezette
mond in een amorboog onder een rechte, smalle neus. Zwart mantelpak met
diepe V-hals. Geen sier verder, behalve twee blauwe stenen in oorknoppen
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als twee extra ogen.
'Meneer Beek?'
Zij reikt een kleine hand, zonder ringen. 'Mijn man is met een minuut hier.'
Buitenlandse, denk ik, spreekt uitstekend Nederlands met een stevig accent.
Engelse, weet ik meteen.
'Ik wacht graag even in uw gezelschap.'
'Wij drinken thee, mag ik u inschenken?'
'Daar is mijn man. Jij ook thee, Wim?'
Van der Ploeg komt met veerkrachtige stappen op mij toe. Een andere vent
nu, rustig, zeker. Hij kon een dokter zijn. Hij geeft een stevige hand.
'Prettig dat u de moeite hebt genomen ons op te zoeken. Rookt u?'
'U hebt de verbinding met ons nog al abrupt verbroken. Het kon toch niet
zijn omdat ik mij een paar minuten verlaat had op onze afspraak?'
Ik zeg het met een verontschuldigend glimlachje. Ik moest die kerel zien
te winnen.
'Maar neen', zegt hij met opgetrokken wenkbrauwen en twee rimpels in zijn
voorhoofd, alsof hij niet begrijpt waar ik het over heb. Dan dringt mijn excuus
tot hem door. Hij zegt: 'Dat is me ontgaan, ik heb trouwens veel ervaring in
wachten.'
Hij lacht. Hij heeft een gouden tand rechts in zijn bovenkaak.
'Mijn man heeft nog steeds iets tegen het Jappenkamp', zegt zijn vrouw en
legt haar rechterhand met de warm-rood gelakte nagels bijna als een liefkozing
op zijn mouw.
'Gunst', zeg ik.
Ik wist genoeg van de Duitse kampen om van deze mededeling niet achterover te vallen.
'Gunst', herhaalt hij (en ik proef een spiertje sarcasme in de toon) 'maar dat is
nu voorbij.°
'Dat is niet voorbij', zegt zijn vrouw. 'Ik vrees dat het nooit voorbij gaat en
dat is we6r de oorzaak van je terugtocht, niet waar Wim, ik weet het zeker, het
is het oude liedje. Je hebt het me niet gezegd, maar ik ben er zeker van.'
Hij steekt zijn hand op om zich tegen de woordenstroom te verweren.
Haar toon is volstrekt niet scherp. Zij spreekt zangerig met grappige slidings
in de r's. Er duikelt een lachje in haar ogen die, nu ze haar hoofd schuin houdt,
een groene glans krijgen. Van der Ploeg kijkt geamuseerd naar zijn vrouw.
'Wat moet meneer Beek wel van ons denken', zegt ze olijk.
'Dat we een tikje gek zijn.'
'Ik zie nog geen verbancl tussen de dingen', merk ik op en lach ook.
We moeten de vent hebben.
Hij leunt achterover in zijn stoel en steekt met zorg een sigaar op.
'Kijk', zegt hij, 'ik ben op een bepaald punt een beetje getikt. Sinds de kampen.
Ik was in het krijgsgevangenkamp in Noord-Sumatra, nadat ons transportschip was getorpedeerd. We gingen met 2000 man aan boord naar een onbe370

kende bestemming. Birma waarschijnlijk. De helft van de mensenlading kwam
om. Het schip zonk binnen de tien minuten. 1k ben er uit gekomen. Aan wal
gekomen. Mijn laatste vrijheid.'
Hij zucht, zakt achter in zijn stoel, hij inhaleert de rook, draait de sigaar rond
tussen duim en wijsvinger, buigt zich voorover en begint snel to praten.
'In het kamp groeide de afrastering tot een obsessie. Ik word ziek als ik een
afrastering zie. Uw fabrieksterrein is volledig omgeven met een hek, met hekwerk, met een afrastering. Die is gespannen tussen betonnen staken met de uiteinden naar binnen gebogen. Naar binnen gebogen, ziet u, een teken van gevangenschap. Waarom naar binnen, waarom nie t naar buiten? Dat wijst naar
de vrijheid.'
Ik kijk hem verbaasd aan. Zweetdruppels staan op z'n voorhoofd. Hij haalt
de grote zakdoek weer uit zijn zak en veegt zijn gezicht af.
'Zullen we een whisky drinken?' vraagt hij al vegend.
Ik knik. Hij roept de ober.
'jij, kind?'
'Een Witte vermouth'.
'Bij de portiersloge zag ik het.' Hij praat alweer gehaast door, voor de kelner
arriveert.
'Ik was weer terug in het kamp, begrijpt u. Ik kon weer niet over die vervloekte punten heen, die vingers die naar binnen wezen, bovenal die vingers! Terug,
zeiden ze, terug!'
Hij schreeuwt.
Ik voel me niet helemaal op m'n gemak.
Wij drinken.
Zijn vrouw kijkt me over haar glas aan. Een taxerende blik, alsof ze vraagt:
'wat denk je ervan?'
'Maar de poort en de toegang tot het terrein zijn toch wijd open', zeg ik.
Hij knikt. Veegt zijn mond af met de rug van zijn hand. En haalt zijn schouders op.
'Waarom dan da t hek?'
'Omdat we een beetje controle willen houden, we zijn geen openbare weg en
geen speelterrein.'
'Waarom dan die punten naar binnen gebogen?'
'Dat weet ik niet. Aan de buitenzijde loopt een weg, een smalle weg. Daar
rijden wagens langs. Hoge wagens, soms vrachtwagens. De punten zouden
beschadigingen kunnen opleveren. Misschien ook wel omdat we andermans
luchtruim schenden.'
Ik grinnik plotseling om de dwaze veronderstelling.
'Maar nogmaals, ik weet het niet. Ik wil het wel eens informeren. Die dingen
zijn nu eenmaal zo gemaakt.'
'Maar ze kunnen toch voor hetzelfde geld andersom worden geplaatst?'
'Ik zei u al, ik weet er geen antwoord op.'
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Mijn gastheer staat op, excuseert zich en verlaat de lounge.
'Is uw man om dergelijke redenen ook bij de voorgaande ondernemingen weggegaan?'
' Ja', zegt ze. 'In Amsterdam was het wel iets anders. Hij werd overgeplaatst
naar een research-afdeling, die er uit zag als een bunker. Hij nam onmiddellijk ontslag.'
Ik knik. 'Het is afschuwelijk dat we om zulk een reden uw man moeten missen.'
Ik leeg mijn glas als hij terugkeert.
Achter de stoel van zijn vrouw langs legt hij zijn hand even langs haar Wang.
Ze ziet naar hem op.
' Je lastpost, he', zegt hij.
Ongevraagd bestelt hij een tweede rondje.
'Toch geloof ik dat u de stand van de spijlen verkeerd interpreteert', zeg ik
zachtjes als hij weer zit. Ik staar voor me uit alsof ik in gedachten spreek.
'Ik vraag me of of u, gesteld dat u over de afrastering zou willen klimmen,
geen nut van deze naar binnen gebogen vingers, dat zei u toch, hebt. Waar zult
u houvast kunnen vinden als de punten naar buiten, naar de vrijheid, wijzen?'
We nemen afscheid. Van der Ploeg brengt mij naar de hal. Hij pakt de jas
uit handen van de kelner en hijst me er in.
'U gaat morgen weer terug? Mag ik u dan nog even bellen?'
'Als onze vrienden in B. thuis zijn, blijven we nog een of twee dagen.'
'Dat zou prettig zijn, want ik wilde nog wel een gesprek met u hebben. Tenslotte telt onze onderneming weer fabrieken, ook zonder hekken. Zijn het
vrienden uit Indic?'
'Ja, een kampgenoot, Duping, Ir. Duping.'
Met een ruk keer ik mij om.
'Duping?'
'Hoezo? Jean Duping, ja, ingenieur werktuigbouwkunde.'
'0, maar die zal zeker thuis zijn, die werkt bij ons in de mechanische research,'
zeg ik.
'Wel allemachtig', roept hij, 'daar had ik zelf op kunnen komen, stom .
Zijn voorhoofd staat ineens weer vol zweetdruppels. Hij veegt razend met de
grote zakdoek over zijn gezicht.
'Nu moet ik zeker terugbellen', zeg ik. 'Is morgenochtend tien uur goed?'
'Ja, ja, dat is best.'
Het is de volgende morgen nog geen tien uur als plotseling de deur van mijn
kamer na een zacht geklop opengaat.
Twee terreinwakers flankeren een verlegen lachende Van der Ploeg.
'Ik ben gearresteerd', zegt hij.
'Deze heer . . begint de oudste bewaker.
'Ik heb het geprobeerd,' zegt Van der Ploeg en slaat zich op de dij.
'Kijk, mijn handen. Verdraaid, ik was er zo over heen.'
Er stonden geen zweetdruppels op zijn voorhoofd.
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Fred Brice van Faassen
Verzen op thema's uit de vorige eeuw.
LANDSCHAP DAT BEKEND IS

soms is
de kleine versiering
zonder onrust
binnenshuis gebleven
als kamermuziek
een album met muzikale foto's
de tedere liefde en de ongelukkige
luisteren naar preludes en nocturnen
naar scherzo's en balladen
en zingen van de liefde
natuurlijk een melodie
een variatie van het verlangen
misschien als een proberen
maar men tekent de tijd op
zoals een lied er over kan praten
met mal du siecle in zijn mond
met het grote waaien in de adem van het lied
liefhebben met een groot bos voor ogen
zingen van het eerste samenspel
is praten zonder woorden
de liefde is een ontmoeting
een been en weer gepraat
met plotseling
een gevoel van pantheisme
in je stem
neem nu een melodie
in je mond
een woord dat niet blijft
de beweging van een lied
het lied
een gravure van het landschap
van de liefde
zo is de liefde
altijd wit ze
gelukkig zijn
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Frederice van Faassen
LANDSCHAP DAT BEKEND IS

woorden als vlier
balsemien en bedstro
rosmarijn thijm
gentiaan en godsgenade
woorden die wel weten
van de rustige zon
altijd komt ze
en vouwt de planten open
de bosbloem de donkere bloem
planten die aan het leven lijden
de stekelige heesters
brengen het er al niet beter of
als ze rozen dragen
is het om de zachte geur van vergaan
binnen de kleine nacht
zorgzaam bloeien
de bleke planten
de langzamen
bloemen als versierselen
eerst spelen en dan lief dood zijn
zo blijft dan
de geur van de planten
hun vochtige kleur
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Frederice van Faassen
LANDSCHAP DAT BEKEND IS

leventje
nog niet tot bewustzijn ontwaakt
plantje van nederigheid
speel maar slaap maar
pakken en kijken
een wiegje van zorgzaamheid
pas begonnen
lach je een beetje
je kleine handje oogje en
alles wat klein aan je is
een gloeiende wang
speeltje van verlangen
we moeten je wel met kanten en strikken versieren
versierinkje van ons bestaan
eigen bestaantje
dat zich om zichzelf bekommert
zo moet je lachen zo moet je huilen
iedere dag een beetje groter
je strekt je uit
mensje met een adem een hartslag
een begin in de tijd
een krulletje
een wiegenkindje
met een rinkelbel
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Frederice van Faassen
L AND SCHAP DAT BEKEND IS

slapende kinderen
ademen met de aarde
slapende mensen
warden onttrokken
aan het lieve leven
als alle woorden slapen
en iedere stem is toegedekt
spreekt de vogel van de nacht
in het oor van het zwarte water
de slaap neemt ieder woord
voor lief
de dag neemt alle woorden terug
de nacht is zoveel korter dan de dag
ieder mens lijkt wel een dief
in de lange schaduwen van de nacht
als het donker zich vergroot
legt ook de nachtvogel
zich ter ruste
de planten zijn alleen gelaten
en zonder beweging
tegen het donker valt
het verlangen in
als een getij
de vochtige nacht
is een zegening
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Frederice van Faassen
LANDSCHAP DAT BEKEND IS

vogels blijven zichzelf
en staan in een flora
van balsemien en bedstro
van vogel tot vogel
worden de dagen doorgegeven
vogels kijken uit
hun rechter en linker ooghoek
van verstandhouding
laag bij de grond vieren zij feest
zij wandelen door de lucht
en spreken in koor
die vreemde dieren
de dagen breken niet vroeg genoeg aan
maar de nacht overvalt ze
met vochtigheid in hun veren
ze rusten en geven een voorbeeld
vogels zijn tekens van leven
ze zwaaien met takken
betuigen hun vriendschap
en maken geluidjes
een stilzwijgende afspraak
ieder dood vogeltje
gaat zijn eigen weg
vogels betreuren niet
het vergaan
de watervogel en de loopvogel
vogels als versieringen
van parken en tegenvoeters
van de mensen
vogels als gebaren
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Frederice van Faassen
LANDSCHAP DAT BEKEND IS
leven met de dood voor ogen
de dood dat treurige geschenk
van het leven
iedere dans een dodendans
lieve koude dood
onbegrijpelijke vorm
van leven
een grafje van verlangen
waar dode vogels rusten
beluister deze prenten van de dood:
doodgaan is je naam verliezen
in ijsbloemen van kant
maar neem nu de bloeiende planten
die rustig klagend vergaan
nauwelijks verdrietig
is hun langzame ontbinding
dode herbariumbloemen van gestorven licht
doodgaan is jezelf vergeten
en eindelijk ontbonden zijn
de lange slaap ingaan
om bij de vogels zonder zon
het leven to ontdekken
zo is de dood:
je merkt jezelf niet meer
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Marianne Colijn
DRIELUIK

Aan het eind van de laan lag bet huis. Het leek de laan of te sluiten, gehurkt
achter een hoge ligusterheg.
'Ik moet me haasten', dacht de oude man, die met een boodschappennetje in
de laan liep. Hij veegde een druppel van zijn neus, verhuisde het net van zijn
linkerhand naar zijn rechterhand - het was zwaar - en probeerde wat vlugger
te lopen.
'Ik moet me haasten', dacht hij opnieuw, 'waarom ook weer'.
Hij keek naar de lucht, naar de bomen die kaal werden gewaaid door de
najaarswind, vervolgens aandachtig naar het huis aan het eind van de laan.
Toen herinnerde hij het zich weer.
'Ik ben jarig en de kinderen komen straks, Agaath en Henri. We zullen samen
eten, een feestmaal, ik word vijfentachtig. Een hele leeftijd maar nog kras
gelukkig, dat wel. Tot voor kort voorzitter van de Oranjevereniging boor en
met ere. En nog elk jaar present bij de aubade op koninginnedag en op de
receptie daarna. Zeker, wat dacht u. En nog kaarsrecht. De laatste keer zei de
burgemeester nog - wat zei hij ook weer - o ja hij zei: meneer Van Houten
wat bent u nog bijzonder flink voor uw jaren. Ja zeker burgemeester.
De oude man kuchte. De koude najaarswind woei in zijn keel als hij zo in
zichzelf praatte, maar hij kon het niet laten. Hij lichtte zijn hoed voor de burgemeester die hij in de laan meende te zien, samen met de gemeentesecretaris
en nog enkele notabelen van de receptie op koninginnedag. Zijn haren woeien
op in de wind, zijn dunne baard wapperde.
Toen stand hij voor het hek van het huis en slofte het tuinpad op. Hij was nu
toch wel moe. Wie stond daar voor de deur. Warempel, dat was Henri. Altijd
als je het niet verwachtte. 0 neen, vandaag was het anders. Vandaag was hij
jarig, juist ja. Hij had Henri uitgenodigd en Agaath, voor het feestmaal. Of
had Agaath dat gedaan? Vader u wordt vijfentachtig, daar moeten we toch iets
aan doen. Wat zoudt u zeggen van een feestelijk etentje. Ach kom, Agaath was
een gans. Nooit kreeg ze iets voor elkaar. Niets kon je ooit aan Naar overlaten. Om van Henri maar te zwijgen. Die verprutste eeuwig de boel. Kon nog
geen leraarsbaantje aan. Wat deed hij nu, vertalen en lesgeven aan stomkoppen die alleen waard waren te zakken. Hun moeder was trouwens net zo
geweest. Tot niets in staat. Als hij de zaken in huis niet regelde en onder controle hield, liep alles in het honderd. Enfin. Wie stond daar nu gelijk met hem
voor de deur? Ach ja, dat was Henri immers.
De oude man veegde een druppel van zijn neus en keek zijn zoon aan. Hij
blafte: 'zo, je bent laat. Jij komt ook altijd precies wanneer je wilt. Enfin,
dat weten we'.
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Hij scharrelde aan het slot, de deur ging open.
'Wel gefeliciteerd met uw verjaardag', zei de zoon. De oude man gromde.
'Ga binnen', commandeerde hij vervolgens, 'Agaath had natuurlijk weer jets
vergeten op het laatste nippertje, zodat we er allebei nog op uit moesten. Jullie zijn me een stel'.
De zoon stapte het huis binnen. 'Als de gehoorzame hond die ik altijd was',
dacht hij.
De hal was kil en rook muf naar talloze maaltijden. De trap was nog altijd
donker en de smalle raampjes in de trapbocht hadden nog altijd geel glas
in food.
De oude man scharrelde met het boodschappennetje in de keuken rond. De
zoon hing zijn jas aan de kapstok. De leeuwenkoppen aan weerszijden van het
rijtje klerenhaken hadden nog altijd hun koperen ringen in de bek. Hij tikte
ertegen. Als kind had hij er soms aan willen gaan hangen, maar het nooit
gedurfd.
Hij ging naar binnen. Het was of hij zijn jeugd binnenstapte: donkergroen en
bruin. Erwtensoep en modder.
Hij liep naar het raam. Gek was hij geweest om te komen. Agaath had geschreven: 'vader wordt vijfentachtig, kom je ook, er is anders niemand meer'.
Hier was hij dan, toegevend aan de sentimentele impuls van Agaath. Vijfentachtig, en wat dan nog. Een zinloos aantal jaren waar niemand mee gebaat
was, zeker niet zijn zoon en dochter, uitwassen van zijn stam, schimmen in
zijn schaduw, knipprenten tegen de achtergrond van zijn bestaan.
Hij keek de laan in. 'De weg loopt dood op het huis', dacht hij, 'pas op het
eind zie je de uitweg links en rechts, maar dan is het te laat, dan ben je al in
de vat gelopen'.
Hij keek naar de bomen. 'Als klein jongetje liep je daar. Wat waren de bomen
toen groot, reuzen voor de hemel. 's Zomers ritselden ze tegen je met hun
blaren en 's winters wezen ze naar je met hun kromme armen. 'Hij is klein, hij
is bang, hij is dom, hij is vies, hij plast in zijn bed, hij stinkt. Ze wassen hem
thuis met koud water en dan gaat hij over de knie'. Je liep beschaamd fangs
hun hoge harde stammen, ze ritselden, ze wezen en je durfde niet omkijken.
Als het hard woei, gooiden ze takken voor je voeten op de grand en als het
regende, schudden ze een stortbad druppels over je uit. Ze joegen je op tot
het eind van hun rijen en als je dan wou vluchten, naar links of naar rechts,
dan was het te laat, dan stond je al voor het huis, dan ging de deur open en
dan kwam de baard op je af, met de dikke lippen erin en de dreunende stem
erachter. 'Kom binnen' zeiden de lippen en de baard wipte mee, 'hoe is het
gegaan vandaag'. 'Goed zei je'. Soms was het waar. Dan gebeurde er niets.
Dikwijls was het niet waar. Dan kwam de wraakoefening. Een geslagen
hond en geen uitweg. Baard, stem en dreunende stap leken samen op God. Onze
God is een verterend vuur. Rook gaat op uit zijn neusgaten. Zijn stem rolt als
de donder.
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Waar was moeder ergens? Nergens. Een huishoudende schim. En je zusje? Een
hazengezicht met grote vooruitstekende tandem Ze leek altijd op de vlucht te
zijn voor de baard, de stem en de stap.
War had ze al die jaren gedaan? Ze was nu verpleegster, herinnerde hij zich,
hier in de buurt. Ze kwam zo nu en dan bij vader, hield zijn boel zo'n beetje
bij, ruimde de rommel op. Het contact tussen hen beiden was verloren gegaan.
Hij wilde het niet meer. Hij zat weggedoken in een klein nest van een provinciestadje, gaf bijlessen, deed vertaalwerk. Voor de klas durfde hij niet meer,
bang voor het hoongelach van een stelletje pubers waar hij niet tegenop kon,
het gegier waar hij middenin stond en dat bot verstomde zodra de rektor binnenkwam. Wat had hij nu: een kleine kamer in een kleine stad, klein werk
met kleine kinderen die hij hoofd voor hoofd aankon, zodat ze op hun beurt
bang werden voor hem. Soms hoorde hij zichzelf tekeer gaan. 'Ik ben net
vader', dacht hij dan, misselijk en beschaamd over zijn armzalige wraak, zijn
kleine benepen leven.
Nu stond hij hier, in het huis dat hij eertijds ontvlucht was, op de verjaardag
van de stem en de baard en de dreunende voetstap en vroeg zich af, waarom.
Achter zich hoorde hij gerucht. Hij keerde zich om. De oude man zat zacht
snurkend in zijn stoel. Hij had een wollen ijsmuts opgezet. Zijn hoofd was opzij
gezakt, er kwam speeksel uit zijn ene mondhoek.
De zoon had hem niet horen binnenkomen. Hij keek naar de slaper; langzaam
begon er iets tot hem door te dringen. 'Oud', dacht hij eerst, en toen 'kinds',
en vervolgens: 'onmogelijk, hij niet'.
Op dat ogenblik werd de oude man wakker na een plotselinge harde snurk,
smakte met zijn lippen, veegde zijn mond af en keek naar de zoon bij het
raam. Zijn dwalende blik werd scherp. 'Wat sta je daar nu?' blafte hij, 'ga toch
zitten. Waar is Agaath'?
Ze liep in de laan gejaagd zich voortreppend. 'Heb ik nu alles', piekerde ze
telkens, 'heb ik nu werkelijk alles?'
Dat vader nu oak per se altijd zelf boodschappen wilde doen en hij kon het
niet meer, hij vergat de helft. En dan de razernij als je hem helpen wilde. Hij
kreeg er nog eens een beroerte van.
Maar vandaag had ze voet bij stuk gehouden; hij een paar boodschappen voor
de vorm en zij de rest. Vandaag mocht er niets mislukken. Ze raadpleegde uit
het hoofd haar boodschappenlijstje, raakte de tel kwijt, begon opnieuw,
onderwijl steeds sneller en sneller lopend, tot ze tenslotte in een sukkeldrafje
schoot. Ze draafde het tuinpad op, opende jachtig de voordeur, liep regelrecht de kamer binnen, zei 'dag' in de stilte, keek toen van de een naar de
ander. De beide mannen zaten zwijgend ieder aan een kant van de kachel.
'Je bent laat', baste de oude man. Henri stond op en kwam naar haar toe. 'Dag,
hoe gaat het', zeiden ze allebei. Toen hij haar kuste rook hij de zwakke lysolgeur uit haar kleren. 'Walgelijk', dacht hij, 'zo'n ziekenhuisluchtje, ze is ervan
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doordrenkt'.
'Hoe kom je zo last', vroeg de oude man knorrig.
't Was vol in alle winkels, ik moest overal lang wachten'.
'Gebruik dan ook je hersens', zei hij bits, 'altijd vergeet je iets, nooit is je werk
in orde'.
De dochter ging naar de keuken, begon he t boodschappennet en haar mand uit
te pakken, keek de lijst na.
Henri was haar gevolgd. 'Zeg Agaath', begon hij. 'St. even stil', zei ze, 'ik ben
bezig'. Hij leunde tegen het aanrecht en keek naar haar. Nog steeds hetzelfde
hazengezicht, alleen wat ouder. Een bedaagde haas. Ze rende nog precies zo
schichtig door de laan als vroeger, op het tuinpad nog een keer terughollend
om het hek te sluiten, anders werd vader kwaad. Een gek mens, waar je om
moest lachen, net als hijzelf.
'Wat heeft je bezield om deze comedie op touw te zetten', zei hij, 'ik ben gek
geweest om te komen'.
Ze keek naar buiten en zei niets. 'Nou?' vroeg hij, waarom moest je ineens zo
nobel doen? We zitten met elkaar opgescheept rond de kip en de pudding. Het
is waanzinnig'.
'Ik weet het niet goed', zei ze, 'hij wordt vijfentachtig en ik dacht, dat kan
toch niet zomaar voorbijgaan. We moeten toch iets doen. Hij veroudert bovendien sterk de laatste tijd, het is misschien de laatste keer'.
'Belachelijk', zei hij woedend, 'sentimentele onzin. Als je maar weet dat ik
vanavond na tafel onmiddellijk vertrek, ik heb geen zin om 'anger dan strikt
noodzakelijk mee te doen aan deze idiote vertoning. Het is om je dood te
lachen'.
Hij ging de keuken uit en sloeg de deur achter zich dicht. Geschrokken keek
ze hem na. Haar handen pakten werktuiglijk de boodschappenmand verder
uit. Toen liep ze naar het fornuis en begon de kip te braden.
'Is het comedie', piekerde ze, 'een sentimentele vertoning van twee malle
mensen en een demente oude man, plechtig geschaard om kip met compote,
soep vooraf en pudding toe. Om je dood te lachen?' Ze keek naar buiten. 'Misschien wel', dacht ze, 'ik heb immers altijd gek gedaan, altijd het verkeerde.
Ik was er altijd net naast. Iedereen gilde om die gekke Agaath. De verpleegstersopleiding was een wanhoop. Wat mis kon gaan, ging mis. Het werd
spreekwoordelijk. Als de dood was ze geweest voor de hoofdverpleegster.
'Precies vader zonder baard', had ze eens bij een uitbrander gedacht en de
zenuwgiechel bij deze gedachte had haar ontslag bezorgd.
Ze durfde niet naar huis, maar ging tenslotte toch, omdat al haar sollicitaties
op niets uitliepen. Thuis mocht ze voor straf geen voet buiten de deur zetten.
Na een week had vader een nieuw ziekenhuis gevonden en haar eigenhandig
daar afgeleverd. Haar vrije dagen moest ze thuis doorbrengen. Het huis was
altijd vol baard, stem en dreunende voetstap. Moeder ging daar helemaal achter schuil, een schichtig schimmetje, dat van keuken naar kamer glipte en vice
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versa. Ze werd met de jaren ieler, totdat ze dood ging en er niets meer van
haar over was dan een verschrompeld hulsje dat slap en stil weggegooid leek
in het grote bed. Toen had de dochter haar voor 't eerst goed gezien.
Altijd als ze in dit huis was, kwam de herinnering weer bij haar boven als was
het pas gisteren gebeurd. Ze had het lichaam uitgekleed om het te wassen. Met
de ouderwetse, krakend gesteven nachtjapon die als doodshemd dienen moest,
in haar handen, had ze neergekeken op het lege coconnetje dat een mens geweest was. Moeder. Een vrouw, die in dit bed had geslapen, een man in haar
armen had gehouden, hem had ontvangen in haar schoot. Vader. Die zich van
tijd tot tijd over haar had uitgestrekt, haar in bezit had genomen, had overweldigd, haar vervolgens had laten liggen en zonder op- of omzien had verder geleefd.
De dochter had gekeken naar het uitgedroogde gezichtje, de dunne benen, de
borsten die als bleke, overbodige velletjes neerhingen.
Ze was gaan zitten om beter te kunnen kijken, drukte de nachtjapon tegen
zich aan, het katoen ritselde met een droog geluid. 'Dat een mens zo kan worden', had ze gedacht. 'Ben je ooit anders geweest', had ze gefluisterd, 'hoe was
je vroeger. Heb je van ons gehouden of was je al lang dood toen je nog leefde.
Je hebt twee kinderen ter wereld gebracht, wat heb je toen gedacht, wat heb
je gevoeld? En vader. Heb je ooit van hem gehouden, of was je alleen maar
bang? Wat heeft hij met je gedaan dat je zo bent geworden, een schaduw, een
niets. En je kon niets doen, je had geen uitweg'. Ze had zich voorover gebogen naar het dode gezichtje. 'Waarom ben je niet weggelopen, zomaar, de deur
achter je dicht en het huis uit, de laan uit, weg'.
De dode, halfgesloten ogen keken naar haar voorbij.
De gefluisterde woorden leken in de stilte luidheid en klank te krijgen, de
kamer te vullen, de gang, het huis. De dochter was verschrikt opgestaan, liep
op haar tenen naar de deur, opende die, keek naar de studeerkamer, er scheen
geen licht door de kieren, vader was dus niet thuis. Geruisloos had ze de
slaapkamerdeur weer gesloten, was teruggeslopen naar het bed, zag haar
eigen gezicht in de spiegel, mager en ontdaan, 'en dat vraag jij', dacht ze.
Het grijze winterlicht was al lang verdwenen. Ze merkte, dat ze naar buiten
had staan kijken. 'Geen keer kan ik hier komen of ik zie het weer', dacht ze.
Ze zette de pan met aardappelen op het gas en knipte het licht aan. Toen ontdekte ze haar broer in de deuropening. Ze schrok, want ze had hem tevoren
gehoord noch gezien. Hij stond stil naar haar te kijken.
'Sta je daar al lang', stamelde ze, 'ik dacht dat je binnen was, het is hier zo
koud'.
'Waarom doe je het', vroeg hij, 'waarom kom je hier geregeld, waarom hou je
zijn boeltje schoon, waarom heb je dit zinloze verjaarsfeest op touw gezet',
hij kwam naar haar toe, bracht zijn gezicht vlakbij het hare, 'waarom doe je
zoiets geks'?
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Ze deed een stap achteruit, ging op de keukenstoel zitten, legde haar handen
op tafel en spreidde haar vingers uit. 'Ik weet het niet', zei ze tegen haar
vingers, 'zolang als ik hier kom vraag ik me af waarom en ik weet het nog
steeds niet'.
Ze haalde haar schouders op. Toen keek ze haar broer aan. 'Soms denk ik dat
ik werkelijk een beetje gek ben'. Ze trok een grimas. 'Daarom hou ik het
zeker ook zo lang uit in die richting. Allemaal samen lekker gek'. Ze keek
weer naar haar vingers, praatte daartegen voort.
'Je ziet zoveel, elke dag, zoveel mensen, soms gewoon, vriendelijk, verstandig,
soms om van te schrikken en dan denk je wat is nu de werkelijkheid. Je loopt
altijd op de grens tussen gek en gewoon en soms weet je nie t meer waar je zelf
bent. Sommige verpleegsters kunnen er niet tegen, die gaan weg. Ik niet, ik
schrik nergens van, begrijp je?'
Ze keek hem aan, hun blikken hielden elkaar vast, hij leunde tegen de deurpost, zijn dunne vingers tastten langs zijn lippen alsof hij zo de woorden wilde
vormen die hij tevergeefs probeerde te zeggen. Toen kwam hij langzaam naar
de tafel en ging met stijve bewegingen op de andere keukenstoel zitten.
Ze liep naar het fornuis, keek in de pannen, roerde en prikte. Hij tastte
opnieuw met zijn vingers langs zijn lippen. 'Hij heeft ons leven verpest', zei
hij tenslotte. Ze ging weer zitten, knikte. 'Het jouwe en het mijne', zei hij weer.
Ze knikte opnieuw. 'Dat draag je mee, dat raak je niet meer kwijt, dat zit tot
onder je huid'. Ze zat heel stil naar hem te kijken. 'Tot in je stem. Soms hoor
ik mezelf en dan denk ik: net vader en dan kan ik wel kotsen'. Hij keek haar
hulpeloos aan. Ze stak haar hand uit en hij greep die, bewoog zijn lippen maar
er kwamen geen woorden. 'Stil maar', zei ze, 'ik weet het wel. Altijd als ik
hier ben komt het op me af. Jij, ik, moeder. En dan denk ik: hoe kunnen
mensen zo worden, of liever: hoe kan het dat een ander mens ze zover krijgt.
Moeder was al lang dood voor ze dood ging. Hij knikte op zijn beurt. 'Wij
ook', zei hij, haalde zijn schouders op, 'jij misschien niet'. Hij streek zijn \ringers door zijn dunne haar, 'jij misschien niet. Jouw leven is anders dan het
mijne, gevuld met andere dingen. Door het mijne loopt hij elke dag te dreunen en te stampen en te praten. Ik ben net zoals moeder, helemaal niets. En
daarom', ging hij voort, 'ik kan hem kelen en ik zit waarachtig hier op zijn
verjaardag'.
'Het spijt me', zei ze, 'ik moist het niet, ik had je zolang niet meer gezien'.
' Je moet me horen tegen die snotapen die ik les geef, net vader, ik schaam me
dood. En ik kan niet anders, begrijp je - hij fluisterde - begrijp je dat, ik kan
niet anders want ik ben niemand anders. Niks. Een schaduw. Ik leef en ik
adem en ik loop en ik praat, maar van binnen is het leven er uit gestampt.
Volledig. Ik zit daar maar zo'n beetje, op dat kamertje, in dat provincienest,
ik wil er weg maar ik doe het niet, want waar moet ik heen, het is overal hetzelfde. Hij achtervolgt me, hij kruipt in me, hij giet me vol met zichzelf, ik
raak hem niet kwijt, nooit, nooit'.
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Hij zweeg plotseling, plukte zenuwachtig aan zijn lippen, ging toen door 'ik
heb hem nu dan weer eens gezien na zoveel jaren en ik' - hij keek haar aan 'ik heb iets ontdekt. 1k kan het niet geloven, maar ik vergis me niet. Hij
takelt af, hij wordt kinds'. Ze knikte. 'Zie je, dat kan ik er nou net niet bij
hebben', zijn mond beefde, 'ik zou nu eigenlijk medelijden moeten voelen, dat
hoort, zulke mensen zijn meelijwekkend. Maar hoe kan ik dat. Ik haat hem,
dat heb ik altijd gedaan. Ik ken geen ander gevoel'.
Ze keek naar zijn mager gezicht. '1k wist het niet', zei ze, 'ik - het spijt me zo'.
'Nee', zei hij, 'het geeft niet.'
Ze stond op om het eten op te doen. Hij keek naar haar handen die borden en
schalen pakten, en volgde haar de huiskamer in waar de oude man bij de
kachel opnieuw in slaap gevallen was.
Toen ze de tafel gedekt had wekte ze hem en alle drie schikten ze aan. Damp
van soep om hun hoof den, geur van gebraad.
'Waar is de wijn', mompelde de oude man.
'De wijn', zei de dochter, 'we moeten inschenken en iets zeggen Henri'.
De zoon maakte een krampachtig gebaar in de richting van de wijnfles, zijn
hand beefde. 'Doe jij het', zei hij, 'doe jij het Agaath'.
Ze stond op en nam de taak van hem over. 'Vandaag word je vijfentachtig
vader', zei ze, 'we zijn nu bij elkaar' . Ze zweeg plotseling.
De zoon had zijn handen voor zijn mond geslagen en strompelde van tafel. Op
de tast vond hij de buitendeur, trok die open, deed een paar stappen, leunde
toen met zijn hoofd tegen de muur en braakte. De tranen stroomden over zijn
gezicht.
'Wat is er met Henri', vroeg de vader.
'Hij voelt zich niet goed,' zei de dochter.
'Aanstellerij', zei de vader.
Hij morste en schrokte, kloof smakkend de beentjes af, slurpte de wijn. Hij
had niet gemerkt dat ze bezig was geweest iets te zeggen, ook niet dat ze
was blijven steken.
Ze knoopte een servet om zijn hals, legde er nog een over zijn knieen. Het eten
raakte ze niet meer aan. Ze zat stil aan tafel en keek voor zich uit. 'Agaath',
dacht ze 'gekke Agaath', waarom deed je het'.
'Bij God,' dacht ze, 'als ik het wist.'
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Henk Kooyman
HERFSTMIDDAG IN STOLWIJK

Zo stil ligt Stolwijks Dorpsplein in de zon
dat 't schijnt of hier de eeuwigheid begon.
Een groepje kinderen spelend op een stoep,
maar als vanachter matglas klinkt hun roep.
Een zeis wordt aangezet. Een zacht zigzag
zingt ergens in de verre, lichte dag:
Ook dit geluid, hoe zacht reeds aangezweefd,
lijkt door een glazen wand van middaglicht gezeefd.
Geruchtloos stil blijft 't wijd en gouden pkin
naar alle zijden, als gestolde win
hangt 't zonlicht tussen lage schaduwmuren,
- lets eeuwigdurends komt over dit uur en
verdrigt de tijd en werpt door glazen deuren
een Ander Licht op 't dagelijks gebeuren.
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Henk Kooyman

Het polderdorp, dat zwart van schaduw ziet
In dit genadeloos, panisch midzomerlicht.
Nergens een mens, die weet wat gaande is.
De angst, van aangezicht tot aangezicht
Te staan - stijf vlaggetje van schrik Met deze vrouw, zo buitensporig wit
In vreemde nevel integraal belicht;
Haar oog meedogenloos op mij gericht,
Starend en star, met nets ontziende blik.
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Henk Kooyman
ZOMERZONDAGMORGEN IN
HAASTRECHT
De lucht is zo eenvoudig opgebouwd
Een bolle, blauwe spiegel vol
Oude Witte wandelaars
De wilgen staan rustig met elkaar to praten
Schouder aan schouder zonder haat
De landen liggen stralend en trillend in groen vuur
Daarin stoeien en draven goedhartige dieren
De wind strijkt teder en verbaasd
Langs de muur van de boerderij
Daar verschijnt, blond als het hoog opgetaste hooi
Een vrouw, lachend en blij, in de open deur
Van haar schouders en juichende handen
Vliegen vrolijk klapwiekende vogels
Aan haar voeten schrijdt waardig
Een feestelijke haan
Bevende klokken luiden
En de gele trom van de zon
Slaat een bolrond lied van licht in de dag
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Henk Kooyman

Niet vogels vliegen, maar het vliegen vogelt,
Zoals niet kogels oorlogen, maar oorlog kogeit,
Tot alle koningen weer worden kinderen,
Tot alle kinderen worden koningskinderen,
Door opperwinden vliegensvlug doorvlogen.
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Lidy van Marissing
GOEDE NACHT

Alle avonden kruip ik
traag terug
als schulpdier tussen de
kille lakens,
trek ik knieen
tegen mijn kin
(net als toen
bij moeder)
want mijn voeten zijn
bang
voor het voeten-einde
kikkerkoud,
en ik sterhelder nog
denk de dag over
denk er het mijne van,
en ik droomdonker dan
dommel de nacht in
droom er het mijne van.
5-4-62.
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Lidy van Marissing

vergeten
de knopen in je haar,
au
met je vlechten in linten
gestrikt
naar school toe,
bijna vergeten.
in de loop der jaren
brak het tinnen soldaatje een been
en alle blauwe vogels
werden opgezet
in de vitrine van volwassenheid.
2942-62
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Lidy van Marissing

altijd ben ik
ben jij
is elk

de navel van de buikbol
van zijn eigen moeder aarde
levend
in de plooi

van dat huidige middelpunt.
9-3-63
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Lidy van Marissing
EB

Zingende zon in een oorschelp:
luisterend strand
dat droog van korrel
als zwijgend zand
op antwoord wacht.
Langzaam sterft wier
verterend
in zomeradem van wind
tot een sliert herinnering
juist onder de vloedlijn.
Straks keert de zee
zout van spijt
om wat zij achter liet
in eeuwige beweging van afdruipen en aanspoelen.
Even verder steekt verdriet
haar schuimkop op:
branding verraadt
tilt huiverend dit
zinderend heimwee
naar groen wier.
25-8-63
(St. Servan Dinard)
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HERDRUKKEN, NIEUWE INDRUKKEN (SLOT)

De ongelijken, onvergelijkbaren, liggen naast elkaar op mijn bureau, Paul van
Ostayen en Marnix Gijsen. Bert Bakker heeft van de 4 delen Verzameld werk,
12 jaren geleden voor het eerst in die samenhang verschenen, de beide delen
gedichten herdrukt. In het zelfde jaar kwam van Marnix Gijsen in een verzameldeel naast romans en verhalen de gedichten, eertijds verschenen in de
bundel Het Huis, aangevuld met de kleine oogst verzen die de verschijning
van Joachim van Babylon begeleidde. En al past het niet in deze beschouwing
van werk van vroeger, de laatste verzen van Marnix Gijsen The House by
the Leaning Tree, nederlandse verzen achter deze engelse titel, completeren
het beeld.
Onvergelijkbaar alleen reeds zijn Van Ostayen en Gijsen door hun verschillende levensloop. Bij de jong gestorven Van Ostayen vindt men in de 2 fraaie
paperbackdelen poezie, die Uitgeverij Bert Bakker/Daamen verzorgd heeft,
matriaal dat zich leent tot alle mogelijkheden van expressie. Veelzijdigheid
die het eigenlijke klimaat is van het expressionisme, die roept om ruimtelijkheid, om de grafische experimenten van Bezette Stad, maakt het herlezen van
de verzen van Van Ostayen tot een inspannende maar lonende arbeid. De meeste van deze gedichten zijn stalen van elementaire poetische gevoeligheid. Na de
uiterste verfijning van Van de Woestijne is dit een poezie van de wortels,
maar ook van de ijle lucht, van het elementaire, van het vuur, van de vreugde :
Onder de gloeiende zoen van mijn levensscheppende vreugde
[ligt de stad;
vreugde in mij, niet om welke oorzaak ook, maar om zich zelf:
zo is elke grote liefde. Mijn vreugde is een absolute liefde.
Dat weet ik: ik ben een schepper die een warme golf over
[de stad laat varen.
Het 3e couplet van dit vers vreugde (I, 131) maakt de positie tegenover het
l'art pour l'art van het verleden nog duidelijker:
Veni Creator van het leven: vreugde om de vreugde!
Voel ik nu niet rusten de lippen van mijn geliefde op mijn mond?
Alles stroomt naar mij toe, - gelijk het maanlicht schept een zee:
[haar eigen leven,
nu ben ik een beeld der voile vreugde,
Het vers dateert van 16 februari 1918, een half jaar voor de wapenstilstand
in een uitputtende oorlog. Een koortsdroom, een visioen? Pas later zal de
Menschheitsdammerung beginnen, van Ostayen is een van de eersten geweest.
Hoe groot zijn oorspronkelijkheid, zijn bewegelijkheid in die smalle strook
geweest is, bewijzen de nagelaten verzen. Na de exploderende verzen van
Bezette Stad, meer curieus document van een levensgevoel, zijn de laatste verzen toch wel het meest vruchtbaar gebleken. Er zijn vanzelfsprekend verbin394

dingen met de Duitse dichters van het expressionisme - Pinthus' Menschheitsdammerung is als rororo-Klassiker tegen minieme prijs leverbaar en leent zich
onmiddellijk ter vergelijking, terwijl Soergels Im Banne des Expressionismus
tegen kapitale prijs weer in de handel is - en naar de generatie van '50: men
vindt in deze uitgave de verzen als zaadcellen naast elkaar liggen. Zo op
biz. 198 het vers Haar Ogen of de goed gebruikte Wensvorm, dat mij aan
Marsman denken doet, al is het simpeler, minder extatisch, gewoner en daardoor sterker: 'Ogen wentelen lichten / lichten laaien landen / in de verte brandt
een vuur / mij / vlamt een goed / mij / en stil trilt het onbekende / sterrewachten
wachten mij / dat ik reize // Ik vat nooit de vlam van het vuur in de verte',
terwijl het vers Marc groeit 's morgens de Dingen me aan Andreus, vooral in
zijn eerste bundel Muziek voor Kijkdieren doet denken: 'Dag ventje met de
fiets op de vaas me t de bloem / ploem ploem / dag stoel naar de tafel / dag
brood op de tafel / dagvisserke-vis met de pijp / en / dag visserke-vis met de
pet pet en pijp / van het visserke-vis / goeiendag // daag-ag is / dag lieve vis /
dag kleine visselijn mijn'.
De uitgave is zowel voor de simpele liefhebber van poezie als voor de filologisch geinteresseerde lezer geschreven. De aantekeningen van Gerrit Borgers
maken de bundels ook voor de tweede categorie lezers waardevol.
Marnix Gijsen, leeftijdgenoot van Paul van Ostayen, is, ook als dichter een
langer leven beschoren, een leven dat hem de gelegenheid geboden heeft een
van onze eerste prozaisten te worden en de dichtkunst, na zijn pril begin, en
passant te drijven. Het geval wil nu, dat bij het schrijven van deze kroniek,
alle verzen van Marnix Gijsen, te beginnen met de Loflitanie van Sint Franciscus van Assisi (1920) in de handel zijn. Al is het ons in deze beschouwing
alleen om herdrukken te doen, toch willen wij de laatste bundel, eind 1963 bij
A. A. M. Stols/J. P. Barth verschenen, laten meespelen.
Merkwaardig dan is, naast de poezie van Van Ostayen, dat de verzen van
Gijsen een veel groter eenvormigheid vertonen, terwijl echter het levensgevoel
in deze poezie met 180 graden omgeslagen is. Wie de goden liefhebben, nemen
zij vroeg tot zich, zo zeiden de ouden. Mogen wij uit het omgekeerde geval
een logische consequentie trekken? Zo niet, wat zijn poetische consequenties
voor de taalkunstenaar die lang leent, zich in het proza bekwaamt, zodat zijn
uitgever zodra het op een waardige representatie van het werk aankomt, de
verzen aan het proza hangt?
Het lijkt wel alsof de verhouding van poezie tot proza bij deze dichter zo
nauw geworden is dat het ene genre aan het andere zijn stempel opgezet heeft.
De eerste verzen zijn nog vrij van deze binding, onafhankelijk en van een
heerlijk jonge kracht. De hierboven gesignaleerde eenvormigheid werk t hiertoe zeker mee. Vergeleken met Van Ostayen is Gijsen zeker beperkter. Zijn
verzen hebben het karakter van een medaljon, kleine ovale portretten. Door
Dirk Coster's bundel Nieuwe Geluiden heb ik ze in mijn schooljaren leren
kennen, om ze nooit meer te vergeten. zij hebben een vermogen tot afronding
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die ze iets van de druppelvorm geeft. Wat in de mop of de anecdote de pointe
is, is hier deze ronde afsluiting. Het is een stijlvermogen dat later aan het
proza zijn charme en kracht zal verlenen. In het proza - men kan het in de
omnibus die bij Uitgeverij Tijl, in samenwerking met Stols/Barth in dit jaar
verschenen is, constateren - wordt het bijna aforistisch, terwijI het toch de
vertelling verder voert. Het vat samen en geeft doorgang, een kunst waarop
men niet uitgekeken raakt. Maar wat het proza lenig maakt drukt de latere
poezie terug in een bijna archaisch hoekje. Het is al in de vier gedichten van
Joachim die de eerste roman begeleiden, terug te vinden. Zo in het eerste gedicht: 'Wij zijn geboren / op dees lief'lijk aarde / en zullen van dees wereld I
henengaan.' Vergelijkt men dit vers met het laatste uit de ongeveer 20 jaar
daarvoor gepubliceerde bundel, het vers Bij een Sterfbed, waarvan het begin
luidt: 'Dat wij alien / aan dit leven / kleven / Lijk een oester aan Naar schelp, /
lijk aan den tepel der leeuwin / de weeke welp, / Doet dat Mij beven?', dan is
het verschil hemelsgroot. Het zoveel jaren eerder geschreven vers is leniger,
natuurlijker, vrijer.
De laatste bundel, nog bij Stols/Barth in 1963 verscheen The House near the
leaning Tree wont dit uit elkaar groeien van proza en poezie nog sterker. De
verzen die gezamenlijk een cyclus vormen vertonen een ouderwets schriftbeeld, waarin het natuurlijke woord zich vanwege een overigens niet al te
strak ritme in een keurslijf begeeft. Op enkele centrale verzen na die handelen
over de zin van leven en sterven, zijn het bijna alle kreupelrijmen die pas bij
het lezen goed tot hun recht komen en dan een grote charme hebben. Dat aan
de voortreffelijk uitgegeven bundel twee grammofoonplaatjes zijn toegevoegd
waarop de dichter alle verzen leest, betekent geen toegift, maar het wezenlijkste van de uitgave. Precies zo als hun tegenvoeters, de experimentele verzen
der vijftigers, hebben deze ouderwetse verzen - en zo zijn ze door Gijsen gewild - de natuurlijke adem nodig om zich ten voile te doen gelden. Maar zelfs
dan staan deze verzen in de schaduw van het proza.
Van dat proza nemen wij hier afscheid voor zo ver Stols en zijn opvolger Barth
het sinds 1947 heeft uitgegeven. Niet zonder weemoed. De uitgaven zijn voortreffelijk geweest. De verzamelbundel zal een nieuw publiek bereiken en als
voertuig goede diensten bewijzen. Mogen de beide uitgevers die Gijsen's werk
hebben overgenomen, Nijgh en van Ditmar en J. M. Meulenhoff de bundel
Het Huis, desnoods aangevuld met de 4 Joachim-verzen niet vergeten. Zelfs
de laatste bundel, nu uitverkocht bij de uitgever, is voor een goed begrip van
deze erudiete en wijsgerige, bovenal dichterlijke schrijver onmisbaar.
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KRITIEKEN 1

Heinrich Boll
MENtNGEN VAN EEN CLOWN.

Vert. Michel v. d. Plas,
Elsevier, '63.
Heinrich Boll
DE ZWARTE SCHAPEN.

Vert. H. L. Mulder,
Elsevier, '64.
De bespreking van beide werken van
de duitse schrijver, wiens faam in ons
land nu wel gevestigd is, heeft zin
omdat beide boeken ons uitersten
presenteren, al was het maar de jonge
beginnende schrijver en de zelfde
schrijver die in binnen- en buitenland
de aandacht vraagt, met zijn roman
concreet een positie inneemt tegenover politieke en kerkelijke vragen
van zijn land en zijn tijd en dat zo
doet, dat zijn werk tijdelijke .en plaatselijke grenzen ver overschrijdt.
Met deze typering van beide boeken is meteen duidelijk, waarheen de
gunst van het grote publiek gaat, naar
de roman. Daarin manifesteert zich
de grote schrijver, van de grote roman.
Het korte verhaal heeft niet zo'n
goede markt in ons vaderland. Wel
richt zich te onzent het aanbod niet
naar de geringe vraag. De oogst van
goede korte verhalen wordt in ons
land ieder jaar groter. De vraag blijft
daarbij ten achter. Zeker wat het
werk van Boll aangaat. Dat is heel
jammer en wijst erop dat het grote
publiek zeker zich niet door kwaliteit alleen laat leiden. Anders zou de
vraag naar de verhalenbundel minstens gelijk komen met die naar de
roman. Het is ook zeker de vraag of
men met betrekking tot de Meningen
van een Clown mag spreken van een
grote roman. Onder de handen van
deze auteur verliest het genre hoe
langer hoe meer zijn breedheid.
Hoorspelelementen mengen zich in
het geheel, dat op een knappe wijze
grotendeels bestaat uit telefoonge-

sprekken. Overigens heeft ook dit
laatste werk kenmerken die bij Boll in
zijn aanvangstijd en zijn middentijd
reeds te vinden zijn. De stilistische
herhaling vale daarbij het meest op.
Het bezorgt het verhaal een zekere
monotonie, die echter weer prachtig
past in het klimaat waarin de gefrustreerde clown naar laatste bindingen met kerk en wereld zoekt.
Het thema, dat van de sympathieke niet-gelovige, kloppend aan de
poort der christenheid, meer behandeld in de grate literatuur, blijft
actueel, wat beduidt dat de kerk daar
niet mee is klaar gekomen.
De verhalen zijn documenten van
een participeren aan deze wereld, een
met alle zintuigen en de hele ziel
daarin opgenomen-zijn, dat voor de
steeds meer naar passiviteit neigende
mens van heden, ondanks of juist
door heel zijn somberheid tot tonicum
worden kan. Zij zijn geladen, meer
dan de roman. Zij tonen aan dat Boll
toen reeds groot was als verteller.
Misschien nog wel groter dan nu. Men
mag de verhalen niet overslaan. Zij
leveren het beeld van de mens van
deze tijd, meestal klein en geslagen,
de mens van achter de coulissen.
Ou.
Abel Herzberg
BRIEVEN AAN MIJN KLEINZOON.

Bert Bakker/Daamen, 1964.
De schrijver van Amor Fati en Tweestromenland, de kroniekschrijver van
de jodenvervolging, is de genade verleend, als grootvader voor de kleinzoon, voor het derde geslacht dus,
deze kroniek te schrijven van een
schijnbaar volslagen onherroepelijk
verleden. Het geheim van dit boekje
ligt in een gelukkig evenwicht tussen
persoonlijkheid en gemeenschap. Het
oude yolk heeft dit evenwicht voorgeleefd. Daardoor kon ook de briefvorm, slechts bij een klein publiek ge397

lief d, ongemerkt overgaan in het verhaal. Van brief naar vertelling, van
het ene yolk dat under zijn gekozenzijn zo ontzaggelijk geleden heeft, tot
de gojim, tot alle volken, dat is de
ontwikkeling, de groei niet zonder
grote pijn, waartoe dit meesterwerk
inleidt. De schrijver is aan het oude
geloof ontvallen, naar hij duidelijk
maakt. Des te merkwaardiger dat
men nergens beter dan hier kan vinden wat geloof is. En wat humor is.
De joodse gave voor de anecdote, de
mop, is hier even sterk vertegenwoordigd. Men zou dit boek willen eren,
voordragen voor een prijs, maar men
vreest het daarmee te kort te doen.
Ou.
Dr. Jaap Meijer
ZIJ LIETEN HUN SPOREN ACHTER.

joodse bijdragen tot de Nederlandse Beschaving.
Utrecht — N.V. A. Oosthoek's
Uitgeversmaatschappij, 1964.
Dit is in de vrij armelijke hoek van
nederlandse cultuurhistorische bijdragen sinds 1945 een boek van verrassende rijkdom, informatief in hoge
mate, maar met een bijna lyrische inslag.
Na de massale moord 1940-45 is
de joodse bijdrage, aldus de schrijver, nagenoeg voltooid. Met cijfers
toont hij aan hoe ook nog na 1945 de
joodse bijdrage terugloopt, moet teruglopen. De verschijning van dit
boek heeft daarom iets van een lotsbeschikking, van een nabetrachting.
Zodra men zich dit realiseert - en hoe
zou men anders kunnen leest men
het boek met huiver. Velen, allereerst
zij die in 1940/45 wezenlijk geraakt
zijn, zullen aan lezen niet toekomen.
Een repel uit Psalm 103 zegt van
menselijk leven dat het als een bloem
des velds is, men vindt er geen spoor
meer van. De titel van het boek, echter, is geen truc, geen poging, de huiver te overwinnen. Het huwelijk tussen de nederlandse en de joodse beschaving, hoe ongelijk niet het minst
in kwantiteit, is er eeuwenlang geweest en het is een uitermate gelukkig
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en vruchtbaar huwelijk geweest. De
huiver wordt overwonnen in het herdenken.
Wat bij Herzberg's Brieven aan
mijn kleinzoon reeds is opgevallen,
treft ook weer in Jaap Meijer's boek:
de gave voor het liefdevol waarnemen van het bijzondere, persoonlijke,
de anecdotische inslag die toch de
feiten recht laat wedervaren. Slechts
domineert hier de individualiteit, de
gemeenschap laat zich raden. Het
boek heeft daardoor iets van Romein's Erflaters van onze Beschaving. De gemeenschap manifesteert
zich in haar begaafde enkelingen.
Maar de enkeling staat in Meijer's beschouwingen nooit geisoleerd, nooit
los van zijn tijd en omgeving. Een
portret dat voor de calvinist verrassingen bergt is dat van Isaac da Costa. Meijer belicht vooral de politicus,
minder de dichter, ziet Da Costa ook
niet in de besloten kringen van het
Reveil. Daarnaast de historicus: 'Wij
worden geconfronteerd met de Joodse historicus bij uitnemendheid. Diegene voor wie niet objectiveren (als
bij de Grieken), maar participeren
het hoofdmoment vormt. Geen afstand meer. Eenworden als bij de paring van twee individuen. Het 'kennen' in de hogere zin van 'bekennen'.
De veelzijdigheid van Meijer's boek
is gegeven met de veelzijdigheid van
het Joodse yolk. In alle takken van
wetenschap, in handel en politiek,
spelen joden een belangrijke rol. Familiebanden blijken te bestaan, waar
zelfs het gifspuitende nazisme die
niet zal vermoed hebben. Zo tussen
Karl Marx en het geslacht Philips.
Een frisse objectiviteit kenmerkt de
wijze waarop de auteur zijn uitermate wisselende stof benadert.
Hier zij nog speciaal genoemd de
relaties tussen het joodse yolk en het
calvinisme. Hoe sterk de band tussen
het oude yolk en het calvinisme geweest is, bewijst de felle tegenstand
die de nazi's in calvinistische kringen, hier en in Duitsland ontmoet
hebben. Er treedt ons uit dit boek een
ander calvinisme tegemoet dan het

calvinisme in caricaturale vertekening, zoals het na de oorlog nog al
eens is voorgesteld.
Nogmaals, als informatiebron is
Meijer's studie zeer waardevol. Zij betekent een stuk nederlands geestesleven, dat zich geen moment boven
andere culturen verheven heeft, dat
als het dit wel deed in religieuze, niet
in nationalistische zin - met de verwerpelijke Zeus God, Nederland en
Oranje - daarmee wilde gaan in het
spoor van het oude Israel.
Onze huidige generatie beseft, van
links tot rechts, dat vrome misvattingen misvattingen blijven. Zij kunnen
zelfs, in die verbinding, fataal word en.
Maar Meijer's boek is met critische
zin geschreven, in die onpartijdige
geestesgesteldheid die het kenmerk is
van een grote liefde.
Ou.
A. Marja
SNIPPERS OP DE RIVIER.

Marnixpocket 18.
We kennen A. Marja (schuilnaam van
A. Th. Mooy, 1917-1964) meer als
dichter dan als romanschrijver. Dat
klopt: tegenover een achttal verzenbundels staat slechts een werk dat
als roman bedoeld is en waarvan we
nu de vierde druk ontvangen hebben.
De opname van Vestdijks brief kunnen we wellicht beschouwen als een
adhesiebetuiging van Marja met de
kritiek die Vestdijk in 1941 leverde:
het off eren aan de Ot-en-Sien-stijl en
het afzakken van het slot. Wie uit
bovenstaande regels opmaakt, dat
'Snippers op de Rivier' een mislukt
werk is, heeft het mis. Het is een treffende beschrijving van de puberteitsjaren van Willy ter Veer. Marja had
een groot beeldend vermogen en een
diep psychologisch inzicht.
A. E.
Francoise Sagan en Claude Chabrol
LANDRU.

Vertaald door Remco Campert.
Grote Marnixpocket 9.
Het publiceren van een scenario is alleen dan gerechtvaardigd als het
visuele karakter zo sterk is, dat de

lezer een zelfgemaakte film ziet tijdens het lezen en als het verbale aandeel van de spelers zo groot is, dat de
geschiedenis in wezen steunt op de
dialogen. Dit is het geval bij de weergave van de belangrijkste episodes uit
het leven van de vrouwenmoordenaar
Landru. Leuk om te lezen, goed om
daarna weg te doen.
A. E.
Karel van de Woestijne
GODDELIJKE VERBEELDINGEN.

Marnixpocket 10.
We zijn blij met deze herdruk van het
in 1918 verschenen boekje. Trouwens,
iedereen die de verbeeldingen van
Karel van de Woestijne nog niet kent,
zal na lezing met ons meevoelen.
A. E.
Zwolse drukken en herdrukken
voor de maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden.
Nr. 42
Prof. Dr. G. Stuiveling
DE WORDING VAN PERKS 'IRIS'.

Men spreekt wel eens van Jacques
Perk zoals die door Kloos en zoals
die door Stuiveling geschapen is.
Daarnaast en in sommige gevallen
daartegenover staat de wezenlijke
Perk. Nu mag het waar zijn, dat Stuiveling in vele van zijn andere Perkpublikaties de jonge heraut van de
Beweging van Tachtig teveel naar
eigen inzichten gecreeerd heeft, in
deze vierenzeventig bladzijden geeft
hij zo objectief mogelijk de externe
geschiedenis van de Iris weer, zodat
deze niet anders dan naar de echte
Jacques Perk kunnen leiden. Het
boekje bevat veel facsimile's van alle
handschriften.
Nr. 26.
DE WOLF IN 'T SCHAEPSVEL.

Met inleiding en aantekeningen
door C. W. van de Watering.
Dit onbekende werk is geschreven
door Jakob Zeeus, die leefde van
1686 tot 1718. Hij was een tijdgenoot
van Poot en Busken Huet gebruikte
het werk van Zeeus als middel tot
contrast met het goede oeuvre van
Poot. De uitgave van dit anti-cleri399

cale gedicht, dat als hoofdmotief de
strijd tegen valsheid en bedrog heeft,
is voorzien van een korte inleiding
en van vele aantekeningen. Hoewel
Zeeus in regel 1326 schrijft, dat hij
ziin gedicht richt tot zijn tijdgenoot,
neemt dit niet weg dat de strekking
van zijn vers een waarschuwing kan
zijn voor de mens uit deze eeuw. In
overtuigingskracht benadert Zeeus
soms Vondel. Het is jammer, dat
Zeeus zo langademig is.
Nr. 28.

Rhijnvis Feith
HET GRAF.

Met inleiding en aantekeningen
van Dr. P. J. A. M. Buijnsters.
Het is niet toevallig dat er in onze
tijd zoveel belangstelling bestaat voor
de achttiende eeuw. De congenialiteit
die we tussen deze eeuw en de onze
vermoeden, openbaart zich in vele
levensterreinen en zeker in de literatuur. Na een periode van verguizing
schijnt er voor Feith een betere, zo
niet roemrijke, tijd te komen. Als we
tenminste de schrijver van Julia niet
vastprikken op de ultra-sentimentele
uitingen die een gevolg van zijn levensbeschouwelijke omstandigheden
waren. Zo moeten we Het Graf doorlichten met zuiver literaire stralen.
Dan blijft er veel over. In de inleiding beschouwt Dr. Buijnsters, die in
1963 gepromoveerd is op Feith, Het
Graf als leerdicht, als theodicee en
als mortuaire poezie. De vier zangen
zijn voorzien van vele goede aanteA. E.
keningen.

H. C. Ramke
OVER FREDERIK VAN EEDEN 'S VAN
DE KOELE MEREN DES DOODS.

Amsterdam — Uitg. Scheltema en
Holkema N.V., 1964.
Een interessant boek. In het eerste
essay een parafrase met commentaar, in het tweede een beschouwing over de psychiatrische aspecten gegeven. Van literair-historisch
standpunt beschouwd acht ik dit
werk van Riimke niet geslaagd. Dat
Van Eeden een ragfijn schrijver was,
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wisten we al en dat Van de koele meren des doods een prachtige roman
is, zei mijn vader me al toen ik nog
maar veertien jaar was. Natuurlijk
mag ik dit niet als criterium nemen,
maar het gaf me wel aanleiding de
opmerkingen over Van Eedens onbekend- en onbemindheid kritisch te
bezien.
Het is prettig te weten, dat de
psychiatrie in deze roman voortreffelijk is. Dat een lezer zegt: 'Wat
moet ik als niet-psychiater met dit
boek aanvangen?' is vandaag een hypothetisch probleem. Dit essay is een
oplossing hiervan die wel interessant
kan zijn, maar alle overtuigingskracht
mist, omdat deze niet noodzakelijk is.
Was het feit dat Van Eeden in zijn
werk, of desnoods in dit boek, 'de
grote problemen van schuld, straf en
vergeving, van sociale bewogenheid,
rechtvaardigheid, van leven en dood,
het torment om God' aan de orde
bracht dan voor de publikatie van
Riimke's werk onbekend?
Ik bedoel niet te zeggen dat ik geen
waardering heb voor het werk van
Riimke. Integendeel. De vraag naar
de grenzen der psychiatrie is interessant, maar met het antwoord kunnen
we literair-historisch niet veel doen.
Dit wil de schrijver wel. Dat hij als
psychiater bij de parafrase het psychische aspect als uitgangspunt neemt,
is zijn goed recht, maar hij moet niet
trachten de literatuur te verpsychologiseren. De kunst loopt de psychologie en de psychiatrie altijd vooruit.
Verschijnselen kunnen we eerst in
kunstwerken en daarna pas in handboeken waarnemen.
Nog een laatste opmerking: Wanneer Riimke duidelijk (en terecht)
stelt, dat het bij Van Eeden gaat om
'transpositie van de eigen gegrepenheid door de innerlijke beleving van
feiten en verhoudingen in een door
hem gecreeerde wereld' dan is het
mijns inziens onjuist een scheiding te
maken tussen Van Eeden als kunstenaar en Van Eeden als psychiater. De
kunstenaar was toevallig psychiater
A. E.
en niet andersom.

C. Rijnsdorp

AAN DE DRIESPRONG
VAN KUNST, WETENSCHAP EN RELIGIE

C. Rijnsdorp werd geboren op 19 september 1894 te RotterdamDelfshaven. Behalve talrijke kritisch-essayistische artikelen
schreef hij de romans Koningskinderen, Mijn vader mijn vader,
Eldert Holier en Ik volg je tot Istanboel. Er verschenen drie
bundels essays van zijn hand: Ter zijde, In drie etappen en Op
zoek naar het geheim. De zeventigste verjaardag van deze begaafde, in de kringen van Ontmoeting welbekende auteur is
aangegrepen om opnieuw een bundel opstellen te publiceren. De
verdiensten van C. Rijnsdoro werden onlangs erkend door de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde toen hem de tweejaarlijkse Prijs van Kritiek werd uitgereikt. De jury die hem
voor deze prijs voordroeg zegt in haar rapport o.a.: 'C. Rijnsdorp heeft zich geleidelijk ontwikkeld tot een literair criticus
en essayist die op grond van de waarden welke hij als zodanig
vertegenwoordigt als exemplarisch mag worden gezien.'
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geheel linnen band met kleur- en goudstempeling
in 3 kleuren gedrukt stofomslag
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Leo Hirsch

DE WERELD VAN
HET JOODSE GELOOF
Dit boek heeft reeds een lang- historie. Het verscheen in 1935
te Berlijn onder de titel Praktische Judentumskunde. De schrijver, een joodse journalist, overleefde de oorlog niet. In 1962
werd het boek in Duitsland herontdekt en opnieuw uitgegeven
onder de titel Judische Glaubenswelt. Hirsch heeft zich tot taak
gesteld het jodendom in zijn praktische beoefening te beschrijven en zich daarbij afgevraagd: waarom handelt de jood zó
en niet anders, welk geloof, welke tradities, welke gevoelens
en gedachten liggen aan dat handelen ten grondslag. Een rijke
brond van informatie inzake het joodse yolk, zijn geloof en
cultuur, zijn zó en niet anders zijn.
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van de functie van de hedendaagse kerkbouw. De daarna volgende 112 in offset gedrukte illustratie-pagina's bevatten exterieur- en interieur-foto's van 27 recent gebouwde protestantse
kerken. Van elk kerkgebouw is bovendien een duidelijke plattegrond opgenomen.
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