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Sonnetten van de nacht
voor Ina
I
Droomvrouw die ik bezit in winternachten,
heel de dag zoek ik u; soms denk ik even
dat ik u vond, maar het vergeefse wachten
moet blijven duren, want gij mijdt mijn leven:
ik zou u alles zeggen, alles geven,
geen zou u tederder, geen zou u zachter
strelen en kussen - ach, geen zou zo beven
wanneer gij om het diepst geluk glimlachte...
Des nachts zie ik u somtijds zingend blozen;
uw haren glanzen en uw lippen trillen;
doelloos en wachtend haast schikt gij wat rozen;
maar altijd als ik u zou kussen willen
zijt gij hier niet meer. En zo word ik stiller,
droever, wanhopiger en havelozer.
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II
Prinsessen van de nacht, schichtige meiden
tegen de grauwe muur van eendere jaren,
groet mij niet, wenkt mij niet; de najaarsblaren
die u voorbijdolen moeten ook scheiden moeten ook lijden wat ze eenmaal waren
en nooit meer zullen zijn, en medelijden
is niet geschapen voor vermaledijden,
voor wintereenzamen, nachtschuldenaren Geeft mij een hand - geeft mij alleen een hand,
betrekt uw post weer onder vale huizen,
ik zing van u zoals het blarenruisen:
onrustig, maar berustend, stil gestrand
aan monotoon verdriet, met u verwant
zoals de herfst aan vuur dat zwak blijft suizen.
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III
Dagenlang hunker ik weer naar een vrouw
die lieve dingen zegt, nu ik alleen
angstgillen in mij hoor - die met haar trouw
mijn hart zou binden, - die, bereid als geen,
de bleke dagen weer vervullen zou
met wonder licht dat al zo lang niet scheen en die, ach, zoveel meer en zoveel nauw
te dromen dingen deed... - vergeefs? O neen!
Geluk is niet te zoeken maar het komt
soms onverwacht de grauwe dagen binnen
op zachte voeten met haar gezellinnen:
ootmoedigheid, waarvoor de drift verstomt,
meedogen, dat de ogen, 't hart, de mond
bedekt met kussen zonder te bezinnen...
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IV
De eerste sneeuw is niet bedeesd gevallen
maar stoof vermetel door de stille straten.
Nooit zal ik iets meer vinden, kind, van alle
geheimen die zij weer zal achterlaten:
deemoed, pure ontvangenis, gelaten
aanvaarding - nu de paden weer versmallen
onder haar dek, staan kinderen en soldaten
voor leed waar zij de vuisten tegen ballen,
omdat dit zuiver kleed gedrenkt zal worden
door het scharlaken bloed uit onze leden,
omdat de laarzen ons eenmaal vertreden
met 't wit, sneeuwen vertrouwen, als de horden
der rampen zich met wapenen omgorden.
Sneeuw, sneeuw geen onbereikbaarheid maar vrede.
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V
Ik zat te lezen in het boek van Regen,
bladzij na bladzij 't eendre montoon
verhaal van grillig zwerven door de stegen
en onverschillig ruisen in het vroon.
Toen gilde een man op straat wat ik verzwegen,
gesmoord had als benauwde nanachtdroom:
‘'t Is morgen oorlog, oorlog!’ - Haast verlegen
schreide de hemel 't na in stroom na stroom.
Zusje, je moet niet huilen. 't Is niet waar,
het is niet waar: de stem heeft het gelogen.
Ril niet zo, ik zit naast je. Droog je ogen,
je hebt het maar gedroomd - zusje, je haar
plakt langs je wangen - toe, het staat zo raar Droom maar van vogels die zijn weggevlogen...
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VI
En blijf onwetend van de harde woorden
die ik straks op mijn kamer uit zal stoten,
tegen de muur, de vuisten wild gesloten,
vechtend tegen de waarheid die wij hoorden.
Ik weet niet wat ik doen moet in de grote
verlatenheid - moet ik weer zitten voor de
hoofdstukken van het Regenboek, gesmoorde
angstdromen, doolgeluiden in de goten?
Zusje, je moet het weten, je moet huilen,
want tranen kunnen enkel bidden over
een aarde die zichzelf niet kan geloven niets is er te ontlopen, niets te ruilen,
jij en ik kunnen ons toch niet verschuilen.
Droom maar van vuren die geen mens zal doven.
Michel van der Plas
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Mijn woorden
Mijn woorden breken uit mij als rivieren,
En soms als plotselinge bloesemgolven,
En soms als watervallen die bedolven
Onder hun schuim, dondrende zegevieren.
Ik zwier in sterren uit over de nachten,
En 'k zwenk over de hemel uit in vluchten,
'k Doordrenk de aether overal met mijn zuchten,
'k Doorboor de aarde met mijn wanhoopsschachten.
Ik ben het woord in zijn kortstondige weelde.
Ik ben de Farao, die voor zijn sterven,
Al wat hij zag, reeds in zijn graf laat beelden,
Opdat hij na zijn dood de wereld erve;
Maar ach, de woorden die dit doel beamen,
Die vallen met mijn eeuwig zwijgen samen.
Bertus Aafjes
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Vreugde der aarde
Wees niet droef als er geen bloem meer geurt;
Eenmaal keert hij toch op aarde weer,
Uit een ander voorjaar opgebeurd,
Ook al zijn wij twee er dan niet meer.
Wees niet droef, als er geen vrucht meer hangt;
Eens wordt weer de boomgaard rijp en rood,
Waar Uw hart nu nog zo naar verlangt,
Ook al zijn wij twee misschien dan dood.
Laat Uw vreugde die der aarde wezen,
Opdat zij Uw dood mag overleven;
Waartoe zoudt gij dan de winter vrezen?
Eenmaal keert toch 't luchtige seizoen,
Ook al zijn wij twee dan weggebleven,
Liefling. Maar wat is daar aan te doen?
Bertus Aafjes
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Dansende duiven
Zij dansen op hun vlerken, koperbruin,
Omhoog en weer omlaag tegen elkander:
Als in een spiegel houdt de een de ander
Zijn tengre beeltnis voor binnen de tuin.
De palmen en de rozen zijn bevolkt
Met duiven, die zacht koeren rond hen beiden,
Alsof zij met muziek hen begeleiden:
Een trommelen terwijl het danspaar kolkt.
En langzaam worden beider borsten rood,
Zachtrood, wijnrood, onder de eerste stralen
Der zon en op hun rijzen en hun dalen
Opent de dag haar moederlijke schoot.
Op 't grasveld klateren twee marmeren bronnen,
De morgen draalt. Er is nog niets begonnen.
Bertus Aafjes
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Gouden stoepje
Tussen de oude stad en de buitenwijken lagen de wallen. Moe kwamen we er aan
want het was een verre tocht. Zon en warmte hadden zich in de huid vastgezet. Wij
hadden dorst, maar bleven zitten, waar wij waren neergeploft, in de schaduw der
hoge bomen. Ik deed mijn grijsbestofte schoenen en mijn kousen uit. Het warme
kleurloze zand stroomde tussen mijn tenen door. Ik groef ermee tot ik de koele
onderlaag voelde. Diep kon ik niet komen.
Het zweet stroomde langs mijn gezicht. Hoog boven mij, op de wallen, torenden
de bomen als een machtig baldakijn. De takken strekten zich uit tot boven de lage
huisjes. Eigenlijk waren het geen huizen, maar kamers met een dak erop en een tuintje
er voor. Onder elk dak één kamer, niet meer. Katten slopen er rond met langgerekte
staarten. Tussen de stenen van de hobbelige straatjes groeide mos en gras. Pim en
Hommo groeven het op met scherpe stokjes en gooiden het op een hoop. Ze gingen
tot het derde huisje. Daarna kwam het gouden stoepje, dat wisten wij van vorige
keren. Achter de grauwe gordijnen zat de oude vrouw te loeren. Het leek wel of ze
daar altijd op de uitkijk zat. Haar gouden oorijzer blonk in de zon. Ik kon het zien
glinsteren, door de gordijnen heen. Zou het bultmannetje nu achter de deur staan,
klaar om naar buiten te rennen en toe te slaan? Jasses, gouden stoepje.
Twee kamers waren leeg en zonder ramen. Verwaarloosde wildernissen waren de
tuintjes ervoor. Je kon je er niet in wagen van de brandnetels. Eronder ritselde het
alsof er altijd spoken waren. 's Nachts zou ik er niet langs durven. Middenin stond
een bouwvallige houten hut, wrakker dan de WC's die bij de andere kamers hoorden.
Als ik mijn kousen en schoenen aandeed en hard door de brandnetels liep zou ik me
misschien niet eens branden. En dan was misschien de hut op slot. Maar dat kon
alleen wanneer er iemand op zat. En bij het lege hol hoorden geen mensen
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meer. Een leeg, wrak hol, ja, dat was het. Overal waren gaten in het dak. In de enige
hoek waar je kon schuilen voor de regen was de vloer wankel en vermolmd. Het
rook er zurig. De kalk van de muren vertoonde sponzige uitwassen. Tussen de naden
van de vloer groeide gras en lepelkruid. Midden in de vloer was een diep gat. Ik bleef
er altijd vandaan, want ratten konden je naar de keel vliegen. Pim was ook bang,
maar Hommo durfde wel en stak lachend zijn blote been in het gat. Vlug trok hij het
terug. Het was nat, bruin en stinkend van modder. ‘Stinkerd, bunzing’, schold Pim
en kneep zijn neus dicht. Gelukkig moesten we alle drie lachen.
Ik wreef het zand tussen mijn tenen weg. Mijn kousen voelden weer vochtig na
het droge koele zand. Ik sloeg het stof van mijn schoenen en maakte dat zij glommen.
Het was een moeilijke klim langs de steile brokkelige helling van de wal. Je moest
je telkens vasthouden aan de uitstekende boomwortels. Bovenaan was het zand rood
als gemalen baksteen. Toen ik boven was waren Hommo en Pim heel klein. Ik
schreeuwde hun namen en floot op mijn vingers. Ze hadden het te druk. De berg van
mos en gras groeide. Straks gingen ze met kluiten gooien, naar de katten en heel het
gouden stoepje vol om het bultmannetje uit zijn tent te lokken.
Ik ging op mijn buik liggen kijken. Onder mijn buik waren de gewelven, de
spelonken, de nissen en de dwaalgangen. De wal was een holle berg die mensen als
mollen hadden uitgegraven. Ik lag met mijn buik op een holle wereld. Zou het hol
klinken als ik er op klopte? Er waren bochtige griezelgangen. De wanden waren nat
en slijmerig begroeid. Elke stap die je wilde doen moest je eerst met je tenen aftasten,
want overal waren verraderlijke valgaten, meters diep. Je verbeeldde je, onophoudelijk
te horen kermen, maar je was alleen met de duisternis. Er waren uilen, ratten,
vleermuizen, misschien slangen. Aan monsters moest je niet denken. Met uitgespreide
armen liep je het best. Er
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was natuurlijk altijd kans tegen de slijmerige wand te stoten. En je moest proberen
niet te schrikken wanneer er een koude druppel (wat, slijm, uilendrek?) in je hals
viel. Het hielp niet of je je ogen opensperde. Ook een kat kon hier niets zien.
Dichtknijpen, stijf dichtknijpen en luisteren naar de geluiden die komen moeten.
Eerst een zacht geknetter, dan schurende geluiden, die je doen rillen van angst. Dan
plotseling gekraak rondom, een harde dreun die langer narommelt dan mogelijk is.
Stenen en stof komen naar beneden. Je weet alleen, een poos later, dat je ineengehurkt
ligt, het hoofd in je beschermende armen. Alleen, alleen, gonst het door je hoofd. Je
voelt dit gonzen sterker dan het bonzen van je hart. Er is geen uitweg rondom. Angst,
dat je alleen bent, wilde angst dat je niet alleen bent, dat het bultmannetje hier is,
ergens. Straks gaat hij brullen: gouden stoepje, mijn gouden stoepje, ga weg, ga
wèèèg, met hoge gillende uithalen. Met grijphanden als gierklauwen komt hij dan
op je af. Je weet het, je kunt hem niet onwijken. Het enig hoorbare zijn zijn trage
sluippassen, in een steeds nauwer wordende spiraal om je heen. Kan hij jou zien? Je
moet hoesten van het stof. Je probeert de prikkeling achter in je keel weg te werken.
Je mag je niet verraden. Maar als hij je kan zien? Geen kat kan hier zien. Maar het
bultmannetje? Hij hoest niet, het is geen mens, maar een demon. Gloeiden zijn ogen
nu maar helgroen op als bij een verwilderd dier, een woedende hond. Het zweet duipt
uit je okselholten. Het loopt in kille straaltjes langs je zijden. Je drukt je armen langs
je zijden om het niet te voelen. Straks zal er geen adem meer zijn. Maar eer het zover
is heeft het bultmannetje je al bereikt en je met diepe keelgrommen gewurgd. gewurgd
met zijn gierklauwen. Je moet de puntige nagels al in het vlees van je hals voelen.
Verbeeldde je je, een behoedzame sluipstap te horen, vlak achter je rug? Een rilling
gaat door je ruggegraat. En nu je je hebt omgedraaid, met een ruk, opnieuw achter
je, angstwekkend nabij? De snelle windstroom langs je hoofd, die je haren uiteenwaait,
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dat is geen verbeelding? Je hand, die ze weer naar achteren strijkt, is klam en vochtig.
Moe ben je, doodmoe. Je hebt je ogen al gesloten en toch heb je het gevoel, dat ze
dicht moeten vallen, spoedig, dat er geen houden meer aan is. Waar is nu die angst.
Ook vermoeidheid kan vertwijfeld zijn. Een dodelijke matheid trekt naar je hoofd,
zuigt alle kracht uit je lichaam weg, dat gevoelloos wordt en niet meer schijnt te
bestaan. Je hoofd is een zwevend brok vermoeidheid geworden. Je bent alleen maar
een moe zwevend hoofd, doortrokken van vreemde trillingen. Een monsterachtig
hoofd, waarin ergens ver naar achteren nog vaag bewustzijn van afzonderlijk
voortbestaande ledematen, voeten, handen, moet leven. Voeten, handen, die
afgestorven schijnen, gevoelloos, die er niet meer bijhoren. Straks ben je nog alleen
mond en wat zal er overblijven? Een immense onderkaak, verder niets? Je kunt niet
zeggen, dat het licht wordt; toch krijgt de omgeving een vaalgele kleur. In dat gemene
geel kronkelen donkere strepen in razendsnelle golfbewegingen. Je zinkt weg in een
diepe put, pijlsnel. Valgat, meters diep, tastende voeten? Wat weet je nog? Vallen,
moe vallen. De slangen, die je ogen niet kunnen loslaten, blijven kronkelen, zwiepen.
Die dreigingloze gele angst is niet uit te houden. Er is geen verzet. Wat is verzet? Er
is alleen maar onderkaak, vallende onderkaak, pijlsnel. En de slangen zwiepen. De
rest is aan de grenzen van het ongewetene. Die gele geluidloze angst. En je kunt niet
schreeuwen, alleen maar onderkaak, kaak, kaak, kaak.
Plotseling schoot mijn ene been in een krampachtige spierstrekking uit. De gele kleur
trok uit mijn ogen weg. De omgeving hernam zijn vormen, alles werd weer zoals het
was. Het gonzen in mijn hoofd zette nog even hardnekkig door, maar even later was
ik vergeten, wanneer het precies was opgehouden. Ik behoefde niet meer naar mijn
hoofd voelen: ik had deze droom vaker gehad en het was griezelig telkens te denken
dat je misschien toch een water-
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hoofd had overgehouden. Ik strekte mijn linkerbeen, dat hoog opgetrokken onder
het andere lag. Mijn handen moesten zich in de grond gegraven hebben. Ik trok mijn
knieën op en haalde met de metalen vetereinden zo goed en zo kwaad als het ging
het vuil onder mijn nagels vandaan. Ik hield niet van rouwranden.
Pim en Hommo klommen tegen de helling van de wal omhoog. Pim keek verveeld
en Hommo spande zich in om het eerst boven te zijn. Ik keek naar het straatje. Het
was schoon, op het gouden stoepje na. De hoop lag ver uiteen geschopt. Overal lag
gras en mos verspreid. Hommo natuurlijk. Toen ze haast boven waren en zich over
de hoge rand wilden heenwerken gaf ik hen en duw en rolde ik mee naar beneden.
Als een kluwen kwamen we beneden, in een stofwolk.
Hommo en ik lachten, maar Pim bleef verveeld kijken. ‘Kom, laten we gaan’, zei
hij. Zo hard we konden sloegen we elkaar af. Het stof vloog uit onze kleren. ‘Sla niet
zo hard, stinkerd’, riep Pim. ‘Zou hij moe zijn?’, dacht ik, maar vond het meteen een
gekke vraag.
‘Nog een keer langs het gouden stoepje’, fluisterde Hommo. We wisten wat hij
bedoelde. Langs de andere kant, om de tuintjes heen, liepen wij naar het eind van
het straatje. Nu hard er langs hollen en op de ruit bonzen. Want jammer genoeg was
er geen bel. Zo zou het gouden oorijzer echt schrikken. Voor we een kans kregen
ging de deur open. Het bultmannetje kwam in de deuropening staan. Hij deed of hij
ons niet zag. Zwaar leunde hij op een korte kromme stok. Hij kon vast niet hard lopen
op die kromme beentjes. ‘Ben jij bang?’, fluisterde Pim. Hommo schudde ontkennend.
Ik ook, maar ik was onzeker. ‘Doorlopen, net doen alsof’, fluisterde Hommo. Het
hart bonsde in mijn keel. Toen we langs hem liepen, rakelings, zag ik hoe zijn kleine
achterdochtige ogen mij volgden. Waarom juist mij? De puntige kin groef diep in
zijn hals. Het was een langgerekte benige kin. Ik liep stijf rechtop, mijn armen
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strak langs het lijf getrokken en bleef naar die kaak staren. Een lange benige puntkin.
Zou ik hard weg kunnen lopen als hij toesprong om mij in zijn hol te sleuren? Maar
met die korte beentjes kon hij geen sluippassen......
De angst werd ontstellend groot. Ik bemerkte dat ik was blijven staan. Dat ik keek
naar zijn handen. Ik wilde grijphanden zien, gierklauwen, met lange puntige nagels.
Ik zag zijn handen. Die waren rustig over de stok gevouwen, blank, klein en smal
als van een vrouw.
Albert Redeker
Larkhill, '46
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Zes sonnetten*
Vaak, als ik speel, de veelbeproefde klanken
Waar ik mijn ongeboren leed in leg,
Kijkt gij afwezig over mijn hoofd weg,
Tot vrouw vereenzaamd in dat overslanke,
Haast pijnlijk ingetoomd zijn uwer flanken, En steeds maar langs een witte meidoornheg
Wegkijkend naar den einder, - tot ik zeg:
‘Het lied was schoon, laat ons de zanger danken!’
Ik weet waaraan gij denkt, zoo'n dag in Mei,
Wanneer uw droomen mij mijn lied ontvreemden Of niet ontvreemden - en stom in u wroeten.
Dan is mijn lied in u, krijgt kleine voeten
En handen die naar and're spelen zweemden
Als ik 't zijn zin gaf - en uw zin erbij.

*

Uit Madonna met de Valken, een lyrisch verhaal in 150 sonnetten. (Uit Gestelsche Liederen.)
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II
Wanneer gij uitbot, knop na glanz'ge knop,
Bedenk dan wat aan welken en verkwijnen
De oogst u kost waarin gij wilt verdwijnen
En waar ge uw liefde voor hebt opgekropt.
In tucht en reinheid gansch uzelf, zijt ge op
Uw schoonst in streng ontplooide kelkelijnen,
Een maagdlijk wezen, tot in 't hart doorschijnend,
Dat nimmer zwelt en zich tot vrucht verpopt.
De Schoonheid, die ik dien, strijd met de schoonheid
Die als een lokaas uitgeworpen wordt
Om de natuur de velen af te dwingen
Die leven willen uit uw diep te kort:
Uw leegte, die, als wíj de bloem bezingen,
Zich sluw en honigglinsterend tentoonspreidt.
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III
Het ruitervolk, dat bij de oude kerk
Ons niet wou doorlaten met goed en have,
Verplichtte ons als moegesloofde slaven
Te heulen met een harde kerkhofzerk!
Daar zitten wij: beloond voor 't zangerswerk
Met grijns en vloek, dat puik der liefdesgaven;
Waart gij gewend op paarden rond te draven,
Thans wordt uw draf door paarden ingeperkt!
Maar laat, o edelvrouw, u niet ontrooven
Uw toorn'ge blik slechts langzaam uit te dooven
Wanneer de hopman op verkenning gaat.
Zijn pluimen hebben meen'ge vrouw geschaad.
Maar gij, gij komt zijn aalmoes wel te boven,
Zoo zwaar gewapend als gij voor hem staat...
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IV
Wat foltering als gij de nacht doorwoelt,
Van jachtgezellen droomend die hun klauwen
Gedienstig om uw vingers henenvouwen:
't Heraldisch dier op 't edelst lid gestoeld!
Hebben zij op die standplaats reeds voorvoeld
De ontluistering van jeugd en goed vertrouwen?
Laat dan die vogels met uw minnaar rouwen
Over de schande waar uw droom op doelt.
Zonder uw valken zijt gij maar een schim
Van wat gij waart... De jachtstoet is verblonken,
En in de bosschen daalt de herfst op aarde.
En ieder blad verliest zijn eigenwaarde
En klimt niet meer zooals de vogel klimt
Die tuim'lend van het zonlicht heeft gedronken.
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V
Domweg verraden, lief, - uw leliehuid
Is tot uw heil ommanteld en verkapt!
Geen kunst'naar puurt uw fraaie leden uit
Dit schuwe, sluwe schrijden, stap voor stap!
De hand aan 't koord, en voedsel uit een nap, Domweg verraden, mont're eng'lenbruid!
En vraag mij nu de wrange rekenschap,
Tot wild me uw adem om de ooren fluit!
Wees kalm, 'k leid u niet rond in lijkgewaden;
Verschaalde wierook is geen kerkhofwalm.
Wij sluipen - zingend steeds - langs kloosterpaden,
Waar wijngeur door het donk're najaar talmt.
Heb ik u ook als edelvrouw verraden,
Uw stem blijf 'k trouw, uw heesche maagdengalm...
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VI
De dikste kloostermuren zijn bezeten
En spitsen de ooren naar ons veil rumoer.
Ik ben op u, gij zijt op mij gebeten.
Ik ben de duivel, en gij zijt zijn moer!
Mijn liefde heb ik aan uw val gemeten.
Ik sla de maat voor een soldatenhoer.
De dikste kloostermuren zijn bezeten
En spuwen kruis en krans en kralensnoer.
Hoe vaak hebt gij mij 't zangersfeest verweten?
Komaan, 'k verkoop u aan een heerenboer
Die met twee gouden hammen heeft ontbeten!
Ontucht'ge padden spieden door de reten
Naar de geliefde van een troubadour.
De dikste kloostermuren zijn bezeten!
S. Vestdijk
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Macabere dans
Wat zou ik graag nog ééns gedanst hebben met die vurige, zwartharige Rafaelita op
die onstuimige muziek bij het kampvuur onder de sterren, die de voeten vanzelf in
beweging bracht. Maar de muziek op de llano was verstomd en de veedrijvers hadden
hun kudden weggedreven. Ik hoorde niets meer dan in de verte het gemurmel der
Orinoco en het leek zoo lang geleden dat de castagnetten zoo opwindend nabij in
mijn ooren klepperden, teruggekaatst door de haast ondoordringbare woudrand met
talrijke, gedempte echos alsof saters en nymphen de spelers en dansers voor den gek
hielden en ons spottend naäapten.
Nu was er alleen nog mijn onrustige hartslag in de zwarte stilte, die in mijn ooren
tot een gebruis begon aan te zwellen. Ik voelde mij vallen. Ik lag en ik kon mij niet
verroeren. Mijn hart knapte. Veel later kwam er een zucht. Ik lag op mijn rug met
mijn gezicht naar de sterren in het bedauwde gras, de oogballen onbewegelijk, de
mond half open en tusschen de lippen de punt van een blauwe, gezwollen tong. Nooit
lag ik zoo rustig als nu, verlost van de zintuigen, die plagen van het lichaam. Zoo te
liggen, niets te zien en te voelen met zijn lichaam en toch aanwezig te zijn. Buiten
het lichaam te treden en zonder angst zijn eigen gezicht te aanschouwen met die
glinsterende traan als een laatst, geheimzinnig verdriet in de linker ooghoek en die
verstarde trekken gade te kunnen slaan boven een bovenmatig lang lijkende hals en
een ingevallen borst. En hoe lang geleek dit armzalige lichaam nu!
De passaatwind suisde in de woudrand. Nachtvogels en vampyren riepen klagend.
Apen brulden. Een slang glipte over mijn dijen en schoof snel weg in het glinsterende
paragras. Ik had geen angst meer. Met stille verwondering kon ik het gevaarlijke
reptiel gade slaan terwijl het over mij heen glipte.
In de vroege morgen bedekten groene en blauwe aas-
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vliegen mijn gezicht. Ik lag in de gloeiende zon en ze krioelden ook op mijn handen
en verdrongen de mieren en de mosquitos. Ze legden hun eieren tusschen mijn vingers
en in de ooren, neus en mond, verzadigden zich aan het oogvocht en drongen zelfs
onder mijn oogleden door. Aaskevers in allerlei gouden en groene kleuren kwamen
in karavanen op mij af, aangetrokken door de weezoete lucht die mijn lichaam
verspreidde. Ze dreven hun legbooren onder mijn huid om hun nageslacht een goede
tafel te bereiden en dan begonnen ze rond en onder mij te graven. Als een zwarte
koek kleefden de insecten op mijn gezicht. Vlooien en teken hechtten hun eieren aan
hoofdhaar en baard. Vogels deden de etende insecten soms zoemend opvliegen, maar
even zoo vlug streken ze weer neer als het gevaar geweken was. Bleekgele maden
begonnen te krioelen en rond me werd het graven ijverig voortgezet. Ik verloor reeds
aanzienlijk hoeveelheden vocht door de beten der kevers. Mijn buik zwol
monsterachtig en de huid begon blazen te vertoonen, die knappend barstten en de
cadaverine overal in het rond verspreidden.
In de verschroeiende hitte van de middag cirkelden de gieren hoog boven de
boomtoppen. Eén sloeg zijn vlerken loom en zwaar in steeds nauwer kringen boven
mijn lijk. Zwaar en moeilijk daalde hij neer, totdat zijn vleugels als sombere, gebroken
parasollen mij beschaduwden. Het was alsof hij dansend van vreugde op mij neer
viel, zijn klauwen stevig hakend in mijn kleeren en ontbindend vleesch. Zijn lange,
scherp gepunte snavel aan de kleine, naakte kop en vuurroode kale hals hieuw gulzig
op mijn lichaam in terwijl hij zich met half gespreide vleugels in evenwicht hield.
Zijn bek scheurde mijn kleeren aan flarden. Steeds dieper groef zijn kop, en spoedig
volgden andere neophronen en altijd meer, zoodat mijn lijk overdekt werd met elkaar
verdringende aasgieren, onder een wuivend woud van zwarte vlerken elkander de
beste beten betwistend. Door de zwaarte der vogels bewoog mijn lichaam heen en
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weer, alsof het zich in de dood nog verzetten wilde tegen deze duistere horde. Met
een fluitend geluid ontsnapten de gassen aan mijn gezwollen lijf. De gieren groeven
hun kale halzen tot de vuilwitte veeren boa om hun schouders in het zacht van mijn
buik. Ze vochten met wijd uitstaande klapperende vleugels om de ingewanden. Ze
verjoegen elkaar om een betere plaats aan het banket te bemachtigen. Een der dieren
had zich een stevige houvast op mijn borst veroverd en deed zich tegoed aan mijn
oogen en kaken, scheurde mijn ooren van de schedel en zwelgde zich vol ontbindend
vleesch, mijn gezicht onherkenbaar verminkend.
Het vallende duister, dat de llano purper kleurde, maakte een einde aan hun maal.
Ze zweefden weg over de bronzen woudreuzen en lieten een ontvleeschd karkas
achter te midden van rafels linnen, die wapperden in de wind. Maar dat weerhield
niet de wolken mosquitos op mij aan te vallen en de aaskevers graafden verder. Het
was of ik reeds begon weg te zakken in de uitgedroogde grond, of het verschroeide
paragras reeds hooger boven mij wuifde. In het laatste licht glinsterde plotseling de
gouden hoektand tusschen het grijnzende tandenwit en dan werd het duister en de
witte nevelen bedekten barmhartig mijn armzalige, geschonken rest.
Den volgenden dag kwamen enkele hongerige gieren terug en deden zich tegoed
aan de laatste vleeschresten. Ze haalden me leeg als plunderaars een huis. De
avondwind waaide nu door mijn ribben en de zon bleekte mijn beenderen. De
oogholten begonnen in donkere nachten te phosphoresceeren. Maden en wormen
groeiden in mijn hersenen, verlieten mijn schedel en verpopten zich. Wat was de
llano leeg en eenzaam. Niemand zou mij vinden en begraven. Het gras wuifde reeds
over mij heen en het was of mijn blootliggend gebit er om grijnsde.
Toen kwam de regen. Die spoelde en waschte mij met dreunend geweld en joeg
de laatste insecten weg. En de zon bleekte mijn gebeente steeds witter en kalkachtiger.
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Maanden lag ik door zon, wind en regen bestookt. Het gras schoot welig op in de
regentijd en het werd diepgroen en malsch en koel rond mijn naakte beenderen, die
's nachts klepperden van kou als de passaat er langs speelde en overdag de uitputtende
hitte verdragen moesten. Ik lag felwit en spokig in het maanlicht. Soms kwamen
nachtdieren schimmig vlak langs mij heen, maar ze schenen door mijn bleekheid
afgeschrikt te worden. Bij regenachtig weer lag ik 's nachts soms in een halo van
zacht, bleek licht en nu waren mijn oogholten donkere gaten van haat boven het
zwart van het neusgat.
Toch voelde mijn geest zich onweerstaanbaar tot zijn vroegere woning
aangetrokken. Wanneer laat de ziel het lichaam in de steek? Moest ik eerst tot stof
vervallen, oplossen in deze vreemde grond, vergaan tot niets? Ik waarde rond mijn
eigen cadaver als een wachter, ik liet het nooit alleen. Ik sloeg dit proces van vergaan
gade zonder ontroering. De kleerflarden rotten weg en verwoeien. De seizoenen
gingen en in de groote regentijd hoorde ik de gezwollen Orinoco in de verte, waar
hij door de bergen brak, bruisend naar de tierra caliente stroomen.
Waar bleven de veedrijvers toch met hun kudden? Het oerwoud ruischte. Niets
was er dan zon en regen, donder en bliksem en de koele adem der passaat in de lange
nachten. Soms lichtten groen de oogen van een jaguar in de nanacht, rende een kudde
tapirs in wilde vlucht van de rivier naar het beschermende kreupelhout, braken takken
door de sprong van den boomleeuw of waren er langgerekte stervenskreten en
geschuifel in het gras. Een karavaan parasolmieren trok een spoor over de vlakte en
staalblauwe wespen zwermden rond mijn blinkend karkas.
Toen, op een avond, nog vóór de passaat wind opstak, zag ik een rechte rookkolom
opstijgen en zoodra het duister gevallen was ontwaarde ik het rosse lekken van de
vlammen in de verte en dreef de wind de rook naar mij toe, de stralende sterren met
een ijl floers bedekkend. Hoorde ik...
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hoorde ik werkelijk heel veraf de tonen van een danswijs? Waren daar soms Rafaelita
en Pedro en Miguel en de anderen? Dansten ze bij het vuur? En ik zou nog éénmaal
met die lichtekooi gedanst willen hebben! Met die zamba, die me betooverd had met
haar zwarte haren en het wilde spel harer castagnetten.
Ik keek naar mijn door gras overwoekerd cadaver. Het rif blonk hagelwit tusschen
de groengrauwe sprieten en graspluimen. Nog één wensch; de laatste wensch van
een overledene. De verre muziek wond mij op. Het uitdagend castagnetten-geklepper
dreef me onweerstaanbaar terug in mijn eigen lichaam en ik stond weifelend op, als
dronken, als herboren. Tusschen warrelende sterren kwam boven de bronsgroene
woudrand de zilveren maandiscus aangedreven. Nachtvlinders gonsden als dol rond
mijn beenige schedel. Beschroomd schudde ik de vochtige aarde en kleerresten van
ruggewervels en heupbeen en ik deed voorzichtige en onzekere stappen. Mijn botten
kraakten als moede scharnieren. Kil was het gras aan mijn ontvleesde voeten. Maar
de muziek zweepte mij op. Zoo was nooit de danswijs gespeeld, zóó dringend, zóó
uitdagend. Het rythme van Rafaelita's castagnetten vuurde mij aan. Over mijn kale
ribben keek ik naar mijn onzekere danspassen, maar allengs werd het beter en ik
plaatste mijn vingerkootjes op de randen van het bekkeneel. Ik draaide, sprong, ik
gleed vooruit en achteruit, ik wiegde heen en weer alsof ik het tralievenster, dat mijn
schaduw op het gras wierp, ontwijken wilde. Ik boog en ik rees, mijn hielen stampten,
ik draaide als een spil in het rond. Vuurvliegen zetten zich op mijn schouders en
borstbeen. Van schrik glipte een kleine koraalslang weg uit mijn mondholte. En ik
danste voort als bezeten door de zinderende muziek. Ik voelde geen gewicht van
spieren, geen moeheid. Nooit danste ik zóó licht en zóó intens.
Dan verstomden eensklaps de castagnetten en even later zweeg ook de muziek.
Als versteend bleef ik in danshou-
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ding staan. Dan, haast op hetzelfde oogenblik, stortte ik ineen tot een vormelooze
hoop beenderen, terwijl mijn ziel zich voor de tweede maal van dit lichaam ontdeed
en licht als een zaadpluis op de wind het oneindige heelal indreef.
Erik West
14.2.1933
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Vergetelheid
Vergetelheid maakt alle dingen
geluidloos, niet meer te bedwingen
door woorden. Elke klank waait uit
zonder een lichtbaan van geluid.
Ik weet het: mijn vereenzaamd praten
kan nergens sporen achterlaten
in het verschrikkelijke wit
dat u van eeuw tot eeuw bezit.
Er is geen reiken naar de morgen,
waarbinnen gij verloren zijt.
Mijn moede stem klinkt zo verborgen,
alsof zij zich heeft doodgeschreid.
M. Mok
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Antwoord
Zij zullen niet terugkomen, er zal
geen morgen zijn van lachen en geween.
De tijd gaat verder, met een duizendtal
angstige vragen blijf ik hier alleen
en prevel zelf een antwoord op het leed
dat zich heeft verzelfstandigd in de tijd.
Er is geen dag die ik te redden weet
uit het bereik van hun rampzaligheid;
geen oog kan ik meer sluiten, zonder dat
ik in de holten van hun ogen staar
en heel de macht van hun verlies omvat
en rakel woorden op en prevel maar,
opdat het duister mij niet gans verwoest,
waarin zij zonder klank zijn omgebracht,
terwijl hun hart nog zoveel zeggen moest
tegen het grote zwijgen van de nacht.
M. Mok
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Hoefgeklop
Altijd roept mijn hart om u,
altijd loopt het zwart om u
tezamen in mijn stem.
Hoe donker gaan de paarden van de nacht,
hoe eenzaam draaft hun hoefgeklop
door mijn verlangen
naar elke grond waarin
gij kunt vergeten zijn.
Mijn woord sterft aan de pijn
waarmee ik u bemin.
M. Mok
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Overrompeling
Stemmen en dromen uit het niet
doorjagen mij een leven lang.
Terwijl de tijd in mij geschiedt,
ga ik de uitputtende gang
der eeuwig overrompelden
door onaanschouwbaar licht
en praat alleen nog de verschrompelde
geluiden van een schier verteerde,
wiens ogen op geen hemel zijn gericht,
maar werden diepe bronnen, ingekeerde
weerspiegelaars van wat geen spiegeling
kan dulden.
M. Mok
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Bram van Schaffelaar
De kat, geruisloos en geheimzinnig, schiet langs hem heen de zoldertrap op,
acrobatisch springend door een verguld spinnenweb. Zo kwiek echter is Brammetje
niet; telkens moet hij het lamme beentje een trede hoger leggen, waarna hij zich met
beide handen aan de wrakke leuning optrekt. Boven aan de trap gekomen, puft het
droge hout kleine, vergulde wolkjes; de zon, via 'n dakraampje, snijdt schuins de
zolder in. Mi-mauw zit al op de uitkijk.
Hier, onder de pannen, omgeven door het afgedankte huisraad van vier étages,
waar de luiers van buurvrouw Mossel altijd een frisse geur van wasgoed scheppen,
voltrekt zich de gedaante-verwisseling, Brammetje's geheim, dat hij slechts deelt
met Mi-mauw, de kat. Hij legt zijn lamme beentje af, zijn spieren zwellen, het tengere
jongenslijfje wordt een gestalte, recht en lang. Brammetje heeft een edel, hoog
voorhoofd. En de houten sabel, zelf samengesteld uit een gebroken gordijnlat, steekt
hem in een volledig harnas. Zo is hij de ridder van zijn zolderdromen, van het
Vaderlandse Geschiedenis boekje, van de plaat die in de lange, witte school-gang
hangt: Jan van Schaffelaar, stijf van staal, rinkelend waar hij ook maar een stap zet.
Er is een klaroen die de stilte scheurt. Het koper davert over de belegeraars, toornig,
uitdagend. Mi-mauw, zijn page, verroert zich niet, knippert slechts wat tegen de ruit
van het dakraampje want die zon slaat een bliksem naar binnen. Jan van Schaffelaar
nadert, het lamme beentje meeslepend als een bezempje dat stofgoud aanveegt van
de vloer. Hij schikt zijn sabel wat opzij en legt zijn hoofd tegen de warme, donzen
Mi-mauw, voorzichtig naar buiten kijkend. In zijn linker-oor snort de kat: ronkende,
verraderlijke pijlen die opwaarts vliegen naar de toren.
De toren is hoog, een hoekhuis met vier étages; de schietgaten zijn nauw: twee
vierkantjes stoffig vensterglas in de pannen, de ene gericht op de steeg, en de andere,
waar-
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achter van Schaffelaar loert, op het marktplein. Brammetje slaat zijn visier op. De
belegeraars zijn er nog. Wakker geworden, krioelen zij onder de witte tenten van
hun kramen. Zij gaan er grotendeels onder verscholen, maar Brammetje ziet toch
wel hoe de zon hen verraadt, vonkend in het fietsen-chroom van de kooplustigen
wier rijwiel een belemmering is om onder de tenten te dringen, in de knopen van een
agent, in de nikkelen stangen en deksels van het ijskarretje: allemaal sabels en
ponjaarden, kurassen en venijnige sporen die paarden doen steigeren. Voorlopig zijn
ze nog goedig, de zware knollen van Heinekens bierbrouwerij met hun brandend
koper op tuig en wielen, geduldig krabbend met hun hoeven tussen de keien terwijl
de voetknechten de vaten afladen en het café binnenrollen, waar de belegeraars met
brassen doden wat de belegerden vermoordt: de tijd. Ginder echter, daar waar een
bom het huis van Mozes Valk, de lompenman, uit de grond heeft gerukt, verheft een
heimachine dreigend zijn gevaarte in de strakke zomerhemel, misschien wel een
stormram, Brammetje weet het nog niet, maar mét de bloedrode hakenkruisvlag,
gigantisch stekend uit het N.S.D.A.P. huis, zijn dit allemaal dingen die Schaffelaar
belagen. Van verre, want er ligt een gracht voor het kasteel, en hoewel de stenen
brug niet opgehaald kan worden, hebben zijn mannen er een Spaanse ruiter geplaatst
en houden daarachter de wacht, de grijze helm dofglimmend op de schedel, het
geweer aan de schouder. Dat stelt gerust.
Sinds Levi op reis is, heerst er beneden in de huiskamer iets dat hem altijd naar
zolder drijft. Beneden bevindt zich vader, doorlopend bleek van zenuwachtigheid.
Ze gaan binnenkort ook op reis, heeft hij gezegd, verhuizen. De koffers staan al
ingepakt klaar; dat maakt de woning kaal en koud. En moeder kan soms onverwachts
gaan huilen, eens is zij zelfs op de vloer gevallen. Zij is gaan slaan met armen en
benen, frommelde het vloerkleed bijeen, en Brammetje kon zien dat het zeil daaronder
ophield; daar bevonden
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zich planken, gelijk hier op zolder, die heerlijke, stille zolder waar Brammetje waakt
over de verontruste familie Zalm, stijf van staal, rinkelend waar hij ook maar een
stap zet. Op de brug staat een Spaanse ruiter. Niemand zal deze toegang, venijnig
van prikkeldraad, krachtig door helm en geweer, forceren. Slechts de
voedselvoorziening gaat zorgen baren. 't Wordt nijpend zelfs, daar beneden in moeders
keuken. Hoe kan Schaffelaar aan al die monden voldoende te eten geven? Brammetje
zelf is slechts met een dunne, droge boterham in zijn buik naar boven gegaan, en
eerst wilde hij zelfs de snee grootmoedig weigeren. Heeft meester Voortjes het dan
niet zo verteld, tijdens de les in Vaderlandse Geschiedenis? Jan van Schaffelaar
offerde zichzelf op om het vege lijf te redden van de uitgehongerde bezetting. En
zou Bram dan niet zijn boterham kunnen afstaan aan magere Joseph die bijna met
zijn ogen de pan leegkrabt?
Gelukkig dat moeder het niet gewild heeft. Nu kon hij toch, ondanks zijn edel
voorstel, tevreden kauwend de trappen opkrabbelen, terwijl hij aandachtig naar
meester Voortjes luisterde, roerloos zittend in de bank, starend op de punt van de
aanwijsstok die de contouren volgde van het kasteel op de plaat, door Brammetje
eerbiedig van de gang naar de klas overgebracht: in de diepte de vijanden, hoog op
de kantelen de ridder, neerblikkend op de lansen zonder vrees, klaar om omlaag te
springen terwijl zijn trouwe soldaten de vingers haakten in zijn harnas om hem te
weerhouden. Grote, edele figuur, waarlijk in leven geblazen door meesters fijne
verhaalstem waarvan Brammetje niet lang mocht genieten, Want eensklaps zijn
enkele jongens begonnen met hem uit te schelden: vuile, lamme jood!, gooiend met
straatvuil. Vader moest hem uit hun handen rukken. Hij was wit en Brammetje had
een bloedneus. Vader zei: je kunt niet meer teruggaan, waarop Brammetje zich
snikkend verschanste op zolder en Schaffelaar werd, uitziende over de markt die
hem steeds duidelijker belegerde.
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Brammetje's grijze ogen, grappig als de kraaltjes in de kop van een speelgoed-beertje,
houden eensklaps op met dwalen. Want deze kraaltjes kennen elke beweging van de
markt, en de merkwaardige, verdachte stroming, onverklaarbaar ontstaan onder het
veld gespannen linnen, kan hun niet ongemerkt voorbij gaan. De kijkers en
kooplustigen kruipen er onder vandaan en verspreiden zich over het kale asfalt, steeds
meer, het krioelt er eensklaps van haastige stipjes: een paniek die nauwelijks kan
worden opgeslokt door de stegen, uitmondend op het plein als riolen waarin zwermen
ratten vluchten willen. Te laat echter. Een dof gedonder doet Schaffelaars ruitje
trillen. Met woedende knalpotten verschijnen enkele zware motoren op het plein. Er
zitten grote mannen op, breed geschouderd en gehelmd. De menigte stuift uiteen,
vlucht weer onder de tenten of propt zich tezamen voor de ingang van de stegen.
Wat zou dat kunnen betekenen? Worden de belegerden ontzet? Is dat de ontzetting?
Lege vrachtwagens volgen de motoren. Vreemd, dat Brammetje toch bang is, hoewel
de bevrijders naderen. De vijand wordt ontwapend, ze stijgen in de lege vrachtwagens,
de een na de ander. En dan ziet Brammetje, vlak bij de Spaanse ruiter, Moos Mossel,
heftig gesticulerend als verkocht hij een handeltje. Een lange man in zwart uniform
weert af, tast dan naar zijn heup, terwijl de schildwacht achter Mossel's rug zijn
geweer van de schouder laat glijden. Wat daarop volgt, speelt zich gelijktijdig af:
het opheffen van de magere vuist, en de doffe knal. Schaffelaar's waarschuwende
kreet achter vensterglas is overbodig. Moos laat zijn vuist al zakken. En zakt dan
verder, door de knieën, opzij zwikkend, de gracht in. Het zwarte water spat wit van
zon omhoog, en dooft weer, terwijl de schildwacht, de moordenaar, Braam's Spaanse
ruiter wegtrekt. De motoren passeren donderend de brug, verdwijnen uit zijn
gezichtsveld in de voet van de toren. Verraadt!, gilt Schaffelaar geluidloos, eindelijk,
even zwak in de knieën als zo even buurman. Iemand rent kermend de
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trap op en bonkt bij Mossel op de deur. 't Is Simon: ‘Ze zijn er, ze zijn er, o ze zijn
er...’
Mi-mauw verroert zich niet, slechts knipperend tegen het mooie licht, als
Brammetje hem loslaat en naar het tweede venster hinkt, bijna struikelend over zijn
sabel. De pas gewassen luiers strelen fris geurend langs zijn gezicht. Hij voelt niets.
Nauwelijks hoort hij moeders lange, fijne gil. Hij drukt zijn neus plat tegen het ruitje.
Daar staan de motoren, in het steegje, tegen de vensterbanken van de huizen aan de
overzijde. En vrachtwagens, drie, vier, vijf vrachtwagens, vol mannen, vol vrouwen
en kinderen die met grimassen geluidloos huilen en kermen. De open geschoven
ramen bevatten overal bleke schrik-gezichten. Schaffelaar ziet hoe de vijandelijke
soldaten de huizen ledigen, met geweerkolfen de bewoners in de vrachtwagens
drijven. Zij beuken de deuren in elkaar. Mi-mauw wipt plotseling naast Brammetje's
gezicht om ook te kijken, en Simon bonkt vergeefs op Mossel's deur, alsmaar
kermend: ‘Ze zijn er, ze zijn er, o ze zijn er......’ Tot zijn geweeklaag afbreekt. De
doffe, krakende slagen dringen door tot hier op zolder. Het is eensklaps stil. Slechts
de slagen zijn er, regelmatig, dof en krakend. Brammetje kan niet zien wat er gebeurt,
dat laat het dakraampje hem niet toe. Maar hij weet het. Aan de overzijde gaapt een
versplinterd gat in de huisdeur. Enkele nummers verder nog een, en nog een. Er loopt
een vrouw naar die volgeladen vrachtwagen, de armen in de hoogte alsof zij de hemel
grijpen wil, een kolf in de rug. Verraden is het slot. De vijand gaat plunderend rond
binnen de veste. En dan ziet, noch hoort hij de ondergang. Brammetje is groot. Hij
heeft een edel, hoog voorhoofd. Zijn lichaam is stijf van staal en de scharnierende
handschoenen zijn ongeschikt om het raam te openen. Maar hij slaagt er toch in. Het
roest knapt, het raam piept. Mi-mauw glipt naar buiten om zich te braden op het zink,
en Schaffelaar stijgt op, in de zonnewarmte, afglijdend in de dakgoot. Hij staat op
de kantelen, in een vreemd ge-
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bergte rode pannen. De zomer legt een vacht van licht om hem heen. Een doffe, diepe
branding, gehuil en getier, stijgt tot hem, golft in de goot: een machtig gehoon. De
vingers van zijn trouwe soldaten haken in het harnas. Hij richt zich op. Diep is de
wereld, ijzingwekkend de kloof van de straat. Het is al te laat. Zijn armpjes graaien
in de luchtige vacht van de zomer tijdens dien ontzettende salto: majestueus
schouwspel voor de horde der belegeraars. De huizen draaien enkele reusachtige
slagen om. Een ogenblik hangt de gracht in Schaffelaar's plafond met zwart, versteend
water. ‘Bram!’, gilt moeder Zalm. Dan zakt zij ineen op het trottoir.
De gespijkerde laars vindt die plof toch griezelig. Het bloed spatte tegen de verse
schoensmeer. ‘Mein Gott, ein Kind...’ Dat is dan wel een reden om het lijkje om te
draaien. Het blijkt dat een gebroken, houten sabel het lijfje tevens gespietst heeft.
Maar in hun Vaderlandse Geschiedenis is Jan van Schaffelaar onbekend.
Henk Breuker
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Vingeroefeningen
Plaatselijk heimwee
Ik verlang naar het land als de koe naar de weide, wanneer ze de ganse winter op
stal heeft moeten staan, op steen en tussen steen, als een stedeling in zijn étagehok.
Daar buiten zijn de blinkende plassen, de bomen met pluimen en de bomen met
veren, het gekraak van een wagen, de echo van een bijslag in het bos, het paard, dat
‘woesj’ zegt aan de slootkant, de boten als zachte spoken. En de mens is er eeuwig,
zoals zijn attributen en werktuigen en zijn vee en zijn hek op de dam. Voor hij sterft
is hij reeds vervangen, maar wie zal mij vervangen, mij, een mug, aanstonds klevend
tegen het behang van de tijd, die hier tussen muren en muren meteen een net van
historie vormt? Daar buiten sterft men zo vredig als de natuur zelve, terwijl men hier
leeft als een mens, bang, voor hij geslagen wordt.

Stedenland
Als een inktvis strekt de stad zijn wegen uit, waarop de kleine, haastig zoemende
torren elkaar voorbijwippen. Ik sta op grote afstand en weet, dat die kleine beestjes
daar in de verte auto's zijn, die in duizelingwekkende vaart voortschieten, elk op
bevel van een man, die zich machtiger voelt naar mate hij harder op het gaspedaal
drukt. Maar de stad kent alleen de brommend naderende torren en stulpt haar wegen
in trage kronkels en dijt zich uit als een vraatzuchtig weekdier tot alle land in haar
omgeving verteerd is en bedekt met stenen uitwerpselen.
En mijn eigen stad is mijn eigen intvis, waarin ik rondloop als een vrolijke
darmparasiet en in de doolhof vertrouw ik op mijn goed gesternte, dat mij hier nooit
nader tot de dood brengt, want in elke straat ben ik reeds en steeds blijft zij gelijk
aan zichzelf ondanks de elkaar ophopende herinneringen.
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Binnen spuiten ze me uit, en buiten trekt ze me aan, land der steden, stad der landen,
stedenland, Amsterdam.

Ciudad Encantada
De monsters van mijn jeugd grijnzen mij hier aan: de monsterdweg, de mug met
klauwen en de rat met de slangenstaart, de man met het scheve hoofd in de aarde
weggezonken, maar tussen hun verstijfde steengestalten staan hoog opgericht de
slanke stammen van de berken en dennen en op de kop van de grijze verweerde
schildpad, die zich opricht om me te verpletteren, zit een vogel dom te fluiten. En
dan ben ik ineens een ander kind, ik klim over de bruggen en de bastions en stoot al
stijgend de schubben van de vissendraak en trap op de kop van de tijgerwesp en sla
in overmoed met een stok de spinrups op zijn schurftige huid en als ik boven ben
zijn ze allen weg en zie ik slechts een grijze vlakte van kalksteen, door het water
aangevreten als ons gezicht door de tijd, de zonde en de gedachte.

Tod und Verklärung
De dirigent voert een plastische dans uit, de harpiste haalt traag over de snaren, alsof
ze een poes streelt en bij de hartstochtelijke gedeelten spelen de violisten twee
emmertjes water halen en twee emmertjes pompen.
Intussen tracht Strauss een cathedraal te bouwen, die telkens invalt en opschiet
als een blaasworst van de kermis, waarvan het fluitje kapot is.

Bestaan
Eens heb ik me omgedraaid en keek naar de bergen en de blauwe zee en hield mezelf
voor: deze dag komt nooit terug. Achter me stampten de paarden de korrels uit het
graan en rechts van me stak een roze-wit gestreepte vuurtoren zijn kop op tegen een
zwakke, doch koppige deining. En ik riep namen, die klonken als klaroenstoten:
Epidauros, Korinthe,
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Megara, Athenai, Sounion en ik was er slechts eenmaal en dat was ditmaal.
Het zal tien jaar geleden zijn: in die tijd beminde ik een vrouw, ik dronk drank, ik
at spijzen, ik las boeken, ik zag schilderijen en elk plezier van het leven is gelijk elk
ander plezier, het slijt met het gebruik. Doch wat niet slijt is het gezelschap van een
boom, een blauwe lucht, een weiland of een berg. Een vreemdeling ben ik, die slechts
kent, wat hem vreemd is.
R. Blijstra
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Homo novus 1947
I
Er hingen nevels om de westertoren.
Hij wandelde vereenzaamd langs de gracht,
Had zich het leven nooit zo stil gedacht,
Zo ingekeerd en aan zichzelf verloren.
Verbeten dacht hij: - 'k Ga opnieuw beginnen.
Wat ik in oude daden heb verdaan
Zal 'k van mij schudden als een waan
Om mij op nieuwe daden te bezinnen.
'k Zal eenzaam zijn, maar met veel kostbaarheden,
Mijn dromen en mijn boeken zijn mijn goud.
Een nieuwe wereld zal in mij gaan leven,
Een wereld die ook weer in mij ophoudt.
In lichte nevels zal ik zijn geborgen,
Een ingekeerde - zij 't uit zelfbehoud.
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II
Hoe had hij al die jaren kunnen lopen
In de versleten molen van den tijd,
Om zonder een moment van zelfverwijt
Zijn daden als gemeengoed te verkopen?
Hoe vaak had hij de strijd niet op zien branden
Met de gedachte: - straks wordt er geblust,
Wij zijn nu voor de vrede toegerust.
- Zijn wereld bleef gewapend tot de tanden.
Waar was hij dienstig, waar te kort geschoten?
Wat had hij voor die wereld kunnen zijn?
Een brandenblusser zonder apparaten,
Begoocheld door de spiegels van de schijn Een die wanneer de stokers zijn vertrokken,
Ontgoocheld klagen kan om eigen pijn.
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III
Hij voelde in de zakken van zijn jas,
Of 't half vergane boekje er nog zat,
Dat hij als knaap zo vaak gelezen had,
Wanneer hij rusteloos en eenzaam was:
Khayyàms kwatrijnen, zuiver goud
Tussen de zandkorrels van zijn woestijn,
Voor hem zo vaak bedwelmender dan wijn:
Toen hij nog jong was, voelde hij zich oud.
En plots na jaren vond hij woorden, die
Hij eens had willen branden in 't geheugen:
The Quarrel of the Universe let be.
Een uur geleden was dit nog een leugen.
Make Game of that which makes as much of Thee.
Hij kon er zich nu schuchter op verheugen.
Jan Spierdijk
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Berend Breman (16 Mei 1921 - 3 Mei 1947)
In 1940 maakte ik kennis met Berend Breman, die toen evenals ik zijn studies in de
Franse letteren aan de Universiteit van Amsterdam aanving. Ik herinner me nog
levendig onze eerste ontmoeting: een boekenstalletje in de Oudemanhuispoort; een
aristocratisch-verfijnde jongeman met een roman van Green onder de arm, die
aarzelend zijn naam noemde.
Onze eerste gesprekken gingen al direct over de zaken die ons ter harte gingen,
poëzie en literatuur; schuchter vermeed hij zoveel mogelijk persoonlijke confidenties;
zijn oordeel was voorzichtig, de termen die hij gebruikte, sober met adjectieven die
hij zoveel mogelijk trachtte te nuanceren; zijn zinnen werden door grote peinzende
pauzes onderbroken. Men had de indruk dat hij elk woord, eenmaal uitgesproken,
weer terug wilde nemen omdat het de gedachte niet zuiver uitdrukte. Plotseling echter
een ironische toespeling op eigen gebeurtenissen, het liefst in een bijbels citaat
verhuld; want de Bijbel kende hij door en door; in een boerse, vrome familie
opgevoed, had hij hieruit elke dag horen voorlezen; die figuren waren hem zo
vertrouwd geworden dat hij vaak bij monde van hen sprak; de duistere amoureuse
geschiedenissen van het Oude-Testament werden met zijn fantasieën aangevuld en
met een bekoorlijke, schuchtere ironie op eigen gevoelsleven zinspelend, verhaald.
Dat deed hij met alle lectuur; of hij ons sprak over het Mene Thekel, over baron de
Charlus of over een held uit het Roelandslied, men had de indruk dat hij ze persoonlijk
gekend had en volmaakt van hun intiem gebeuren op de hoogte was.
Maar onder deze frivole flirt ging een grote kennis van zaken, en veel gezond
verstand schuil.
Dat de Dood hem zo vroeg uit ons midden moest weg-
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nemen, en zijn vrouw en vrienden slechts de taak laten zijn gedichten posthuum te
verzorgen, is hard.
Hij ruste in vrede.
v. O.
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Vergissing
Ik dacht den Dood mijn zachtsten vrind,
Maar koel en hard was zijn besluit:
‘Gij moogt den doolhof nog niet uit,
Gij hebt nog niet genoeg gemind’.
Ik vraagde schuw of hij ook wist
Hoe ik den uitgang eenmaal vond.
‘Tienduizend maal moet G'eerst wel rond;
Ik kom als Gij mij niet meer mist.
Een enkel lied deunt dan mijn fluit:
“Vergetelheid brengt U niet uit,
Gij rust, eer nog Uw dool begint”.’
Ik heb mij in een blik vergist,
En werd verraden door den list
Van hem, dien 'k dacht mijn besten vrind.
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Quadrille
‘La fille de madame Angot’
Deze quadrille dans ik alleen;
Changez de dames! Ik zie er geen.
Ik wil er maar één. A gauche, à droite!
Hoe heette zij, die mij vergat?
Was het niet mademoiselle Angot?
Of heet deze quadrille zoo?
Ze was blank en jong. Changez de dames!
Misschien droeg zij niet eens een naam;
Houd op muziek. Neen, speel toch nog wat.
Zag ik haar niet à gauche? A droite?
Changez de dames!... Ik blijf weer alleen
En dans door alle schimmen heen.
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Narcissus' verdubbeling
Hij dacht, dat toen het eerste blozen
Geleerd was aan de bron,
Hij steeds hervinden kon,
Het kuisch genot van 't steelsche koozen.
Doch schoon hij zich belust boog over 't water
Verloor hij zich verveeld
In 't ordinaire beeld
Van schucht're nymph en schaterende satyr.
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[Ad interim, 1948, nummer 2]
Bulgaarsche volksballaden
Groejo en zijn Valk
In 't gebergte woedde een strijd van draken:
Strijd, waardoor de Donau troebel vloeide;
't Einde van de worsteling was in Boedim,
Was in Boedim in de donkre kerker.
In de kerker lag de jonge Groejo,
Negen jaren lang in Boedim's kerker,
En zijn valk, gezeten op zijn schouder,
Spijsde hij met bloed uit eigen wangen,
Drenkte hij met zijner oogen tranen.
Voed u, vogel: dat gij groot en sterk wordt:
Dat ik naar mijn hofstede u kan zenden.
Maar zult gij, o valk, mijn hofstee vinden?
Daarop sprak de grauwe valk tot Groejo:
‘Neen, voorwaar, mijn jonge held: ach, nimmer
Vind ik die; hoe zoude ik hem herkennen?’
Groejo gaf hierop zijn valk tot antwoord:
‘Zij u dit gezegd, mijn valk, en luister:
In mijn hof kunt gij u niet vergissen,
Want een witte welput ligt in 't midden;
Aan die welput staat een witte wijnstok,
En een kromme vruchtboom bij die wijnstok’.
Toen verhief de valk zich steil ten hemel,
Reisde heen, bereikte Groejo's hofstee,
Zag de hof met onkruid overwoekerd,
Zag verwelkt en dor de witte wijnstok,
Zag de witte welput zonder water;
Zag daar op de boom drie koekoeksvogels:
De eene klaagt van de avond tot de morgen,
De ander van de morgen tot aan de avond,
Wijl de derde eindloos, eindloos voortklaagt.
Op van Groejo's hofstee wierp de valk zich:
Wendde weer zijn vlucht naar Boedim's kerker,
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Boedim's kerker, naar de jonge Groejo;
Zette zich daar neder op zijn schouder
En verhaalde van drie koekoeksvogels:
‘De eene klaagt van de avond tot de morgen,
De ander van de morgen tot aan de avond,
Wijl de derde eindloos, eindloos voortklaagt.’
Tot zijn valk sprak nu de jonge Groejo:
‘Die van de avond klaagt tot aan de morgen,
Deze is, o valk, mijn trouwe gade;
Die klaagt van de morgen tot aan de avond,
Deze is, o valk, mijn lieve zuster;
Maar wie klaagt en klaagt en eindloos voortklaagt,
Deze is, o valk, mijn oude moeder.’

De Levend-Begravene
O Gij, meester Mano, meester Mano!
Om uw plan moog u de Heer vervloeken,
Wijl, o Mano, gij zijt heengetogen,
U driehonderd meesters te verzaamlen:
Hen ter veste Solon mee te voeren
Waar ge een burcht, een hooge burcht, woudt bouwen.
Mano bouwde deze, en klom, bij 't bouwen
Langs de steiger op, de meester Mano,
Tot het meten van de hoogte eens torens.
Vloek tref ook de weduwvrouwe Djoerda!
Djoerda, Djoerdja had een schoone dochter,
Doste haar in keur van feestgewaden,
Kostbaar sieraad, met haar fijnste laarsjes;
Liet alzoo haar wandlen langs de straten Stralend, of de zon haar van 't gelaat scheen.
Toen zich op de steiger Mano wendde
Werd hij haar gewaar, de dochter Djoerdja's,
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En hij verloor, op haar gezicht, zijn zinnen;
Stortte naar omlaag, stiet langs de ladder,
Plofte opnieuw; sloeg eindlijk tegen de aarde;
Sprak nog eens, door 't hijgen van zijn doodstrijd:
‘Gij, mijn werkgenooten, trouwe meesters!
Mogen op Uw ziel mijn woorden wegen!
Wilt u naar 't vereerd gerecht begeven,
Eischt aldaar dit offer tot verzoening:
Naast mij, vrienden, worde Djoerdja's dochter,
Djoerdja's dochter levend meebegraven.’
Toen verhieven zich de meesters allen
En zij traden samen voor de rechter,
Voor de rechter met hun roep om weerwraak.
Ras beschikte 't hof ten hunnen gunste.
Dus bedolf men dra de dochter Djoerdja's,
Dochter Djoerdja's levend mee naast Mano.

Hendrik de Vries en Riek de Vries-van der Zee, naar Georg Rosen
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Dichter zonder meer
Jan Prins, 1876-1948
Het blijkt een merkwaardige sensatie wanneer men, poëzie lezende omdat men het
nu eenmaal niet laten kan, en steeds meer geboeid door die dichters van wie men
zou willen zeggen dat zij eigenlijk dichten ‘met een slecht geweten’, plotseling
aanloopt tegen de ‘Bijeengebrachte gedichten’* van de op 9 Februari j.l. overleden
Jan Prins. Men had deze dichter in zijn schoolbloemlezing staan, men leerde zijn
‘Holland is de bruid’ van buiten, en men merkte later uit de tijdschriften op welk een
voortreffelijke wijze hij de fabels van La Fontaine en nog zo het een en ander uit de
klassieke wereldliteratuur in welluidende Nederlandse verzen overbracht.
Men heeft, sedert die verre, eerste kennismaking met Jan Prins, andere wegen
ingeslagen. Men heeft over het wezen der poëzie nagedacht, ‘Forum’ geabsorbeerd,
de Vent tegen de Vorm afgewogen, als Plato of Multatuli een behoorlijke dosis
achterdocht tegen de poëten in het algemeen opgedaan, de problematiek van het
‘nihilisme’ aan de lijve gevoeld, een totale oorlog meegemaakt, en na al deze
ervaringen, welke resulteren in de levenshouding van de ‘op zijn laatste
bestaansmogelijkheid teruggedreven’ mens, die zichzelf in een absurde wereld moet
rechtvaardigen, ontmoet men dan opeens weer de dichter van Tochten en Getijden,
en heeft men te erkennen dat de sfeer waaruit hij zijn oeuvre creëerde even goed een
vormend aandeel heeft gehad aan wat men is, en wat men nog worden zal: de sfeer
die men in Donkersloot's ‘Karaktertrekken der Vaderlandse Letterkunde’ ongeveer
vindt gekarakteriseerd als ‘Holland op zijn best’, die men pleegt samen te vatten in
de woorden ‘nuchter, waakzaam en vroom’, maar die, zoals Cola Debrot terecht
opmerkte, juist in figuren als Multatuli, A. Roland Holst, Slauerhoff; Ter Braak en
Du Perron, de

*

L.J.C. Boucher, 's Gravenhage 1947.
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door Donkersloot verwaarloosde ‘tegenmelodie’ gevonden heeft.
Men zoekt deze ‘tegenmelodie’ in het werk van Jan Prins, dat in zijn beste
momenten, naar de vorm, de sublieme eenvoud van een J.C. Bloem nabijkomt,
tevergeefs, omdat deze dichter het type was van de ‘aestheet’ en van de - in zeer
ruime zin genomen - ‘epicurist’, d.w.z. van de man, die er op uit is het leven genietend
te beschouwen en beschouwend te genieten. Waar Prins problemen aansneed in zijn
poëzie, sneed hij nooit erg diep, wellicht bevreesd zichzelf of een ander pijn te doen.
Men merkt dit als men in zijn eerste bundel ‘Tochten’ het versje ‘De zwerver’ leest
over de oude, arme stakker, die op het land ‘petatters’ loopt te zoeken, terwijl op de
boerderij het maal wordt opgediend; men merkt het ook als men, tussen zijn laatste
werk, de bevrijdingsgedichten vindt of de, op zichzelf niet ongeestige parabel over
de ‘zuivering’ van het dierenrijk. De sociale ongelijkheid, het vrijheidsbegrip
(waarover heden ten dage weer het een en ander te doen is) en zelfs de
onverkwikkelijke zuivering vertonen nog wel andere aspecten, dan hier wordt
gesuggereerd!
Natuurlijk wil het voorgaande niet zeggen, dat de mens Jan Prins zijn aandeel in
het levensleed niet heeft te verwerken gekregen! Zo heeft, naar men uit de beide zeer
mooie cycli aan het slot van het tweede deel, ‘Het tuinbeeld’ en ‘Het square’ kan
opmaken, het sterven van zijn vrouw een diepe indruk op deze dichter gemaakt, en
de sobere wijze waarop hij aan dit leed in zijn verzen gestalte gaf is zonder meer
aangrijpend. Maar wel is het opmerkelijk, dat men nergens het volmaakte vertwijfelen
aan het leven, en aan zichzelf, tegenkomt, waar zonder literatuur voortdurend
‘literatuur’ dreigt te blijven. Reeds Just Havelaar, een man die naast vele
halfzachtheden enkele rake dingen formuleerde, wist dat kunst om kunst te zijn méér
moest zijn dan kunst, en in het licht van dit aforisme kan men zeggen dat de poëzie
van Jan Prins enkel kunst was en niet meer dan dat.
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Dit oordeel impliceert zowel een lofprijzing als een vonnis. Een lofprijzing mag het
worden genoemd omdat Jan Prins zich niet, als zovele jeugdige poëten, in allerlei
‘metafysische’ bochten wrong, terwijl hij toch in zijn vormbeheersing, in zijn rustige,
weloverwogen stijl overal blijk gaf deze jeugdige poëten verre de baas te zijn in de
knepen van het vak. Een vonnis is dit oordeel omdat men, geëvolueerd langs de
stations die ik hier boven summier vermeldde, òf langs heel andere stations, zich op
een gegeven ogenblik gedwongen ziet een keuze te maken op grond van principia
welke niet meer binnen de aesthetische sfeer gelegen zijn, maar die deel uitmaken
van het existentieel-menselijke. En aldus handelende is men niet meer genegen zich
voldaan te tonen met het levenswerk van een dichter, waarin juist de gesignaleerde
‘tegenmelodie’ op een bijna opzettelijke wijze is geweerd!
Ik noemde zoëven Bloem. Aan de hand van zijn poëzie is het verschil tussen het
‘alleen maar aesthetische’ en het ‘existentieel-menselijke’ duidelijk te demonstreren.
Jan Prins constateerde (in zijn vers ‘De lichten’, dat men weer in Tochten, dus aan
het begin van zijn oeuvre, aantreft): ‘Het leven ligt verbeeld in enkele gedichten, die
bij 't verstrijken van de jaren schaars ontstaan’. Hiermee was voor hem het
dichterschap als de ‘zin van het leven’ gefixeerd, en dit bleef zo tot in de reeds
gememoreerde cyclus. ‘Het tuinbeeld’, waar het feit dat de gestorvene zijn ‘rijmen
als juwelen dragen’ zal, hem het leed om haar onherroepelijke sterven moest
verzachten. Bloem, in zijn sonnet ‘Dichterschap’ (dat, te oordelen naar de eerste
regel en de rijmen, onbewust mede door het gedicht van Prins geïnspireerd zou
kunnen zijn!) daarentegen stelt juist dit dierbaarste bezit, zijn dichterschap, in de
waagschaal en vraagt zich af: ‘Is dit genoeg: een stuk of wat gedichten / Voor de
rechtvaardiging van een bestaan?’
Inmiddels kan men nu de bijzonder sympathieke mens die Prins was ons ontviel,
niet anders dan dankbaar zijn dat
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zijn oeuvre in een zo handzame (en bijzonder stijlvol verzorgde!) vorm is gebleven,
want dit oeuvre vormt niet alleen de dichterlijke neerslag van een verleden dat zich,
ook voor een jongere generatie nimmer zal laten verloochenen, maar spreidt tevens
een zo zuiver besef van de eigen grenzen ten toon, dat het alleen daarom al, zonder
ergens opzettelijk didactisch te zijn, deze jongere generatie voortdurend tot voorbeel
zal kunnen strekken!
A. Marja
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Het lam
Te dartel voor haar handen rent dit lam
naar links, naar rechts en springt en plant zijn poten
zo dwaas terzijde uit, dat zij verdroten
zich naast mij strekt en moe haar krullen kamt.
Wijdopen zijn de landen, groot en stram
gaan wolken over in vermoeide vloten,
en nu het lam tussen ons komt met grote,
ondiepe ogen is het traag en tam.
Zie, hoe het schuchter uit haar handen eet;
wij liggen daarbij zwijgend op de rug,
zij voert het lam behoedzaam en ik weet:
al wat men najaagt drijft men op de vlucht;
zo gauw men moe is en de jacht vergeet,
keert het geluk gelijk een lam terug.
Max Dendermonde
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Februari
Eens, diep in Februari, was ik moe,
een week lang moe, de dagen en de nachten
gleden doelloos voorbij mijn raam en zachte
sneeuwvlokken dekten alle wegen toe.
Ik dacht verdoofd: sinds ik mijn dag verdoe,
lijkt het mij beter alles te verachten;
er staat, zegt men, de wereld veel te wachten
aan klein geluk, doch ik zie niet meer hoe...
Een middag echter, toen de dooi intrad,
zocht ik het park en vond, in plaats van zwanen,
de armste kinderen uit onze stad,
die lachend sprokkelden in hoge lanen.
En eensklaps was ik weer verheugd, omdat
men zich met nat hout ook verwarmd kan wanen...
Max Dendermonde

Ad interim. Jaargang 5

58

Circe
In dronkenschap, bedwelmende verhalen,
hetzij in zachte dromen of een lied,
die vluchten wil, hij vlucht altijd om niet:
de wereld weet hem wel te achterhalen.
O leven, vreemde Circe, vreugde en verdriet,
gij weet uw cirkel zuiver af te palen
met al de vormen van het menslijk falen:
leugens en winzucht, gas en giftig riet.
De parels in de aardse zwijnepot,
men kan ze nemen en erover dromen
en zich verzoend gevoelen met zijn lot,
(omdat hun glanzen alle leed belonen),
maar, aan dezelfde kant van het beschot,
kan men aan drek en varkens niet ontkomen.
Max Dendermonde
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Het geluk
De grootse dromen van een sneeuwwit rijk,
weemoedig weer ik ze als uit den boze:
de wereld blijft toch zwart, ofschoon haar slijk
soms schuil gaat achter zeer reële rozen.
Geluk? Ik zoek het binnen mijn bereik
en dicht nu bij àl groter tussenpozen:
wat anders staat er in een vers te kijk
dan schone leugens, die wij zuchtend lozen?
Men dicht niet veel meer als men aards wil wezen:
in zijn gedichten is men op de vlucht,
en ik wil slechts verzoend zijn met dit leven.
Toch, op 't geluk van elke dag beducht,
moet ik mij soms nog dichtend overgeven:
boven een vers staat steeds een bláuwer lucht...
Max Dendermonde
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De banneling
De dorst heerst soms over de laatste stuiver,
en nu de ochtendwind mijn voorhoofd koelt
en alles is verspild, verspeeld, verspoeld,
doortrekt mij weer die grondeloze huiver
van die nu heer zijn en dan baliekluiver.
Hoor hoe de wind tussen de bloesems woelt;
ik ruik hun lichte geuren en ik voel
mij eensklaps zwaar en zonderling onzuiver.
Ach, dat wij noch in vrouw, fles of verleden
in staat zijn tot de allerlaatste vlucht...,
dat ons de wereld volgt op onze treden...
De bloesems staan onaards tegen de lucht,
zoals eens boven Adam in het Eden.
Ik snuif, voel mij een banneling en zucht.
Max Dendermonde
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November
Altijd dit jaar, ook in die grote weken
dat heel de wereld barstte van de zon,
altijd, zelfs 's nachts met afgetrapte dekens,
als ik, woelend en vol, de slaap niet vond,
altijd zag ik, beangst, de waterbleke
Novemberdagen op de achtergrond,
was ik bevreesd voor herfstelijke tekens,
zoals voor rimpels aan een lieve mond.
Maar nu de herfst, die naakte bedelaar,
zijn haveloze bed spreidt om te sterven,
word ik alom een veiligheid gewaar,
daarbij bewust, dat al wat wij verwerven,
illusies zijn van een hoogmoedig jaar,
en dat wij allen naakt naar huis toe zwerven.
Max Dendermonde
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Het huis met de balustrade
Het was nog geen negen uur, toen de kleermaker, die schuin tegenover mij woonde
binnen kwam. Mijn vrouw was bezig de tafeltjes af te wrijven en de stoelen stonden
nog opgestapeld tegen de muur. Zij nam een van die stoelen en zette die neer bij een
tafeltje voor het raam. Hij negeerde dat gebaar echter volkomen en liep recht naar
het buffet, waarachter ik hem reeds stond op te wachten, met een leeg bierglas onder
de kraan. Hij trok een tuitmondje en streek met zijn hand over zijn rechter zij, alsof
hij daar pijn had. Ik vulde het glas en zette dat voor hem neer. Hij dronk het bier met
grote teugen, in vijf, zes slokken was het glas leeg, veegde daarna het schuim van
zijn lippen met een zakdoek en zei: ‘Wanneer je een costuum maakt, dan dien je
tenminste te weten waar de knopen moeten zitten en waar de knoopsgaten. Dat is
mij vanmorgen gezegd. En geef mij nu nog maar een glas bier.’ Hij trok weer een
tuitmondje en wreef opnieuw over zijn rechter zij, ongeveer ter hoogte van de milt.
Hij was een van de meest ongelukkige mensen, die ik kende. Bovendien was hij de
best geklede man van de gehele buurt, wat trouwens niet behoeft te verwonderen,
want waar ter wereld vindt men kleermakers, die zichzelf een bewijs van
onbekwaamheid om de hals hangen? Hij was klein, maar stevig gebouwd met brede
schouders. Zijn gezicht was donker en mistroostig, vooral wanneer hij zijn mond
vertrok, zoals nu. Hij werkte gewoonlijk hard om vooruit te komen, want hij had
andere aspiraties dan kleermaker te zijn in een volksbuurt, maar al dat werken hielp
hem niet veel. Hij deed mij vaak denken aan een paard op een gladde weg, hij trok,
hij gleed uit, trok weer opnieuw, gleed weer uit en met dat al schoot hij niet op.
Ik nam zijn glas en spoelde dat schoon in de spoelbak, waarin het water altijd geel
zag, omdat de wanden van die bak van koper waren. Ik vulde het glas opnieuw, streek
de schuimkop eraf en terwijl ik daarmee bezig was, keek ik nog
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even terug naar het water, waaruit de laatste rimpeling verdween. Op dat ogenblik
zag ik bladeren in het water, verschillend van grote maar gelijk van vorm. Ik had
diezelfde bladeren ook al gezien de nacht daarvoor, terwijl ik in bed lag, maar ik
meende toen dat het figuren waren van het behang. Het water in de spoelbak
weerspiegelde ze nu als een bosvijver. Ik zette het glas bier voor de kleermaker neer
en keek hem aan. Het was een triest gezicht, hij wreef nog steeds over zijn rechter
zij en scheen geheel in eigen sombere gedachten verzonken. Waarschijnlijk alleen
om hem te troosten, om tenminste iets te zeggen, begon ik over die bladeren. Ik achtte
het zelf van geen belang, in geen geval schokkend en ik verwachtte nauwelijks dat
hij er op zou reageren. Maar het kwam anders uit. Hij hield plotseling op met het
wrijven over zijn milt en vroeg: ‘Hoe zulke bladeren?’ Ik glimlachte en tekende op
het bruine hout van het buffet met mijn natte vinger een langwerpige vorm. Met mijn
hand veegde ik dadelijk het figuurtje weer weg en lachte toen hardop, want het was
maar een grap. Ik keek al lachend de kleermaker weer aan en zag hoe hij veranderde.
Zijn hoofd ging achterover, zijn rug trok recht, zijn handen lieten het buffet los en
daar stond hij als de man die hij wezen wilde, als de chef, als de leider, als de directeur
in eigen persoon. Zijn tuitmondje was verdwenen, zijn lippen krulden nu enigszins
minachtend omlaag. Hij haalde zijn witte zakdoek weer te voorschijn, wilde zijn
neus snuiten, maar bedacht zich en veegde over zijn voorhoofd. Toen zei hij: ‘Deze
bladeren hebben iets te betekenen.’ ‘Waarom?’ vroeg ik. ‘Omdat je niets met bladeren
te maken hebt’, zei hij, ‘omdat je zelf nooit in bladeren gedaan hebt, omdat je geen
broer hebt in de boomkwekerijen, omdat je geen schoonzoon hebt in de bosbouw.
Hoe komt het dat je nu bladeren ziet in de spoelbak? Dat moet toch een reden hebben!’
‘Ik weet niet of ik nooit iets met bladeren te maken heb gehad’, zei ik, ‘vroeger in
de herfst speelde ik als kind...’. ‘Wees nu niet kinderachtig’, zei hij - zijn
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lippen trokken lager, hij dulde op dat moment geen tegenspraak - ‘deze bladeren nu
en hier hebben iets te betekenen, je beseft dat zelf ook wel wanneer je eerlijk bent.
En ik wéét wat ze te betekenen hebben.’ Ik schonk een borrel voor hem in, die hij
in één teug ledigde. ‘Vooruit, kom er dan maar mee voor de dag’, zei ik. ‘Nee, ik
kan je het niet vertellen’, ging hij voort op dezelfde even arrogante toon, alsof dit
geen verschil maakte, ‘nee ik niet, maar ik heb wel kennissen in die kringen, waar
dergelijke verschijnselen verklaard worden. Ik zal vanavond een paar voor je
meenemen, mensen die meer weten dan jij. Wacht maar af.’ Hij hief nog eens zijn
borrelglaasje op en ik schonk hem weer in, gratis, terwijl ik het oog hield op mijn
vrouw, die nog steeds in en uit liep, met matten onder de arm, die buiten op straat
werden geklopt. Hij liet ook die borrel weer snel in zijn keel glijden en ging toen
met de verende tred van een triomfator door de deur, die mijn vrouw voor hem open
deed.
Ik gebruik zelf nooit een druppel van de drank die ik schenk. Niet omdat ik tegen
de drank ben, wanneer dat het geval was, had ik beter nooit een kroeg kunnen
beginnen. Maar voor mijzelf stel ik prijs op nuchterheid en een helder hoofd. Des
avonds - en vooral des Zaterdagsavonds - wanneer ik omringd word door rode,
opgewonden gezichten dan kom ik mijzelf wit voor, een witte kalmte, wanneer dat
mogelijk is. Dat is het eerste wat mij van mijn collega's onderscheid en het tweede
is, dat ik minder goed kan rekenen. Met het tellen van het geld vergis ik mij nog al
eens, tot mijn eigen schade, en dat is mijn leven lang al zo geweest. Doch desondanks
heb ik nooit armoede gekend, ook in mijn jeugd niet. Mijn vader was een kruidenier
van de ouderwetse soort, die iedereen zijn gewicht gaf, afgewogen op blinkende
koperen schalen en daar wel bij voer. Er bleek zelfs voor mij nog geld in het laadje
te zijn om meer dan uitgebreid lager onderwijs te ontvangen. Misschien heb ik daar
slechts ten dele gebruik van gemaakt, misschien is het
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ook allemaal anders geweest, maar daarover straks nog nader. Omstreeks mijn
dertigste jaar maakte ik kennis met een makelaar, die mij aan deze kroeg hielp en
aan mijn vrouw. Ik was toen zover, dat ik ze beide dankbaar aanvaardde. Mijn vrouw
deed bij hem dienst als kamermeisje. Zij zag er op het eerste gezicht niet erg snugger
uit, zwart haar en daar bijna vlak onder de borstelige wenkbrauwen en de wezenloze
ogen, maar dat was maar schijn. Nog voor wij goed en wel getrouwd waren - het
was op weg naar het stadhuis - zei ze: ‘Ga jij straks maar achter het buffet staan en
laat mij de boeken maar houden.’ Dit laatste had een dubbele betekenis. Zij bedoelde
dat ik de financiële leiding van de zaak wel aan haar over kon laten en dat ik de
enkele boeken die ik meenam - werken van populair wetenschappelijke aard - aan
haar hoede kon toevertrouwen. Zij heeft er goed over gewaakt, over beide soorten
boeken, het valt niet anders te zeggen.
Diezelfde avond, even voor sluitingstijd, kwam de kleermaker terug met de
kennissen, die er meer van wisten dan ik. Het waren schooiers, harmonicaspelers
van onder de viaducten of violisten van café-terrasjes. Wanneer het niet de kleermaker
was geweest, die ze meenam, dan had ik ze de deur uitgezet, zonder veel hoffelijkheid.
Mijn zaak is altijd een volkskroeg geweest, maar ook het volk heeft zijn standen en
het heeft er recht op, dat men die respecteert. Zij gingen zitten in een hoek, onder
een helgekleurde plaat van een bierbrouwerij, waar zij blijkbaar iets bijzonders in
zagen, want zij wezen er naar en lachten. Zij waren met de kleermaker erbij gerekend,
met zijn vieren. Twee van hen waren even zwart en even breed geschouderd als de
kleermaker, de andere was langer en bleker. Het was gelukkig niet druk in de zaak,
mijn vrouw sloot zelfs enige minuten te vroeg. Ik begaf mij naar het tafeltje en de
kleermaker stelde mij voor. Ik ben de namen vergeten, ik weet nog dat zij mij toen
vreemd in de oren klonken, maar ik vermoed dat zij evenmin buitenlanders waren
als ik. Zij
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vroegen naar armagnac, ik had het niet in huis, maar ook al was dat wel het geval
geweest, dan had ik het nog liever over de straatstenen gegoten, dan hen er van te
bedienen. Ordinaire cognac vond ik zelfs nog te goed voor hen, ik gaf ze jenever.
Zij meesmuilden en dronken gulzig. De kleermaker opende het gesprek. Hij zei: ‘Een
rijkdom van geest, gaat niet altijd gepaard met maatschappelijke welstand. Juist in
de onderste lagen van de bevolking vindt men vaak een opener oog en een scherper
begrip voor die vreemde verschijnselen die nu eenmaal in het menselijk leven zijn
begrepen, dan in de hogere lagen...’. Hij ging zo nog enige tijd door met het uitslaan
van onzin, ik kreeg sterk het gevoel dat hij zich enigszins voor zijn kennissen
geneerde. Hij was, terwijl hij sprak, half opgestaan. Hij hield zijn hand weer op zijn
milt, zo nu en dan boog hij met een schok, alsof hij plotseling in zijn zij werd
gestoken. De lange bleke onderbrak hem echter: ‘Wij staan hier voor een practisch
geval en laten wij nu niet theoretiseren. Vertel ons maar eens precies, wat er allemaal
is gebeurd.’ Bij deze laatste woorden, keek hij mij aan. Ik zag dat hij fletse ogen had,
vaal geel. Niet zo helder geel als de spoelbak, maar toch geel genoeg om een ogenblik
het angstige vermoeden te krijgen, dat zich daarin ook bladeren zouden kunnen
weerspiegelen. Ik sloeg mijn ogen neer. Wat was er ‘allemaal gebeurd?’ Wat had ik
te vertellen? Goed beschouwd maar weinig en het werd nog minder, wanneer ik
mijzelf van mijn toehoorders rekenschap gaf. Ik haalde maar weer jenever om tijd
te winnen en in de hoop dat er iets zou gaan gebeuren. Er gebeurde echter niets. De
kleermaker bleef over zijn zij wrijven en zag om zich heen alsof hij er niet helemaal
bij hoorde. Zijn drie metgezellen keken om beurten mij en elkaar ginnegappend aan.
Met een droge stem begon ik te vertellen. Ik had in tien woorden uitgepraat kunnen
zijn, maar ik maakte er honderd van met allerlei herhalingen en uitleggingen. De
lange bleke zei: ‘Is het anders niet dan bladeren?’ Ik kreeg het gevoel of een van zijn
zwarte vrien-
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den, die recht tegenover mij zat, op het punt stond in lachen uit te barsten. ‘Nee’, zei
ik, ‘het zijn niet alleen bladeren. Er komt nog iets anders bij, iets wits. Wanneer ik
het goed heb, dan bedekken die bladeren een muur, dan is het klimop of iets
dergelijks.’ Ik loog niet, telkens wanneer ik aan die bladeren dacht, dan schoot er
iets wits doorheen. De kleermaker draaide weer bij en zei: ‘Een witte muur, van hoe
hoog?’ ‘Dat doet niet ter zake’, zei de lange bleke, ‘het is een muur van een huis,
van een groot huis zelfs, wanneer hij goed nadenkt, dan kan hij ons ook wel vertellen
hoeveel ramen er in zitten’. Op dat moment barstte de zwarte, die recht tegenover
mij zat, in lachen uit. Het was alsof zijn geschater iets in mij brak, alsof er plotseling
iets in mij open sprong. ‘Ik zou nou maar ophouden met die larie’, zei ik, ‘ik laat mij
hier goddomme niet de gek aansteken. Ik zag bladeren, ja, in de slaapkamer, in de
spoelbak, in de glazen, in jullie gezichten, als jullie het precies wilt weten. Maar ik
ben altijd nog goed bij mijn hoofd, dat wil ik er dan nog wel uitdrukkelijk bijzeggen.
En verder er geen woord meer over en ruk nu maar in.’ Er viel een stilte, waarin het
druppen van de bierkraan, die lekte, te horen was. Het duurde tenminste een volle
minuut, toen ging de kleermaker staan en zijn kennissen volgden hem. Zij schoven
het tafeltje achteruit, dat akelig kraakte over de geboende vloer. Als ganzen liepen
zij achter elkaar naar de deur, die op slot was. Ik ging naar het buffet om de sleutel
te nemen, die mijn vrouw daar had neergelegd. Toen ik daar stond, voorover gebogen
in de la te zoeken, kwam de lange bleke nog even terug. Hij stootte mij aan en zei:
‘Wij wilden je niet voor de gek houden. Wij zijn maar gewone jongens, maar wij
zien allemaal wel eens iets vreemds. En als je het mij vraagt, dan betekenen die
bladeren, dat huis en weet ik wat meer, dat je je iets herinnert, iets moois misschien,
maar je weet zelf niet waar die herinnering vandaan komt.’ Ik richtte mij op en keek
over zijn schouder naar de deur. Mijn blik viel op de kleermaker, die met zijn hand
op de klink stond, miezerig en
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triest. Het was om medelijden mee te krijgen. ‘Kom maar hier,’ zei ik, ‘dan drinken
we nog een borrel.’ Zij kwamen weer opgewekt om mij heen staan. Ik schonk ze nog
vier, vijf maal in. De lange bleke zei: ‘Ik weet er zelf ook niet veel van, maar voor
alle gevallen kennen wij wel iemand, die raad weet. Wij komen nog eens terug, en
dan nemen wij een mee, die je alles uitleggen kan.’ Ik nam de sleutel en draaide de
deur van het slot. Zij gingen weer achter-elkaar, de kleermaker het laatst. Ik wenste
ze goede nacht. Het regende buiten.
Toen ik eindelijk in mijn bed lag, vroeg mijn vrouw mij, wat ik met die mannen
te maken had. ‘Niet veel’, zei ik. ‘Des te beter’, antwoordde zij. Zij had de goede
gewoonte om in bed spoedig te slapen. Ik lag lang wakker en dacht aan herinneringen,
die ik niet thuis kon brengen. Vanwaar kon ik mij bladeren herinneren, een witte
muur, een huis? Toen ik mijn levensloop begon te overdenken, waren er inderdaad
verschillende duistere plaatsen in.
De volgende dag ging alles normaal. De dag daarop ook, maar de dag die daarop
volgde kwamen ze terug, mijn vriend de kleermaker en zijn kennissen. Ik moest de
deur voor hen open maken, het was al na sluitingstijd, en zij belden zo hard, dat het
wel leek alsof mijn leven op het spel stond. Zij waren nu met zijn vijven, er was een
nieuwe bijgekomen, iemand met een zwart bolhoedje op en een pokdalig gezicht.
Even later zaten wij weer onder de reclameplaat van de bierbrouwerij. Er stond een
felgekleurde juffrouw op die plaat, met een bierglas in haar hand en met maar weinig
aan. Zij is later spoorloos verdwenen, ik weet niet hoe. De nieuweling bleek een
vriendelijke man te zijn, zeer beweeglijk met zijn handen en zijn mond stond geen
ogenblik stil. Hij had het woord genomen bij de deur, en hij behield het woord,
tenminste het grootste, zolang ik hem zag. Hinderlijk was het niet, want wat hij zei
was niet onaangenaam, al had het weinig om het lijf. Het ging over het weer, over
de gezellige aankleding van mijn zaak, over de

Ad interim. Jaargang 5

69
goede borrels die ik schonk, zoals tenminste algemeen beweerd werd. Ik liet dat niet
op mij zitten en schonk weer in, om hem er zelf van te overtuigen. Daarna nam het
gesprek plotseling een geheel andere wending. ‘Ben je getrouwd?’ vroeg hij mij.
‘Ja’, zei ik. ‘Ook kinderen?’ Ik schudde mijn hoofd. Onderwijl hadden zijn vlugge
handen een spel kaarten uit zijn zak gehaald en hij spreidde die voor zich uit op de
tafel. Ik zag dat zij aan de achterkant bedrukt waren met reclame van een
sigarettenmerk. Hij legde de kaarten op stapeltjes, telde en begon toen weer nieuwe
stapeltjes te maken. Hij zei: ‘Je hebt hier niet altijd gewoond en je zult hier ook niet
altijd blijven wonen.’ Ik keek hem vragend aan, maar met één gebaar van zijn
beweeglijke handen, veegde hij alle vragen die zouden kunnen komen, reeds bij
voorbaat weg. ‘Je bent opgegroeid in een drukke omgeving, er hebben altijd veel
mensen om je heen gelopen, je hebt ook makelaars in huizen gekend.’ Ik keek met
een schuin oog naar de kleermaker, die weer arrogant om zich heen zat te kijken,
maar toen hij merkte, dat ik op hem lette, trok hij plotseling zijn tuitmondje. De
pokdalige man had zijn bolhoedje achter op zijn hoofd gezet en ging, met zijn handen
aldoor kaarten verschuivend, verder: ‘Je trouwde op je twee en dertigste jaar, je
huwelijk is gelukkig, er ligt geen andere vrouw om je heen, de zaken gaan redelijk...’
Terwijl hij bezig was weer een nieuw stapeltje te maken, kreeg ik eindelijk de
gelegenheid iets te zeggen. ‘Hoor eens’, zei ik, ‘wanneer de kleermaker zo vriendelijk
is mij iets van jouw leven te vertellen en jij mij die kaarten geeft, dan kan ik dit
spelletje ook.’ De kleermaker wilde gaan staan, maar het bolhoedje drukt hem weer
neer. ‘Hij heeft gelijk’, zei hij, ‘het is ook allemaal nonsens. Il geloof er zelf evenmin
aan. Ik kan het beter zonder die rommel.’ En met één veeg liet hij de kaarten weer
in zijn zak verdwijnen. Hij wendde zijn hoofd naar mij en zei: ‘Vertel maar eens
precies hoe dat huis er eigenlijk uitziet.’ Ik nam hem een ogenblik zwijgend op. Zoals
hij daar zat, half leunend op het
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tafeltje, met zijn hoed achter op zijn hoofd en transpirerend, zodat de vlekken in zijn
gezicht glommen, deed hij mij eensklaps denken aan een marktkoopman, die ik ook
zo eens had zien zitten in een café, vermoeid na een dag al pratend bretels, parfum,
portemonnais, messen en nog honderd andere artikelen aan de man te hebben gebracht.
Ik schonk nog eens in en zei: ‘Het is een wit huis, begroeid met klimop, misschien
gedeeltelijk, maar er moet in elk geval iets daarvan zijn, want juist met die bladeren
is het begonnen.’ ‘Is het een groot huis?’ vroeg hij. ‘Ik weet het niet’, zei ik. ‘Maar
hoe is het ongeveer van vorm’, ging hij verder, ‘recht of met allerlei hoeken, met
torentjes of met een platdak.’ ‘Het is mij niet helemaal duidelijk’, zei ik, ‘maar als
ik goed nadenk, dan geloof ik, dat er een balustrade bij hoort, een balustrade met
spijlen als zandlopers’. ‘Is er iets dat er op wijst dat dat huis bewoond is?’ vroeg hij.
‘Ik weet het niet zeker’, zei ik, ‘maar waarom zou het niet?’ Er viel op dat moment
even een zwijgen. Ik zag dat hij nadacht. Hij keek mij aan en onze ogen ontmoetten
elkaar in een flits. Toen haalde hij zijn portefeuille uit zijn zak. nam er een papier
uit en schreef daar iets op. Het papier - de achterkant van een enveloppe - legde hij
voor mij neer. Er stond een naam op en een adres. De naam was: mevrouw Bartolli.
Hij zei: ‘Ik heb er niets aan om je klinkklare onzin te verkopen. Ik kan je wel iets
vertellen, maar huizen, met of zonder bewoners, liggen niet op mijn terrein. Wanneer
je wilt weten hoeveel kinderen je nog zult krijgen, of je rijk zult worden, of je nog
eens een andere vrouw zult ontmoeten, dan ben ik tot je dienst. Dan behoef je het
mij maar te vragen en dan zal ik je iets vertellen dat uitkomt, iets waar je staat op
kunt maken. Maar als je nieuwsgierig bent naar klimop en witte muren, naar huizen
met balustrades dan moet je daarheen gaan.’ Hij wees op het papier. ‘Zij behandelt
afwijkende gevallen, ik ben maar voor de gewone zaken.’ Hij drukte het papier
eigenhandig in mijn zak. Wij bleven daarna nog lang praten, hij vertelde de ene grap
na
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de andere en dronk veel. Over het huis werd niet meer gesproken.
Toen ik later in de slaapkamer kwam en mij uitkleedde, zag ik, dat mijn vrouw
op mij had liggen te wachten. Zij wilde een verklaring, het was begrijpelijk. Ik dacht,
laat ik maar zo eenvoudig mogelijk vertellen wat er te vertellen is, veel is het in elk
geval niet. Toen ik mijn jasje uit had, had ik alles gezegd van de bladeren wat er van
te zeggen viel. Terwijl ik de boord van mijn overhemd losknoopte, begon ik aan de
witte muren. Maar zij viel mij in de rede. Zij zei: ‘Wat bladeren! Er groeit hier in de
hele buurt geen boom, zeker niet beneden in de zaak. Er kunnen dus onmogelijk
bladeren in de spoelbak gezeten hebben ‘je moet je hebben vergist.’ Toen ik mijn
overhemd uithad, zakte de moed mij in de schoenen om nog aan het huis te beginnen.
Ik zei: ‘Het kan wel zijn, het zal wel een vergissing wezen. Die mannen vanavond
kwamen trouwens hoofdzakelijk voor een loterij. Zij wilden samen met mij een potje
beginnen, maar ik geloof niet, dat ik er op in ga.’ ‘Dat zou ik je ook anraden’, zei
ze, ze draaide zich om en sliep.
De dagen daarna begon ik zelf naar een verklaring te zoeken. Het stond voor mij
vast, dat ik inderdaad een herinnering had, waarvan ik de oorsprong was vergeten.
Dat ik werkelijk eens iets met het huis met de balustrade te maken had gehad, was
voor mij boven alle twijfel verheven. Ik kon niet aannemen, dat ik een foto of een
andere afbeelding had gezien van iets dergelijks, ik had daarvoor weliswaar geen
redelijke gronden, maar een foto laat nu eenmaal een andere indruk na, dan het zien
met eigen ogen. En wat ik in mijn hoofd had, was de indruk, die men alleen krijgt,
wanneer men in werkelijkheid iets heeft gezien. Dat die bladeren voor het eerst weer
in het water waren weerspiegeld, was een onbelangrijke bijkomstigheid. Zij hadden
mij evengoed gewoon te binnen kunnen schieten, zonder die weerspiegeling in de
spoelbak. Het belangrijkste was - en dat schoot met de schok van een onverwachte
ontdekking
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door mij heen, dat door dit alles plotseling een opening was gekomen in mijn grijs
en eentonig bestaan. Een bestaan, dat mij altijd had benauwd, had neergedrukt. Enige
weken daarvoor was ik toevallig in gesprek geraakt met een bruggewachter. Een nog
vrij jonge man, die lange tijd in militaire dienst was geweest, daarna in de oorlog
had gevochten en tenslotte zonder werk was geraakt. ‘Toen hebben zij mij maar bij
deze perspectiefloze brug gedouwd’, zei hij tegen mij. Op dat ogenblik had ik hem
een hand gegeven, bij wijze van groet, maar tevens als een uiting van medegevoel.
Immers mijn eigen uitzicht op de wereld was precies hetzelfde, zonder perspectief,
zonder ruimte, zonder een ver afgelegen doel dat men trachtte te bereiken. Maar nu
zag ik dan plotseling een opening en door die opening heen ontdekte ik een huis met
een balustrade. Ik zocht in mijn zak naar het papier dat de man met de bolhoed daar
de vorige avond in gestoken had. Ik vond het gekreukeld terug, tot een propje
geknepen. Ik streek het papier glad op het buffet, het adres was nog duidelijk te lezen.
Uit mijn binnenzak haalde ik mijn portefeuille en liet het adres daarin verdwijnen.
Mijn vrouw had gelijk, wanneer zij zei, dat er geen boom in de omtrek groeide.
Er waren niets anders dan stenen om mij heen, grijze, eentonige stenen, waaruit men,
door ze naast en opelkaar te stapelen, straten, stegen en sloppen had gemaakt. Een
achterbuurt, waar zolang het licht was, kinderen ravotten, haveloze kinderen, met
één klomp aan, met snotneuzen, met afgedragen vodden van hun vader om het lijf.
Een volksbuurt, waar, zo gauw de schemering viel, opgeschoten jongens achter
meisjes aanzaten en ze deden gillen in de duistere portieken. En als ik een nog kleinere
kring om mij heen keek, dan zag ik bierglazen, jeneverglazen en weer bierglazen.
Dan zag ik mensen met rimpelige gezichten, met lappen om de vingers, met kreupele
benen, die dronken voor hun plezier. Ik wist dat er duizenden mensen leefden als ik,
tevreden, zonder dat zij het grijze van hun bestaan bewust waren. Maar juist misschien
omdat ik mij
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daarvan wel bewust was, had ik mij het huis met de balustrade herinnerd. In elk geval
was dat een reden voor dit vreemde verschijnsel, die de moeite waard was, te
overdenken. Ik haalde weer de portefeuille uit mijn binnenzak en bekeek nog eens
het papier. Aan de achterkant zat nog lijm van de enveloppe, waar het afgescheurd
was. Het was bruin papier en van een slechte kwaliteit. Waar het bolhoedje een streep
onder het adres had gezet, had zich een vlek gevormd. Ik bleef er een ogenblik naar
kijken.
Toen schoot mij nog iets anders te binnen. Wanneer ik mijn leven naging, waren
daar verschillende tijden in, waarvan ik mij niets meer herinnerde. Dat was onder
anderen het geval met de tijd, die aan mijn ontmoeting met de makelaar vooraf ging.
Ik kon nog precies uitrekenen wanneer ik van school was gegaan, ik moest toen even
ouder dan zestien zijn geweest, want twee klassen van het middelbare onderwijs had
ik toch nog gevolgd. Ik kon ook nog met enige zekerheid vaststellen dat ik tot mijn
achttiende of misschien wel mijn negentiende jaar had geluierd en wat bij mijn vader
had rondgehangen. Maar wat was er tussen mijn negentiende en mijn dertigste jaar
gebeurd? Mijn herinneringen verdwenen hier in een dikke mist. Het was onlogisch
te zeggen dat ik die jaren gevuld had met twaalf ambachten en dertien ongelukken,
zoals ik tot nog toe had gedaan. Daarvoor was die tijd te lang geweest, zelfs voor
mij. Het zal duidelijk zijn dat ik er hoe langer hoe meer toe overhelde om het huis
met de balustrade juist in die tijd de plaatsen. Waar was ik toen? Wat deed ik toen?
En daarbij kwam nog een vraag, een vraag die mij meer bezig ging houden dan alle
andere vragen: wie was ik? Misschien had ik op een bepaald ogenblik in mijn leven
mijn geheugen verloren, misschien was ik weer ontwaakt bij de makelaar, misschien
had ik daarvoor een leven geleid dat in volkomen tegenstelling was met dit leven,
misschien... Ik vouwde het papier op, streek een paar maal met mijn nagel over de
vouw, zodat het goed dicht bleef zitten en stak het daarna in mijn portefeuille.
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Op een middag, om ongeveer drie uur, de stilste tijd in mijn zaak, ging ik naar
mevrouw Bartolli. Ik had een stijf blauw pak aan, want ik had er rekening mee
gehouden dat mijn vrouw mij zou vragen wat er aan de hand was en dan moest een
zakenrelatie aannemelijk schijnen. Het was warm, ik moest de neiging onderdrukken
om mijn boord los te knopen. Mevrouw Bartolli huisde in een buurt, waar vroeger
welgestelde lieden hadden gewoond, maar de huizen waren oud geworden en het
geld was weggetrokken naar nieuwgebouwde villa's aan de rand van de stad. Zij
deed mijzelf open. Het was een grote vrouw met een rond hoofd, met onderkinnen
en kraaloogjes. Zij had een gele kamerjapon aan met blauwe vergeet-me-nietjes.
Toen zij mij voorging, zag ik dat haar enkels opgezwollen waren. Wij kwamen in
een kamer, die kunstmatig donker gehouden werd. Voor de ramen hingen gordijnen.
In een hoek stond een rose schemerlamp, die enigszins de omgeving verlichtte. Mijn
oog viel het eerst op de schoorsteenmantel, waarop de foto's elkaar verdrongen. Er
waren moeders bij met baby's op de arm, paartjes die hun hoofd scheef naar elkaar
toe hielden en trouwfoto's. Ik nam op een rode canapé plaats. Boven mijn hoofd hing
een diploma achter glas en met een bruin lijstje er om heen. Er stond op vermeld dat
Bartolli Alice gerechtigd was en de kunst verstond om iemand alles van het verleden,
het heden en de toekomst te vertellen. Ik nam mij voor het bij het verleden te laten
en voorlopig over het huis en vooral ook over de bladeren te zwijgen. Zij was naast
mij komen zitten op de divan en hield mijn hand vast, met haar nog vrije hand trok
zij haar kamerjapon wat dichter over haar borst. ‘U moet alleen denken aan dat wat
voor U op het ogenblik het belangrijkste is’, zei ze. Ik keek naar haar blauwe
vergeet-me-nietjes en probeerde mijn gedachten tot iets anders te bepalen. Zij sloot
haar ogen en zei: ‘Het huis zult u wel krijgen, maakt U zich daar maar niet ongerust
over.’ Ik moest even denken aan het bolhoedje en een ogenblik kwam het vermoeden
bij mij
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op, dat hij mij reeds in het geven van inlichtingen voor was geweest. Toen vroeg ik:
‘Wanneer?’ ‘Dat valt nu nog moeilijk te zeggen’, zei ze, ‘maar het zal niet meer
zolang duren.’ Zij had een hoge, zangerige stem die enigszins in tegenspraak was
met het lichaam dat die stem voortbracht. Na een paar seconden gewacht te hebben
zei ze: ‘Het enige wat u kan hinderen zijn witte katten, pas daarvoor op.’ ‘Vrouwen?’
vroeg ik. ‘Nee’, zei ze, ‘katten.’ Ze stond op en nam uit een kast een boek in een
groen verschoten kaft. Zij bladerde het door en legde haar vinger op een bladzijde.
‘Hier’, zij ze, ‘hebben wij precies een geval als het uwe. Het was in 1904, toen zag
een vrouw een schip, een zeilschip met drie masten. Het is wel niet precies gelijk,
maar een schip of een huis maakt zoveel niet uit.’ ‘En kreeg die vrouw dat schip?’
vroeg ik. Zij sloeg het boek dicht en knikte. ‘Komt u over drie dagen nog eens terug’,
zei ze, ‘dan kan ik u meer vertellen. Het moet eerst goed op mij inwerken, begrijpt
u?’ Ik zweeg, want ik wist niet wat ik moest antwoorden. Misschien verwachtte zij
ook in het geheel geen antwoord, in elk geval lette zij niet op mijn zwijgen, zij ging
staan en deed de deur voor mij open. Op de gang vertelde zij mij nog, hoeveel dit
eerste consult mij kostte, het was vrij veel. Toen ik weer buiten stond, knoopte ik
mijn boord los.
Onderwijl moet er gepraat zijn, misschien door den kleermaker, maar het kan ook
zijn door de bolhoed. Het waren beide mensen, die men beter geen geheim kan
toevertrouwen. Ik bemerkte dat voor het eeerst, toen de kolen gebracht werden, die
ik des zomers opsloeg voor de winter. De sjouwers, het waren er twee, stonden voor
de deur met een zak op hun rug. Ik hield de deur open en de voorste - een aapachtige
man met een voortdurende grijns op zijn gezicht - vroeg: ‘Moeten ze hier zijn of
ginder?’ Bij dat ginder maakte hij een hoofdbeweging, die ergens naar de verte wees.
Ik begreep hem eerst niet, pas toen hij zich half omdraaide om zijn maat aan te zien
die begonnen was te grin-
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neken, werd mij iets duidelijk. Ik antwoordde niet, maar ging hem voor, twee trappen
op, naar de zolder. Later werden de toespelingen duidelijker. Er kwamen mannen
bij mij een biertje drinken, die mij vroegen wanneer ik wilde verhuizen, voor
transporten over lange afstanden, hadden zij speciale tarieven. Een oude klant, een
mannetje met een grijze baard, die eenmaal dokter was geweest maar nu bij een
veiligheidsdienst werkte en de rolluiken controleerde van de juwelierszaken in de
hoofdstraat, bracht mij in die dagen een Italiaans boek over de ‘villa urbana’. Hij
knikte daarbij welwillend, alsof hij wilde zeggen, dat hij gaarne bereid was verdere
inlichtingen te geven. Het boek was in half leer gebonden en het was zwaar, bemerkte
ik, toen ik het onder het buffet schoof. Ik sloeg er geen blik in. Trouwens al deze
toespelingen liet ik aan mij voorbij gaan, ik zweeg en wanneer men dat wenste, tapte
ik bier. Ik voelde mij toen al niet meer thuis tussen die mensen, ik was er al te zeer
van doordrongen dat mijn huis ergens anders moest liggen. Ik stond als een vreemde
in mijn eigen zaak, als iemand die eigenlijk iemand anders is, als een landheer achter
een tapkast.
De houding van mijn vrouw was in deze dagen voorbeeldig. Zij moet ongetwijfeld
iets gemerkt hebben, maar zij liet niets blijken. Zo nu en dan fronsde zij weliswaar
haar voorhoofd, doch dat viel nauwelijks op, bij een voorhoofd als het hare.
Mijn tweede bezoek aan mevrouw Bartolli vond onder dezelfde omstandigheden
plaats als het eerste. Een donker gemaakte kamer, een rose schemerlamp, een canapee,
alleen haar gele japon met de vergeet-me-nietjes was veranderd in een blauwe met
rode klaprozen. Het gesprek duurde ditmaal langer. Mijn geval scheen goed op haar
ingewerkt te hebben, want zij wist mij nu meer te vertellen en haar stem steeg zo nu
en dan tot een trillende hoogte, waarbij ik mij afvroeg of zij lachte of op het punt
stond te gaan huilen. Het eerste wat zij mij zei was, dat ik alle schepen achter
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mijn rug moest verbranden. Men moet niet menen, dat ik alles geloofde wat zij zei.
Ik bewaarde mijn nuchterheid, ook in deze omstandigheden. Het enige wat ik deed
was haar woorden aan alle kanten te bekijken - ik schudde ze als het ware als noten
aan mijn oor - in de hoop er eens één tussen te ontdekken, die niet al te zeer rammelde,
die gaaf was, die niet mijn wantrouwen opwekte. Want die hoop had ik toch dat zij
of iemand anders uit haar kring, mij een vingerwijzing kon geven hoe ik door de
opening moest komen, die ik in mijn eigen bestaan had gezien; dat zij, hoe vaag
misschien ook, mij de weg aan kon duiden, die ik gaan moest om uiteindelijk bij het
huis met de balustrade terecht te komen. Ik luisterde dus aandachtig naar haar en
keurde haar woorden, een voor een. Bij dit tweede bezoek ging het voornamelijk
over de kwestie of het huis bewoond was of niet. Of juister gezegd, of er nog levende
mensen in het huis waren, want dat het huis bewoond was, in elk geval door
gestorvenen, dat was voor haar zeker. Ik riep nog eens het beeld van het huis zo
scherp mogelijk in mijn gedachten en vertelde haar zo nauwkeurig mogelijk wat ik
zag, want een klein detail zou op een levensteken kunnen wijzen. Het was toen ook,
dat het mij voor de eerste maal opviel, dat ik mij de balustrade slechts voor een
gedeelte voor kon stellen. Ik zag slechts zes of zeven spijlen in de vorm van zandlopers
en dan was er plotseling niets meer. Zij trok daaruit de conclusie dat er geen levende
wezens meer in het huis waren en dat het huis in staat van verwaarlozing verkeerde.
Maar zeker wist zij het niet, om iets zeker te weten, zou zij eerst contact moeten
zoeken met de gestorvenen en daarvoor was een séance noodzakelijk. En een séance
diende deugdelijk voorbereid te worden en kostte veel tijd en moeite en ook nog veel
geld. Toen zij mij tenslotte, na enige ogenblikken er om heen gedraaid te hebben en
met haar kraaloogjes nog steeds stijf dicht, vroeg of ik iets voor een dergelijke séance
voelde, had ik allang bij mijzelf besloten toe te stemmen. Wat kon ik anders doen?
Voor iemand die dwaalt, is het
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inderdaad beter halverwege terug te keren, maar wie zei dat ik dwaalde? Wij spraken
af dat het de eerst volgende Dinsdagavond zo ver zou zijn.
Het gaat niet op, alles verder tot in de kleinste bizonderheden te vertellen. Ik werd
daarvoor te zeer bezig gehouden door slechts twee of drie gedachten en al het andere
om mij heen verloor zijn belangrijkheid. Het werd voor mijzelf steeds duidelijker,
dat ik, toen ik bij den makelaar was gekomen, mijn geheugen had verloren. Waarom
ik juist bij hem ontwaakte, om zo te zeggen, bleef onduidelijk en zou pas tot volkomen
helderheid gebracht kunnen worden wanneer ik precies wist, wat ik in die
voorafgaande tijd had gedaan en waar ik was geweest. Ik helde er ook hoe langer
hoe meer toe over, om wat ik mij nog van mijn jeugd herinnerde, als een fictie te
beschouwen, als een zelfgemaakt beeld ontsproten uit het verlangen om enigszins
de leemte op te vullen. Als kroegbaas kon ik daarbij niet te hoog grijpen, vandaar
dat mijn vader een kruidenier was geworden. Maar wie was mijn vader in
werkelijkheid geweest? En mijn moeder? En mijn broers en zusters?
Ik stak mij weer in het stijf blauw voor de seance. Mijn vrouw maakte het mij
ditmaal wel zeer gemakkelijk, door niets te vragen en alleen maar te zuchten. Op
een zucht behoefde ik geen antwoord te geven. Bij mevrouw Bartolli gekomen, bleek
dat ik de laatste was. Men zat reeds in groepjes verspreid over twee kamers, die door
een open suite met elkaar verbonden waren. Er brandde ook ditmaal maar één
schemerlamp - een andere, grotere dan de rose - die bij de schoorsteenmantel met
foto's in de achterste kamer was neergezet. Voor die schoorsteenmantel troonde
mevrouw Bartolli zelf, zittend in een brede stoel op een soort verhoging en ditmaal
in effen hemelsblauw. Daar de lamp iets achter haar stond, was slechts de ene helft
van haar gezicht heel duidelijk te zien, een kraaloogje boven een gloeiend rode wang.
In de verspreide groepjes van drie of vier man, werd over gewone dagelijkse zaken
gepraat, con-
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cludeerde ik, toen ik door de kamers wandelde en hier en daar een woord opving. Er
waren ongeveer zestien mensen. Ik werd niet voorgesteld. Nog voor ik mevrouw
Bartolli had bereikt - ik was ditmaal door een deur in de voorste kamer binnen
gekomen - had reeds een meneer in het zwart gekleed en met een uitspringende neus
en een wegspringende kin, beslag op mij gelegd. Hij bleek een reisbureau te bezitten
en wij waren spoedig gewikkeld in een aangenaam gesprek over reizen in het
algemeen en het logeren in hotels in het bizonder. Sinds dat ogenblik kreeg ik het
gevoel dat deze hele vertoning niet meer om mij begonnen was, maar om iets anders,
om een meer algemene weldadigheid, om een bepaald geloof desnoods. Er werd
zoete chocolade geschonken met veel melk. Onderwijl somde mijn gezelschap de
voordelen op die hij kon bieden voor een reis naar het buitenland: prima adressen,
een jarenlange ervaring en lage prijzen. Ik stond op het punt te beamen dat reizen
toch maar alles was, toen mevrouw Bartolli plotseling begon te zingen. Eerst laag,
tenminste wat men voor haar stem nog laag kon noemen, maar al spoedig steeg zij
hoger, al maar hoger, totdat haar geluid tenslotte bleef zweven in zeer ijle regionen.
Het werd mij duidelijk op dat moment, waarom haar stem mij bij onze eerste
ontmoeting dadelijk was opgevallen. Dit was een stem om te zingen! Dit was een
stem, die muziek voort kon brengen, een weeë, het oor irriterende muziek weliswaar,
maar toch meeslepend. Enige ogenblikken nadat zij op haar hoge zetel een wijsje
had ingezet, een eentonig deinend wijsje, waren de anderen ingevallen. Het was alsof
de gesprekken gewoon werden voortgezet, maar nu allemaal tegelijk en de woorden
rekkend. De man van het reisbureau zong ook mee, ernstig en met overtuiging, naar
het scheen. Ik was de enige die zweeg, ik kende de wijs niet en de woorden niet. Het
gezang hield even plotseling op als het begonnen was, midden in het vers, leek het
mij toe. En na even opnieuw adem gehaald te hebben, zette iedereen de gesprekken
voort, alsof er niets veranderde. ‘Hebt u zelf
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nooit gereisd?’ vroeg de man van het reisbureau mij. ‘Ik weet het niet’, zei ik. ‘Het
is noodzakelijk’, zei hij, ‘vooral voor mensen als wij.’ Ik wist niet wie hij met dat
wij bedoelde. Misschien wist hij van het huis met de balustrade en sloeg het daarop,
aannemend dat hij zelf ook iets dergelijks had. Natuurlijk wist hij van dat huis,
waarvan wisten deze mensen niet en waarvoor was hij anders hier. ‘Waar kan ik het
best heen gaan?’ vroeg ik. ‘Eens kijken’, zei hij, ‘het is September...’. Op dat ogenblik
zette mevrouw Bartolli weer in. Nu dadelijk heel hoog en alle aanwezigen vielen
haar meteen bij. Het wijsje verschilde niet van het eerste, maar duurde ditmaal langer,
voor het gezang plotseling weer afbrak. De man naast mij snoot zijn neus en zei:
‘Het beste naar het zuiden, naar Italië bijvoorbeeld.’ Inderdaad, wanneer ik het huis
met de balustrade ergens moest zoeken, dan zou het wel in die richting zijn. En
zoeken zou ik het, al moest ik er alle zuidelijke landen voor afreizen, al waren er
jaren mee gemoeid, al koste het al mijn geld. Mevrouw Bartolli was weer begonnen
te zingen, het ene gezang volgde nu steeds vlugger op het andere. Het kwam zelfs
voor daarna, dat niet mevrouw Bartolli, maar een ander inzette. Zij behield echter
de leiding, met haar hoog stemgeluid dwong zij de andere stemmen waarheen zij ze
wilde hebben. Een normaal gesprek was door de voortdurende onderbrekingen niet
meer mogelijk. Ik herinner mij nog dat ik de man naast mij vroeg hoe ik een dergelijke
reis moest bekostigen en dat hij antwoordde, dat daarvoor verzekeringen waren. Juist
dat antwoord herinner ik mij heel duidelijk! Hij wreef daarbij langs zijn opvallend
grote, haakvormige neus. Het was het laatste wat ik hoorde, voor de algemene
opwinding begon. Het zingen scheen iets in deze mensen losgemaakt te hebben, zij
begonnen zich op een wonderlijke wijze te bewegen. Zij begonnen met hun armen
te gebaren en sommigen vielen op hun knieën en kropen over de vloer naar mevrouw
Bartolli. Zij legden hun armen op de houten verhoging, terwijl mevrouw Bartolli zo
nu en
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dan het gezang even onderbrak om hun iets te zeggen. Daarna barstte het zingen dan
weer los, met nog vreemder, verdraaider stemmen en nog meer gesticulaties. Het
was een walgelijke vertoning. Maar ik merkte er al niet veel meer van. Ik was mee
begonnen te zingen, wijsjes die ik niet kende en woorden die ik niet begreep. Ik wist
dat ik alle schepen achter mijn rug moest verbranden. Alle schepen! Ik wist dat er
verzekeringen waren die betaalden. En toen mevrouw Bartolli mij eindelijk vertelde,
of mij eindelijk toezong is misschien juister, dat zij contact had met de overledenen
van het huis, toen interesseerde mij dat nauwelijks meer. Ik moest de schepen achter
mijn rug verbranden! En schepen of huizen, dat was precies hetzelfde, volgens haar
eigen woorden. De verzekering zou betalen. Welnu dan, hier lag de mogelijkheid
om door de opening die ik gezien had, mijn grijs bestaan te verlaten. Ik zou mijn
huis verbranden, mijn kroeg, waar ik toch niets meer te maken had, waar ik toch niet
thuis hoorde. Ik zou de vlammen er uit laten slaan, uit deze laatste knellende omhulsels
dat mij nog aan een vergissing bond, en de verzekering zou betalen! Met het geld
daarvan kon ik het huis gaan zoeken. Dit was mij allemaal helder en duidelijk. Daarna
begonnen mijn gedachten vager te worden. Ik dacht nog: ik moet de man van het
reisbureau in de gaten houden, maar ik zag hem al waziger worden en steeds meer
van verre. Het was alsof na een grote inspanning een plotselinge loomheid mij
overviel. Wat ik verder gedaan heb, kan ik mij niet meer herinneren, waarschijnlijk
heb ik geslapen. Toen de dingen om mij heen mij opnieuw bewust werden, liep ik
de trap af bij mevrouw Bartolli en zag dat het al morgen was geworden. Op straat
werd het mij duidelijk, dat het zelfs al niet zo heel vroeg meer kon zijn. De bakkers
en de melkboeren waren al aan het werk.
Ik liep naar huis met de gedachte, hoe ik het beste de brand er in kon steken. Op
de zolder stonden blikken petroleum, het zou wel goed zijn om daar mee te beginnen.
Er
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was daar hout opgeslagen bovendien. Wanneer ik zorgde dat de brand begon in die
hoek waar de buitenmuur een smal gangetje vormde met het huis van de buurman,
dan zou niemand het gauw merken. Ik sloeg de laatste zijstraat in en zag reeds vanuit
de verte, dat mijn vrouw buiten stond en de matten klopte. Zij is al vroeg aan het
werk, dacht ik, zij is elke morgen zo vroeg, zij kent eigenlijk ook niet veel plezier
in haar leven. Toen ik bij haar was, hield zij even met het kloppen op en keek mij
aan. ‘Je hebt je jas verkeerd dicht’, zei ze. ‘Je hebt de knopen er verkeerd aangezet’,
zei ik en liep door. Ik liep de kroeg in en keek om mij heen. Er stond nog een bierglas
op het buffet, dat niet omgespoeld was. Ik aarzelde even en nam toen het glas en liet
het onderdompelen in de spoelbak. Juist op dat ogenblik kwam de kleermaker binnen
met de hand in zijn zij. ‘Zeg nu zelf’, zei hij, ‘weet ik hoe je knopen aan een costuum
moet zetten of weet ik dat niet.’ ‘Je zult het wel weten’, zei ik. Ik hield het juist
omspoelde glas onder de kraan en liet het vollopen. Ik veegde de schuimkop er af,
tapte nogmaals en zette daarna het volle glas voor de kleermaker neer. Ik vermoedde
toen reeds dat er niet zoveel veranderd was en dat er ook niet zoveel veranderen zou.
Ferdinand Langen
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Overgang
De weiden glanzen in een najaarsavondschijn
die heel een jaargetij van zomer doet vervreemden.
Reeds wappert door den zeewind over leege beemden
een koud, onrustig licht, dat nergens thuis kan zijn.
Door esschenloover waren grijze ritselingen,
en ook het riet gebaart met heimelijk gerucht
dat dorring nader lispelt, spieg'lend met de lucht
een vaal gepluim in afgelegen weteringen.
De torenvalk scheert over veld en sloten aan,
en waar hij even wiekelt onder 't traag gewemel
der wolken, blijft een fijne eenzaamheid den hemel
steken. Maar vóór wij 't merken is hij heengegaan.
In 't kruingebied der kromgewrongen boomenranden
verwijlt nog ijl oranje najaarsavondschijn.
De vogels die niet langer meer te houden zijn
ontzwermen, hoog en ongenaakbaar, deze landen.
Rudolf Escher
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Wandelende geliefden
Zij haast dansend, met de borst vooruit,
Hij door niets dan door haar lijf bezield,
Wandelen, verliefd tot op hun huid,
Over 't grasveld heen dat voor hen knielt;
Met de vingers in elkaar verward,
Als twee slanke heesters, uit de grond
Weggewandeld met een kloppend hart,
Geurend uit de bloesems van hun mond.
Gans ontworteld, uit de grond gereten
Door omhelzingen en vuurge kussen,
Die nog vlammen en nog branden tussen
Hunne takken, bladren, oksels, spleten;
Of misschien wel gistend en sereen
Reppend naar die brand der liefde heen.
Bertus Aafjes
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Het dode kind
Snel gelijk een stoet van fiere zwanen
Roeit een schaar van mannen mij voorbij,
Om zich door 't gewoel een weg te banen
Naar het kerkhof aan de overzij.
En als vreesde hij zijn zoon te wekken,
Op zijn hoofd de kist met tulen lint,
Op de tenen en met strakke trekken,
Loopt voorop de vader van het kind.
Haastig dobbert op zijn wieglend hoofd
't Kistje met de kinderlijke dode,
En daarop, als van zijn doel beroofd,
't Knapenmutsje, mee naar 't graf ontboden;
Haastig gaat hij, en geen traan die vliedt,
Met de haast die liefde soms gebiedt.
Bertus Aafjes
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Aan een dichteres
Ik lees je verzenboek als in den droom,
In een ver land, waar ik mijn taal vergeet;
't Is of ik van de vrucht eet van de boom
Die nergens groeit en die het Leven heet.
Dichters zijn soms als bomen, trots en groot,
In regen, sneeuw, of 't zuiverst hemelblauw,
Winter en zomer aan zichzelve trouw;
't Gelauwerd hoofd slechts voor zichzelf ontbloot.
Je schrijft veel mooire verzen dan ik schrijf;
Je hebt meer wortels in de grond dan ik,
En bloesem in de lucht, elk ogenblik.
'k Vind in mijn eigen boom haast geen verblijf,
'k Bezit er nauw een haastge groene plek,
Als een trekvogel, elk jaar weer op trek.
Bertus Aafjes
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Herfst
De blaren reegnen in de regen mee,
het bruin gazon draagt nu verguld op snee,
dat bruin doorlichtend als het bruin van gember,
O gouden regenende weemoed van November.
De wind, ontzaglijk waaiend aan mijn raam,
drijft daar bruut-speels de pimpelmezen saam,
Waait een koraal van regen en geruis
in Dorische eentonigheid over mijn huis.
O al die blaren, dwarlend, kruis en munt,
strepen een raster op mijn raam en uitgedund
daarin de bomen, scheiend met de wind,
die tandenknarsend neervaart in het grint.
Ab Visser
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Sodom en Gomorrah
As sneeuwde weken over 't land,
daarna het zout, dat ons verdrostte.
De diepe wond was toegebrand,
maar onder saamtrekkende korsten
bleef de latente etterbuil:
al wat de mensheid heeft aan vuil.
En wie tot op een hanetree
met Lot verderf en dood ontkwamen,
die droegen in hun harten mee
't register van gevloekte namen,
de weerschijn van die helse nacht
in estafette door 't geslacht.
Benijdenswaard de vrouw van Lot,
die haar verloren huis beweende,
die omzag en toen, zegt men, tot
een zoutpilaar ter plaats versteende,
wier geest, verschroeid en vleugellam,
God teer uit as en modder nam.
Ab Visser
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Italiaanse tuin
Frigide blikken de karyatiden
met blind verweende ogen van arduin,
over rampzalig bloesemlege tuin,
waar enkel nog de najaarsstormen wieden.
En achteraf, in mild versteende pose,
staat onder 't boomloof een Fortunabeeld;
haar horen heft in overvloed de teelt
van sterremuur en kleine wilde rozen.
Maar wie weleer in schemerlichte nachten
de Tijd ontbonden droomden in hun waan
en in hun zinnenlust zich eeuwig dachten,
zijn, kleurloos, lang als stof tot stof vergaan.
Ab Visser
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Emily Brontë
Geleerden hebben zich in haar bestaan gevreten,
als houtwurm in poreus, langzaam verterend hout;
zij hebben zich als slakken met haar vaart gemeten,
met wissewasjes opgevuld hun bloedloos weten,
tot eindlijk ook de bakvis met haar was vertrouwd.
Ik ben jaloers, en fel, op elke ingewijde
en haat hem, zoals Heathcliff heeft gehaat;
want ik heb lief, als zij, de woest verwaaide heide,
geen essay geeft, God betert, U een vrijgeleide
tot waar, in dit domein, zij aan mijn zijde staat.
Ab Visser
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Meinacht
Vanavond zal er niets gebeuren,
te warm welft zich de sterrenlucht.
Het jong gewas verheft zijn geuren
als een verstilde vogelvlucht.
De kalme stemmen langs de wegen
drijven het open venster in
en houden het verlangen tegen
naar een voorgoed ontweken zin.
Nu kan men nergens toe geraken
zonder de wereld te aanvaarden
waarin de stilte zich voltrekt.
De dingen, die men moest verzaken,
worden nog eenmaal tot de waarde
hunner bestendigdheid gewekt.
M. Mok
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Vrouw
Zij gaat naar huis en doet de voordeur open,
en blijft een oogwenk in het stromen staan,
ziet om, of geen met haar is meegelopen
en hoort het waaien door de bomen gaan.
Zij sluit, en heeft de straat al lang verlaten,
wanneer zij in de stille kamer treedt.
De klok tikt ver, en langzamer naarmate
de tijd zijn eigen slag in haar vergeet.
De ramen zijn te hoog, zij schuift gordijnen
tegen het licht en zet zich starend neer,
streelt met haar vingertoppen langs de lijnen
rondom haar mond en hoort de dag niet meer.
Kinderen zijn bezweken, in de bloemen
viert zich het sprakeloze najaar uit,
een enkel woord tracht nog een zin te noemen,
die naar de gronden van de wereld duidt.
Zij luistert, ziet de bomen zich bewegen
achter een bleke kier van het gordijn
en denkt aan straks, als zij, in bed gelegen,
te eenzaam voor de duisternis zal zijn.
M. Mok
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Jonge gelukken
Ontbijten betekent, beginnen te bijten.
Hij bijt haar iets toe en zij bijt prompt terug. Er is nog wel wittebrood, maar de
weken zijn om; égards hoeft men niet meer in acht te nemen.
Goddank voor haar en Goddank voor hem, is er een hond om lief voor te zijn. Die
kijkt scheel van ambitie, zó, dat ie 's-Woensdags de beide Zondagen kan zien, zó,
dat hij de beide baasjes tegelijk in 't vizier heeft.
Ze maken er een Janus-van-een-hond van; ‘een echte Jezuïet’, zeggen de buren
en aan die uitdrukking weten ze, dat de buren tenminste niet katholiek zijn. En dat
vinden ze beiden fijn; het enige, wat ze samen nog fijn vinden.
Hij eet en drinkt gelijktijdig.
‘Je metselt’, zegt zij.
‘Klets niet’, antwoordt hij.
Nog spreken ze tot elkaar in twee woorden; over een maand zal het in monosyllaben
zijn, en over nog een maand in oerklanken.
De man staat op. Hij zegt: ‘Verrek’, en ‘Ze kunnen doodvallen’, en uit dat ‘kunnen’
maakt zij op, dat zij althans niet bedoeld wordt. Nog niet. Wie er dan wel bedoeld
worden, interesseert haar minder.
Nu groet hij met een verveeld, uit haar verband gerukte monosyllabe:
‘Daaag’ en zij zegt ook: ‘Daaaaag!’ en ze denkt erbij: ‘Dat moest een fabrieksmerk
zijn voor heel kleffe, licht-rose of licht-blauwe kauwgum; tussen je voortanden en
dan met de vingers rekken: daaaag...’
De deur valt dicht.
De jonge-Gelukken hebben gegeten.
Het middageten, hùn middageten, zou moeten heten: herbijten, opnieuw bijten.
Hij bijt haar iets toe en zij bijt prompt terug.
Hij geeft haar onverholen de schuld, dat hij, zoals hij het
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noemt, nu eeuwig ‘in het gareel van het kapitalisme’ zal moeten draven en doet, alsof
hij als vrijgezel nooit had hoeven te werken en maar had kunnen doen en laten wat
hem lief was.
En zij antwoordt, dat zij hem niet heeft gevraagd en de hond zit alweer scheel
tussen hen in te kijken en slaat met z'n staart op de vloer.
Iets later zegt hij: ‘Daaaag!’ en zij zegt: ‘Daaaaag’ en het ontbreekt er nog maar
aan, dat ook de hond ‘Daaaaag’ zegt.
‘Denk er om, dat Tante vanavond komt eten’, roept ze hem na op de trap.
‘Ja, daaaaag’ antwoordt hij en slaat de deur achter zich toe.
Het gebruiken van het avondmaal zou rebijten moeten heten.
Hij bijt haar iets toe en zij bijt prompt terug, ook al zit Tante erbij.
En nu zegt Tante iets heel doms; ze zegt: ‘Zijn jullie wel gelukkig, Kindertjes?’
Tante zelf is heel gelukkig. Zij verloor haar man al in de tweede maand van haar
huwelijk en ze is nooit hertrouwd: ‘uit piëteit voor den overledene’ zoals ze het
motief noemt. Aan die piëteit is nooit getornd geworden: niemand heeft haar ooit
meer gevraagd en toen is Tante een soort cultus gaan bedrijven. Een cultus rond haar
‘grote, ruw afgebroken huwelijksgeluk’ waarvan overigens geen sterveling, Tante
incluis, zich iets positiefs of negatiefs weet te herinneren.
‘Zijn jullie wel gelukkig, Schatten’, herhaalt ze, omdat geen van beiden antwoordt
op deze toch onder elke omstanheid astrante vraag. Nicht antwoordt, met een ironische
intonatie, die op hun geluk, als op Tante's astrantigheid kan slaan: ‘Maar lieve Tante,
dol-le-tjes...’
Ik dacht anders...’ zegt Tante. ‘Uw huwelijkscadeautje terug te vragen?’ bijt Neef
haar grimmig toe.
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En hij heeft in een minimum tijd een stenen asbakje in een stuk krant gewikkeld en
zet het wat hard voor Tante neer.
‘Maar Neef toch’, zegt Tante verontwaardigd.
‘Vraag dan niet zo idioot’, zegt Neef. En de jezuït-van-een-hond laat Tante
plotseling een bek met wel zevenhonderd blinkende tanden zien.
‘Bijt-ie?’ vraagt Tante schuw.
‘Ja’, snauwt Neef.
‘Kalm maar’ zegt Nicht en houdt de hond aan de halsband.
Tante doet haar asbakje in haar tasje en vertrekt.
‘Daaaaaaag!’ trekken Neef en Nicht in een onverwachte harmonie een heel lange
kauwgum-groet uit hun monden: ‘Daaag...’
En de hond slaat alweer een te harde roffel met z'n staart op de vloer.
Dan wordt er weer gebeld en komt de vriend.
En Mies is belangstelling, een en al belangstelling en Rob is belangstelling en
Marc staat, sportief en bruin, in de deur en lijkt de incarnatie van een
Nivea-crême-reclame.
Marc is de risée van dit calvinistische, (waarom Goddank calvinistische en Goddank
niet Roomse?) straatje.
Hij is een driekwart, bijna zevenachtste naaktloper, maar zo mooi, zo bruin, zo
sportief, dat Robert er even gevoelig voor is als Mies en door Rob's hoofd zelfs een
gedicht zoemt van August Graf von Platen Hallermünde: Ich mit meinem düstern
Drange, Du in deiner Jugendschöne.
En Mies' blikveld snijdt onder een schuine hoek Marc's blikveld, zulke benen,
zulke spieren, zoveel boslucht, zoveel water.
De hond ruikt conflicten en wordt er nerveus van; hij draait om z'n as, met
opgetrokken rimpelsnoet bijtend naar een vlo, die z'n staartwortel tempteert.
Dan springt ie uitbundig blaffend tegen Marc op, die hem, met z'n pols in de bek
van de hond, op een afstand
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tracht te houden om de harde nagels op het zongebrandstrakke bloot.
‘Ligge’, commandeert Rob.
En nu vertelt Marc, die ie vannacht blijft. En dat ie met elke ligplaats genoegen
zal nemen, al zou het zijn op de witte ijsbeervacht voor de lits-jumeaux der Jonge
Gelukken.
Vanuit z'n onderbewuste schildert Marc vanavond een surrealistisch doekje: een
driehoek aan een dreigende hemel, waarin niet het oog Gods, maar een schalkse
hondenkop, met één opgetrokken mondhoek lachend; en in een woestijn ligt een
ijsbeervacht, erop een oranje gekleurd boek met als titel ‘Verwirrung der Gefühle’.
En dat doekje krijgen Rob en Mies alvast voor de verleende gastvijheid.
Ze lachen alle drie om de verlossende humor in Marc's schilderijtje.
Alleen uit een hoek blaat Tante's vraag: ‘Zijn jullie wel gelukkig, Kindertjes?’
Jac. van Hattum
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[Ad interim, 1948, nummer 3]
Wintermiddag in Holland
Terwijl het stilaan donker om mij wordt,
Gezeten voor het hoge, helder raam,
Zie ik de rijders licht en ijlend op
Hun smalle ijzers door de ruimte gaan,
Over grauwe vaarten en lange sloten,
Zwarte figuren in 't namiddaglicht,
Elastisch, twee aan twee aaneengesloten,
Voorover hellend, dan weer opgericht,
En plotseling met kracht uiteengedreven
Als weggeslagen door hun diepste lust,
Maar ijlings weerom naar elkander kerend,
Elkaar de handen reikend in hun rust,
Zo schrijven zij met lange, losse halen,
Been over been in eendre regelmaat,
In groeiende en krimpende spiralen,
Waaraan niet ene krul verloren gaat,
Haast moeiteloos ongebroken lijnen
De klare wissel-wetten van dit spel
Van gaan en komen, komen en verdwijnen,
Van stoot en tegenstoot in dit duel,
Die binnen ruimte's eindeloos bestand
De vreugde vieren van het wijs bestek,
Het leven in dit stille, grijze land
Voltrekken naar zijn eigen diepste wet,
Het rusteloze lichaam voortgedreven,
Tot in zijn hoogste evenwicht getild
En prachtig in zijn steile stand geheven,
In eindeloos bewegen, toch in rust verstild -
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Hoe bid ik weer te zijn als deze mensen
Wier lust tot zinvol spel verheven wordt,
Om de vervulling mijner diepste wensen:
Het eindelijk in tucht en zwier voltooide lot.
Karel Meeuwesse
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Geheimschrift
Voor mijn vrouw

I
Hoe staan wij bij elkander in het licht,
Hoe kijkt gij onverschillig langs mij henen
Of lacht zo zerp, ons drukt nochtans 't gewicht
Van de geheime droom, 't verborgen wenen;
Want in het duister klinkt uw lach zo diep
En stort uw ziel zich brandend in uw woorden:
Gij kent de nacht, die God ons beiden schiep
En Zijn gefluister, dat wij ruisen hoorden.
Al wat het licht verdoezelt en vermijdt
Kan tussen ons en God bij nacht gebeuren,
Maar van 't verlies, dat gij bij nacht beschreit,
Zal ik bij dag vergeefs de tranen speuren...
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II
Behoed mij voor dit zeldzaam ogenblik
Waarop uw woorden plots de sluier heffen,
En mij ontsteld, met een verbaasde schrik
En weerloos met hun nachtlijk zindren treffen.
Zal het een vreugde zijn, zal het een pijn
Zijn, of alleen dit niet te noemen fluistren
Van God uit Zijn verzegeld zijn,
Als mij uw woorden onverhoeds doen luistren?
Want elke nacht zijt gij mij de eerste vrouw,
En mij doorlaait de klaarte van uw wezen,
Doch elke nacht is donker van mijn rouw
En elke onthulling is bij dag te vrezen...
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III
Het leven zal ons steeds een zegen zijn
Als wij de toevlucht tot de nacht onthouden.
Al zijn wij voor Gods duisternis te klein,
Daar is geen licht, dat Hij ons sparen zoude.
Ik zeg: ‘ik heb u lief’. Ik tast en streel,
Het is niet enkel om de dorst der zinnen,
Dat ik zo dringend om u werf en speel,
Maar om Gods eeuwigdurend herbeginnen.
Eens stemt Zijn luistren met ons fluistren in,
Ik wek in u Zijn weergaloze luister;
Ach weet waarom en hoe ik u bemin:
Gij en het kind, twee sterren door het duister.
August Vanistendael

Brussel, September 1945
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Ballade voor Cella
Meisje dat aan mijn zijde gaat
(ik wil je meisje blijven noemen),
meisje dat alles gadeslaat,
zie naar de huiverende bloemen,
hoor hoe bedeesd de bijen zoemen
maar hoe gestáág de toren slaat:
dit is een veld en dat zijn bomen,
en niets duurt korter dan een lach
en ephemeer zijn onze dromen:
wij sterven iedere dag...
Ik ken je slechts van overdag,
ik ken je niet van zoele nachten;
je haren die ik strelen mag
zijn 's avonds zeker lichter, zachter.
Nog zijn wij slechts tot spel bij machte
en niets duurt korter dan een lach:
maar er is iets dat steeds verandert
in dit te argeloos getij,
en zie: dit pozen bij elkander
is pozen bij een mijmerij.
Meisje dat door de velden gaat:
vanavond is de vlinder dood;
meisje dat alles gadeslaat,
vanavond sterft het avondrood,
vanavond breken wij het brood
dat nog op tafel staat,
maar of er morgen iets zal zijn vraag het de nachtegaal
die fantaseert op een refrein
en 't omvormt tot een nieuw verhaal.
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Doch loop niet sneller door dit veld,
en wijk niet uit voor tere bloemen,
want alles is gewikt, geteld
en er zijn vier seizoenen,
en altijd nieuw zijn onze zoenen,
en nieuw wordt wat zácht wordt verteld doch wat wij van het leven leefden,
dat heeft de dood reeds in zijn macht:
de vogel valt, hoe ver hij zweefde,
wij sterven iedere dag...
Ik ken je slechts van overdag.
Als ik je van de nacht zal kennen
en zie wat God bij 't scheppen zag,
zal ik het leven niet ontkennen
en jou noch de eeuwigheid ontwennen.
Doch niets duurt korter dan een lach,
het hemelblauw deinst steeds voor regen,
en herfst hurkt achter dit seizoen,
wij gaan langs doodgewijde wegen
en plukken een gedoemde bloem.
Princes die aan mijn zijde gaat,
Prins Jezus dien de engelen roemen:
wanneer Gij beiden mij verlaat
dan zijn er niet meer vier seizoenen.
Princes, laat mij je meisje noemen
wijl 't hart slechts deze naam verstaat:
wat jij mij toezegt voor het leven
is meer dan ik bezingen mag en al wordt ons ook méér gegeven,
wij sterven iedere dag...
Michel van der Plas
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In de trein
(bij Heemstede)
Huis met de groene luiken naast de ramen,
met groene tuin, met 't groene hek ervoor:
groen huis met meisje in het groen, tesamen
ontmoet tresoor... - voorbij: de trein vliegt door,
ik laat geen spoor na als ik verder spoor,
maar in mij staat een beeld met nieuwe namen:
groen huis, meisje in 't groen - het gaat teloor:
vanavond zijn de luiken voor de ramen.
Vanavond, meisje, als ik weer passeer,
kom je de kamer binnen met warm water,
je zet het in de theemuts, en niets meer ik zie alleen het donker dan, niets meer en 't groene huis en jou..., later veel later
misschien nog eenmaal als ik wederkeer.
Michel van der Plas
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Een zonderling
Een kleine advertentie, die ik vanavond in de krant vond, voerde mijn gedachten
terug naar een lang voorbije tijd.
Ik was een jongen van zestien jaar en elke dag reisde ik heen en weer tussen de
kustplaats, waar ik woonde, en de grote stad, waar ik werkte. De langdurige en
vermoeiende dagtaak kon niet beletten, dat ik mij in de trein hartstochtelijk aan
lectuur overgaf, en wel lectuur van een soort, dat niet ter bekorting van treinreizen
is geschreven.
Tijdens een van deze reizen ontmoette ik de man, wiens naam ik vandaag in de
krant heb gelezen. Het was al ver in het voorjaar en behalve de gewone forensen
reisden er ook badgasten mee. De coupé was vol, er werd flink gerookt en
waarschijnlijk ook druk gepraat, maar ik merkte daar weinig van, want ik was verdiept
in een verzenbundel.
De trein reed al door de duinen, het eindstation was niet ver meer, toen ik op mijn
schouder werd getikt. Ik keek op. Een man met een grijzend puntbaardje vroeg mij,
of hij het boekje even mocht inkijken. Ik gaf hem de bundel, een beetje verwonderd.
Hij sloeg het titelblad op en bladerde het boekje snel en achteloos door. Zo slordig
sloeg hij de bladzijden om, dat ik vreesde, dat hij ezelsoren zou maken. Boeken
waren iets heiligs voor mij en bovendien had ik deze bundel geleend.
De man had een merkwaardig gezicht, merkwaardig genoeg om hem direct op te
merken. Maar mijn belangstelling ging eerder naar boeken dan naar mensen uit. Zijn
haren waren langer dan die van de meeste mannen, hij had wallen onder de ogen en
een brede, stompe neus, waarmee hij gedurig snoof. Eerst dacht ik, dat hij de bundel
minachtend bejegende, maar al gauw merkte ik, dat dit snuiven een hebbelijkheid
van hem was. Zijn hele voorkomen, zowel zijn lichaam als zijn kleding, had iets
verfomfaaids. Ik vroeg mij, niet zonder een stille huivering, af, of hij een kunstenaar
was. Kunstenaars waren zeldzaam in
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het dorp, en in de commerciële sfeer van mijn werk waren zij even onbekend als de
fauna van de planeet Mars.
Er ging een schok door mij heen, toen hij mij na enkele ogenblikken het boekje
teruggaf en zei, dat hij zelf ook verzen schreef. Hij noemde zijn naam en adres. Ik
moest hem eens komen opzoeken.
De trein reed het station binnen. Ik zag, dat Hesterink - zo heette hij - een hoed
uit het net greep en zich deze op de welige lokken plantte. De hoed was evenmin
gewoon als zijn eigenaar, het was namelijk een grote, donkere flambard.
Door een nieuwe, bijna verbijsterende wereld ging ik naar huis. Een wereld waarin
de honderd-en-een verlangens, die ik in mijn diepste innerlijk had gekoesterd,
plotseling opstegen als een meeuwenvlucht en zich onstuimig door het licht repten.
Men vrage mij niet, wat ik mij van de toekomst voorstelde. Alles was mogelijk
geworden, ook het heerlijkste, ook het meest verrukkende.
Zo ontroerd was ik, dat ik, thuisgekomen, maar weinig at en haast geen woord
kon spreken. Mijn moeder vroeg, of er iets was gebeurd, maar ik zei, dat er niets
bizonders was, ik had alleen iemand ontmoet, die verzen schreef en mij op bezoek
had gevraagd. Dat was inderdaad niets bizonders, zelfs voor mij niet meer, toen de
vermoeidheid van de lange dag het van mijn enthousiasme won. Ik verviel in een
gedeprimeerde stemming, gelijk zo vaak in de avond, alleen was de depressie nu nog
donkerder dan anders. De emotie was te heftig geweest, ik kon er nauwelijks aan
denken, dat ik morgen alweer voor dag en dauw er uit moest, een wereld in, die mij
in alle opzichten kwelde en vernederde.
Ik besloot, van Hesterinks uitnodiging geen gebruik te maken. Of de ontmoeting
zou op een teleurstelling uitlopen, en in dat geval kon ik mij de gang wel besparen,
òf het zou een vreugde worden, die ik in mijn bestaan-zonder-horizon onmogelijk
kon verwerken. Het enige wat ik deed, was dat
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ik op mijn vrije dag zijn huis van de buitenkant ging verkennen. Ik liep er snel langs,
uit vrees dat hij mij zou zien. Het was, zoals de meeste huizen in ons dorp, een
onaanzienlijk bouwsel, product van een der huisjesfabrikanten, wier bedrijf in deze
jaren een grote bloei beleefde.
Ook trachtte ik, ergens werk van Hesterink te vinden, maar ik kon het nergens
opsporen. Misschien had hij gelogen, misschien ook had hij nooit iets gepubliceerd,
wat voor een man van zijn leeftijd bijna nog erger was.
Uit dit alles trok ik de conclusie, dat ik er goed aan had gedaan, hem niet op te
zoeken. De sterke emotie na die ene ontmoeting kwam mij nu zo absurd voor, dat
ik besloot mij elke verdere omgang met mensen te ontzeggen, behalve de
onvermijdelijke. Ik slaagde wonderwel in de volvoering van dit besluit. De zomer
mocht duizenden mensen naar het dorp drijven, ik kende er geen een, ze bleven mij
vreemd en ver. In mijn weinige vrije tijd las ik, hetzij thuis, hetzij aan het strand,
waar ik mij te midden van de anderen als eenling ophield.
Met het einde van de zomer werd het moeilijker, deze eenzaamheid te dragen. De
herfstwind veegde strand en straten leeg, het dorp was voor mij niet groter dan het
stukje weg, dat van het station naar mijn huis voerde. De gelaten van de dagelijkse
medereizigers, van de mensen die ik in mijn werk ontmoette, waren mij niet meer
dan de straatstenen, waarop ik mijn voeten zette.
Maar in October ontmoette ik Hesterink weer, nu in de ochtend. Hij zag er precies
zo uit als op die voorjaarsdag, die nu al zo heel lang geleden scheen. Hij snoof luid
en maakte een wijd gebaar, toen hij, staande op het perron, mij zag aankomen. Hij
vroeg hoe het mij ging, of ik nog altijd veel las. Over het feit, dat ik aan zijn
uitnodiging geen gevolg had gegeven, zweeg hij. Zijn ogen, zo zag ik, toen ik
tegenover hem in de coupé zat, waren net schichtig heen en weer schietende vogels.
Hun kleur kon ik niet bepalen. Hij sprak over poëzie en hij boeide mij. Hij noemde
namen,
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die nieuw voor mij waren. Hij sprak over een studie, die hij aan het schrijven was.
Zo luid en talrijk waren zijn woorden, dat ze als 't ware een barricade opwierpen
voor de dag, die zich juist begon te openen. Wat moest ik aanstonds in de stad
beginnen? Kon ik mijn slavenbestaan hervatten? Had deze man, deze wonderlijke
fantast, mij niet de weg versperd naar het gewone leven?
Nee, Hesterink maakte mij niet gelukkig. Niets en niemand trouwens kon mij
gelukkig maken. Huiverend, verdwaasd, liep ik de stad door, naar mijn werk. De
huizen, de bomen, het water in de grachten, de lichamen van de mensen - ze waren
onwezenlijk geworden, maar ik wist met pijnlijke zekerheid, dat ik ze als
wezenlijkheden moest ervaren, wilde ik niet te gronde gaan.
Ik deed die ochtend mijn werk slecht. Mijn hoofd was ergens anders, maar ik wist
niet waar. Eerst tegen de middag hervond ik een zeker evenwicht. Ik moest hier
doorheen. Ik moest aan Hesterinks herhaalde uitnodiging gehoor geven, het leven
niet ontwijken, ook al werd het nog zo moeilijk.
In het etensuur begaf ik mij naar het uitgeverskantoor, dat Hesterink mij had
genoemd. Daar moesten nog exemplaren van zijn bundel zijn. Ik had hem gezegd,
dat ik geen geld bezat, maar dat hinderde niet, verklaarde hij. Men zou mij wel een
boekje geven, als ik zijn visitekaartje liet zien.
Het kantoor lag aan een stil grachtje, waar ik nog nooit was geweest. Een smal
pand met een hoge stoep droeg het huisnummer, dat ik in het telefoonboek had
nagekeken. Het was hier zo stil, dat ik mijn onderneming als een inbreuk op de orde
der dingen beschouwde. Blijkbaar was deze zienswijze juist. Ik kreeg althans geen
gehoor, ook niet nadat ik het had gewaagd, een tweede keer aan te bellen. ‘Ruimte’
heette de bundel. Ik slaagde er niet in, hem in handen te krijgen. Tot de huidige dag
is het mij niet gelukt, waarbij ik overigens moet vermelden, dat ik na die eerste
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poging nooit meer enige moeite er voor heb gedaan. Dat ik kon telefoneren of
schrijven was mij niet onbekend, maar ik dorst het de mensen niet lastig te maken
voor een boekje, dat ik niet eens kon betalen.
Ik had beloofd, dat ik Zaterdagavond zou komen. Het was nu Dinsdag. Elke dag
die mij dichter bij de Zaterdag bracht, zag mij als een ander mens. Vandaag vol
verlangen, morgen vol afkeer, overmorgen louter onverschilligheid. En inmiddels
verstreek de tijd. Dat was het ergste. Want elke vergane dag brak een stukje af van
de mij toegemeten tijd. En met deze wankelheid zou mijn leven een mislukking
worden. Ik had haast.
Zodra de dagen kort werden, zette ik 's avonds geen voet meer buiten de deur. De
winteravonden betekenden lamplicht en boeken. En toen ik die Zaterdagavond de
donkere straat betrad, begreep ik weer, hoe goed dat thuiszitten was. Buiten heersten
duisternis, wind en stilte. Men kan daar als mens niets tegen doen. Men hoort zijn
kleine voetstappen in de verlaten straat en het branden van de zee in de verte. Het
armelijke lantarenschijnsel, de schim van een enkele passant maken alles nog
beklemmender.
Ik had een kwartier te lopen. Mijn hoofd werd hoe langer hoe leger. Ik wist alleen
nog, dat ik moest zorgen, mijn weg zo snel mogelijk af te leggen. Heel de atmosfeer
was vervuld van een onraad, dat ik geen naam kon geven. Toen ik bij Hesterink
aanbelde, klopte mijn hart heftig. In de straat klonken naderende voestappen. Als ik
maar binnen ben, voor ze passeren, dacht ik, zonder te weten waarom.
De deur ging open. Een zaklantaarn werd op mij gericht. Ik zag een gestalte, maar
kon niet onderscheiden wie het was. Een vrouwestem vroeg mij wat ik kwam doen.
De stem klonk niet vriendelijk. Ik voelde mij even als iemand, die met stofzuigers
of radio's leurt. Maar toen ik mijn naam noemde, mocht ik binnenkomen. Ik moest
maar de eerste deur links doorgaan. Het zaklantaarntje bescheen de deurknop. Dit
alles was niet in staat, mij op mijn gemak te stel-
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len. Waarom was er hier geen electrisch licht? In wat voor wonderlijke omgeving
was ik beland?
De eerste stap, die ik in de kamer deed, was al mis. Ik struikelde over een voorwerp,
waarvan ik de aard nooit heb kunnen vaststellen. Het gaf een kort, helder geluid en
ik viel met uitgestrekte armen tegen Hesterink aan, die mij tegemoet was gesneld.
Hij begon zich meteen te verontschuldigen. Door een conflict met de
electriciteitsmaatschappij was de lichttoevoer afgesneden. Nu moest hij zich met een
petroleumlampje behelpen. En de rommel hier, ja, dat was heel erg, maar het was
na elke verhuizing hetzelfde. Er kwam pas wat orde in de zaken tegen de tijd, dat ze
weer vertrokken. Blijkbaar zou Hesterink hier dus nog lang blijven wonen.
Voorzichtig stappend tussen en over stapels boeken, lege bierflesjes, pakken van
een onbepaalbare inhoud, dozen, bloempotten, schilderijen, bracht Hesterink mij
naar een fauteuil. Op de eveneens met allerlei rommel bedekte tafel stond een lampje.
Hesterink zette zich dicht daar bij neer, zodat het licht hem gedeeltelijk bescheen.
Ik zat in een schemering, die aan duisternis grensde.
Aanvankelijk deed mijn gastheer niets dan snuiven en zich in de handen wrijven.
Dit laatste begreep ik. Het was hier koud; ik meende weliswaar ergens een kachel te
ontwaren, maar het ding stond koud en verdwaald tussen vele onbeschrijfelijkheden.
- Maak het je gemakkelijk, zei Hesterink opeens. Ik zat al lang, zij het niet
gemakkelijk. Maar dat merkte ik niet meer, toen hij begon te praten. Over kunst,
over schilders. Wat hij overhoop haalde, weet ik niet meer, maar het was ontzaglijk
veel en voor mij verbijsterend. Poëzie en beeldende kunst, de Grieken en hun invloed
op de literatuur, Barok en Romantiek, en nog veel, veel meer. Hij sprak maar door,
ik stelde geen enkele vraag. De gelegenheid daartoe ontbrak mij en ook de lust. Kon
iets ter wereld deze waterval van woorden tegenhouden?
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Ik hield mij vast aan een leeg bierflesje. Het stond ter zijde van zijn benen, het ving
een lichtschamp op. Daar staarde ik naar, dat was het vaste punt in deze chaos. En
temidden van dit geweld kwam eenmaal zijn vrouw binnen en zette twee kopjes thee
neer. Bestond zoiets hier ook? Was er dan toch enig contact tussen deze wildernis
en de burgerlijke wereld daarbuiten?
Na een tijd - een uur of twee uur, ik had er geen idee van - hield Hesterink opeens
op met spreken. Het werd zeer stil in de kamer en ik voelde hoe ontroerd ik was.
Want deze man mocht wezen wat hij was, een fantast of een gek, hij was een mens
van bizondere allure en zo iemand ontmoette ik nooit. Zijn woorden hadden dromen
in mij losgestoten, maar nog durfde ik ze niet te laten gaan. Ik wilde wachten, of hij
weer het woord zou nemen, ik wilde ook wel iets zeggen, maar het scheen mij, dat
mijn tong was verlamd.
Ik schrok, toen ik zijn stem weer hoorde. - Zal ik wat voorlezen? vroeg hij. Ik nam
zijn aanbod graag aan. Hij grabbelde op de tafel en haalde een paar schriften naar
zich toe. Nerveus sloeg hij een aantal bladzijden om, waarbij hij telkens aan zijn
rechter wijsvinger likte. Na enkele ogenblikken begon hij. Ik weet me geen regel,
geen woord zelfs te herinneren van hetgeen hij las, alleen dat het mij diep aangreep.
Ja, dit was geheel overeenkomstig mijn wildste verwachtingen. Ik werd weggedragen,
meegesleurd, over zeeën en gebergten meegenomen naar een wereld zonder grenzen.
Dat zijn poëzie hiertoe meer dan een aanleiding was, dat zij iets bevatte, dat
overeenstemde met mijn innerlijke tormenten, geloof ik niet. Maar die avond was
Hesterink de tovenaar, de wereldbeheerser, die alles anders maakte, het herschiep
naar zijn wil en welbehagen.
Eindelijk zweeg hij. Ik huiverde en fluisterde een paar woorden. Dat ik het heel
mooi had gevonden. Toen stond ik op, voelde een stramheid in mijn botten en reikte
hem mijn hand.
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- Kom nog eens terug, zei hij.
Ik beloofde het. Maar op weg naar huis, in een staat van verwarring, die mij
nauwelijks iets met leven gemeen scheen te hebben, nam ik mij voor, het huis van
Hesterink nooit meer te betreden. De man mocht begaafd zijn, hij maakte mij bang.
Waar mijn heil lag, wist ik niet, maar daar in geen geval. Misschien was het deze
constatering, die mij de kracht gaf, mijn gewone, eentonige leven weer op te vatten,
alsof ik deze avond niet had beleefd.
Het liep tegen Kerstmis. Sneeuwluchten maakten het dorp tot een somberder oord
dan anders. De windstille Zondagmorgen was van een verlatenheid, die pijnlijk aan
mijn zintuigen raakte. Maar ik wandelde strandwaarts en bij de zee kon ik mij nooit
zo verlaten voelen als in de naargeestige straten.
Nauwelijks had ik een voet op het strand gezet, of ik ontdekte Hesterink, die langs
de waterlijn liep. Sedert de bewuste avond had ik hem niet meer gezien. Zou ik hem
nu ontlopen? Hij had mij zeker niet gezien, hij liep met diep gebogen hoofd, alsof
hij iets zocht. Maar ineens kreeg ik een onweerstaanbare drang om naar hem toe te
gaan. De afgelopen maanden waren moeilijk geweest. De herinnering aan zijn
verschrikkende persoonlijkheid was ietwat vervaagd. Ik moest weer een contact
wagen, zij het ook met deze mens.
Hij hief het hoofd met de donkere flambard abrupt op, toen ik hem begroette.
Blijkbaar kwam hij uit een dromerij, want zijn gelaat was volkomen als van iemand,
die niet weet waar hij zich bevindt. Maar onmiddellijk lichtte er iets in op, zijn ogen
begonnen te stralen en terwijl hij mij hartelijk de hand drukte, informeerde hij naar
mijn welstand. - Waarom ben je niet meer gekomen? vroeg hij.
Ik voelde mij enigszins beschaamd, maar hij dacht al niet meer aan zijn vraag en
begon uit te weiden over de schoonheid van zee en strand. Hij maakte weer zijn wijde
armge-
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baren, zijn neus snoof weer luid. Eer ik mij er goed rekenschap van had gegeven,
hadden wij al een eindweegs samen afgelegd. Tot mijn verwondering merkte ik, dat
hij mij veel minder imponeerde dan destijds, ik observeerde hem rustig, terwijl hij
sprak en gebaarde, ik dorst ook iets in het midden te brengen.
- We gaan naar een nieuwe tijd, verklaarde hij, een tijd van strakke begrippen, van
rechte lijnen. De abstractie zal het winnen van de realiteit. We komen tot een wereld,
waarin het menselijke niet meer is dan een toevalligheid, een nietig incident...
- Hoe kunnen we daarin nog ademhalen? waagde ik te vragen.
- Ademhalen! riep hij uit, en het schalde luid over het doodstille strand. Misschien
halen we dan geen adem meer, misschien bereiken we een volkomen nieuwe
levensvorm...
De man is krankzinnig, dacht ik even. Maar toen herinnerde ik mij zekere theorieën,
die ik hier en daar in hypermoderne tijdschriften was tegengekomen. Stak er toch
enige zin in dit alles? In elk geval lag het mij zeer ver, maar ik wilde er wel naar
luisteren, want ik geloofde, dat het mij stimuleerde.
- Nee, dan zijn er geen mensen meer, vervolgde Hesterink. De mens is iets, dat
overwonnen moet worden.
Ik herkende het woord, ik had het onlangs bij Nietzsche gevonden. Toch, zei mijn
metgezel, was hij geen Nietzscheaan, hij volgde andere wegen. Welke was mij niet
duidelijk en ik begon te vermoeden, dat ze ook hem niet duidelijk waren.
We klommen ergens een strandtrap op. Bovengekomen stampte hij het zand van
zijn schoenen. Er begon sneeuw te vallen. - Loop nog even mee naar mijn huis, stelde
hij voor.
Ik kon niet anders dan aan zijn verzoek gevolg geven. Hoewel ik niet had gedacht,
ooit nog een voet in zijn huis
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te zetten, was ik nu opeens benieuwd, hoe het er daar bij daglicht uitzag.
Er liepen wat meer mensen op straat dan in de vroege ochtend. Hesterink trok
ieders aandacht. Geen wonder, de wereld was haast te klein voor hem. Zijn armen
schenen de einders te willen raken, zo wild wierp hij ze van zich af. Zijn woorden
sloegen de winterse stilte aan scherven. En zijn verfomfaaide kledij en gestalte waren
op zichzelf reeds voldoende om in dit doodse, ordentelijke dorp opzien te baren.
Hij klopte op zijn deur. - Ik ben al maanden mijn huissleutel kwijt, zei hij. Het
leek mij een kleine moeite, een nieuwe te laten maken, maar vermoedelijk was
Hesterink nog niet aan deze gedachte toegekomen.
Zijn vrouw opende en ik zag haar gezicht. Ze was oud, veel ouder dan haar man,
wiens leeftijd ik overigens niet goed kon bepalen. Veertig was hij zeker, maar deze
vrouw leek de vijftig al gepasseerd te zijn. Ze zag er even weinig verzorgd uit als
haar echtgenoot. Er hingen haarpieken over haar voorhoofd, op de borst van haar
japon zat een grote, donkere vlek, die zeker niet als versiering was bedoeld.
Maar het belangrijkste waren haar ogen. Die keken ietwat verschrikt de wereld
in, maar alsof ze hun schrik niet wilden prijsgeven. Dat gaf iets stugs aan haar gelaat,
en het eerste wat ik mij afvroeg, toen ik deze vrouw ontwaarde, was: Kan zij lachen?
Ik heb het haar inderdaad nooit zien doen.
Hesterink riep haar toe, dat hij ‘onze jonge dichter’ meebracht. Ik had me nooit
in deze kwaliteit aan hem bekend gemaakt, noch trouwens aan iemand anders. Het
bloed sloeg mij naar de wangen, maar de vrouw scheen door deze introductie minder
geïmponeerd te zijn. Zij keerde zich om en liep het huis in.
Nu kreeg ik gelegenheid, mij erover te verbazen, dat ik die avond zonder
kleerscheuren het huis door was ge-
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komen. Reeds in de smalle gang stonden verschillende kisten en kasten, met
uitstekende hoeken en glinsterende spijkers. In de kleine kamer, die aan de straatzijde
lag, was niet meer dan een smal paadje open voor het verkeer. De inventaris van
minstens twee welvoorziene burgermanswoningen scheen hier te zijn verzameld,
met dien verstande, dat mijn vluchtige doortocht mij geen indruk van welgedaanheid
gaf, doch van een haveloosheid, zoals men in de meest trieste volksbuurten van de
grote steden aantreft.
In de grote kamer, waar ik die eerste avond met Hesterink had gezeten, brandde
althans de kachel. De rommel was er niet minder om, integendeel. Een bijna gevulde
asemmer en een blik stonden bij de schoorsteen, van de kachel naar de kolenkit liep
een donker spoor van gruis. Blijkbaar was de kolenkit lek. Ik voelde neiging, Hesterink
te vragen, of dit alles misschien met overleg zo was ingericht, of hij op een bepaald
effect had aangestuurd. Maar de gastheer was verdwenen. Ik zat alleen in een wankele
stoel. Reeds besloot ik van deze gelegenheid gebruik te maken, om meteen
onopgemerkt de benen te nemen, toen de vrouw binnenkwam met een blad, waarop
twee koppen koffie.
- Uw man is er niet, zei ik. Ik weet niet, waar ie zo gauw is gebleven.
- Boven, denk ik, gaf ze ten antwoord. Dan zal ik z'n koffie maar opdrinken.
Waarom? Wat deed hij daar boven dan? Ik vroeg het haar natuurlijk niet, maar
berustte in haar gezelschap. Ze schoof me een kop toe en legde zelf haar dikke, met
zware aderen bedekte handen om de andere kop. Haar ogen keken mij onderzoekend
aan.
- 'n Leuk huis hier, zei ik, verlegen.
- Hoe vind je 'm eigenlijk? vroeg ze.
Met haar linkerhand veegde ze de pieken van haar voorhoofd.
- Wat? Wat bedoelt u?
- M'n man natuurlijk! Ik vraag hoe je 'm vindt.
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- Aardig... aardig... Erg interessant..., stamelde ik.
- Hij is gek, hij is stapelgek! zei ze hartgrondig. Ik denk, dat ik 'm nog es
vermoord...
- Maar... mevrouw...
- Zie je dan niet, dat ie een idoot is? Ach ja, iedereen ziet het, maar niemand zegt
het 'm in z'n gezicht. Doe jij dat nou es!
Ik voelde niet de minste lust, aan haar invitatie gehoor te geven.
- Waar woon je eigenlijk? vroeg ze, zonder overgang.
Ik noemde mijn adres. Ze had haar ogen neergeslagen en zweeg. Ik kreeg opeens
diep medelijden met deze vrouw. Er moest een bijna ondragelijke wanhoop in haar
leven zijn. Het hele huis, en ook Hesterink, kwam mij plotseling zo triest voor, dat
ik wel in tranen had kunnen uitbreken. Wat deed ik hier? Ik moest weg, nu,
onmiddellijk...
En of het nu beleefd was of niet, ik stond op, stak mevrouw Hesterink een hand
toe, verzocht haar, haar man van mij te groeten, en vertrok.
Maar ik was nauwelijks een uur thuis, of er werd gebeld. Mijn moeder kwam mij
zeggen, dat er een meneer voor mij was. Ik vermoedde het ergste en ging bevend
naar de voordeur. Mijn vermoeden werd bewaarheid, daar stond Hesterink.
- Hallo! riep hij, waarom ben je weggelopen? Ik had nog het een en ander met je
te bepraten.
- Komt u binnen, zei ik, ofschoon niet zonder tegenzin.
- Nee, zei hij, loop even met me mee. We kunnen het beter op straat afdoen.
Ik schoot in mijn jas en volgde hem. Het sneeuwde nu vrij dicht. De straat raakte
met een dun laagje bedekt, dat reeds de voetstappen smoorde. Hesterink snoof luider
dan ooit.
- Ik heb nog zoveel op m'n hart, begon hij. Ik heb het gevoel, dat de wereld
volkomen vastgelopen is. Hoe komen we eruit?
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Was dit dezelfde man, die zo kort te voren met onwankelbare stelligheid zijn inzichten
ten beste had gegeven? En wat kon ik, zestienjarige knaap, hem antwoorden?
Hesterink klopte zich de sneeuw van de borst. Een nutteloos gebaar in de al heviger
wordende sneeuwjacht. Ik voelde mij door en door koud worden. Opeens greep hij
mij bij de schouder en keek mij met felle ogen aan.
- Zeg jij het dan! Jij bent jong, jij hebt het leven nog voor je!
Ik werd bang, ik hakkelde: - Wat moet ik zeggen? Ik weet... ik weet het zelf niet...
- Als m'n vrouw het maar begreep, ging hij voort. Ze laat me alleen staan, ze is
bang voor de eeuwige sneeuw.
Wat deze laatste beeldspraak betekende, was me een raadsel, maar ze kwam me
lachwekkend voor, terwijl we moeizaam onze voeten door de sneeuw voortschoven.
- Ook het huwelijk moet gereorganiseerd worden, betoogde Hesterink verder.
Alles moet op een andere basis worden geplaatst, elke handeling, de kleinste
levensuiting moet met poëzie doordrenkt worden. Begrijp je dat?
Ik dorst niet ontkennend te antwoorden, uit vrees dat hij me weer bij m'n schouder
zou grijpen. - Ja, antwoordde ik, ik zie wel waar u heen wilt.
- Het schillen van een aardappel, verklaarde Hesterink, kan even belangrijk zijn
als het schrijven van een gedicht.
Ik voelde me haast onpasselijk worden, waarom wist ik niet. Ik moest naar huis,
ik moest deze man kwijt raken. Maar ik zag geen kans, weg te komen. We waren
aan het eind van de straat gekomen, daar waar deze in de duinen uitliep. We baggerden
voort door zand en sneeuw. Hesterink hield het hoofd weer gebogen, zoals toen ik
hem die ochtend voor 't eerst op het strand had gezien. Het medelijden in mij kreeg
weer de overhand, maar ik kon niets zeggen. Gelukkig keerde hij uit zichzelf om.
Hij hief het hoofd op, zijn ogen werden groter. Hij keek naar de val-
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lende sneeuw, alsof hij deze niet eerder had bemerkt.
- We komen er toch, zei hij, we moeten er komen!
Vanuit mijn voetzolen doordrong mij een al ijziger gevoel. Mijn benen schenen
verstramd tot latten. Ik hoorde geen woord meer van al hetgeen Hesterink op de
terugweg sprak. Ik was alleen maar koud en terneergeslagen. De mens naast mij
kwam mij voor als een wezen van een andere planeet. Er was tussen ons geen enkel
contact mogelijk.
Wij vierden Oudejaarsavond, op de bescheiden wijze, die bij ons thuis gebruikelijk
was. Wij bleven tot middernacht op, wensten elkaar geluk en gingen daarna naar
bed. Dit laatste programmapunt ondervond dit keer echter, wat mij betreft, aanzienlijke
vertraging. Want toen ik mij opmaakte om naar mijn slaapkamertje te gaan, werd er
gebeld. Ik liep zelf naar de huisdeur, door een wonderlijk voorgevoel bezield. Het
werd bewaarheid. In het stormachtige duister stond mevrouw Hesterink. Ik had hem
verwacht, niet haar, maar dat maakte weinig verschil.
Zonder zich te verontschuldigen voor haar bezoek op dit ongewone uur, vroeg ze
mij, of haar man hier was.
- Uw man? Nee, die heeft hier in huis nog nooit een voet gezet!
Mijn stem klonk nog vast, maar ik werd door allerlei wilde en angstige vermoedens
bestormd. Raakte ik deze mensen niet meer kwijt?
- Hij is vanmiddag om een uur of drie uitgegaan en nog niet thuisgekomen, vertelde
de vrouw.
Ik begon te beven, maar de klank van haar woorden verried geen enkele
aandoening.
- Dan... dan moet u de politie waarschuwen..., zei ik.
Zonder op mijn advies in te gaan, sprak zij: - Als ie niet hier is, is ie waarschijnlijk
aan het strand. Wil je me helpen zoeken? Ik ben niet zo scherp van gezicht...
Ik bezat niet de kracht om haar verzoek te weigeren.
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Bovendien mocht ik in nood verkerende mensen niet in de steek laten. Toch ging ik
met lood in mijn schoenen naar mijn vader en vroeg hem om zijn stormlantaarn.
- Ik kon het niet weigeren, zei ik verontschuldigend.
Vader stak de lantaarn, die op carbid brandde, aan. Ik nam mijn jas van de kapstok,
angstig voor de nacht, voor de dingen, die zouden komen. Met de lantaarn aan mijn
hand ging ik naar de voordeur, waar de vrouw nog steeds stond te wachten.
Een kille windgolf spoelde tegen mij aan. De lantaarn slingerde en wierp
lichtplekken op de gestalte van de vrouw. Zwijgend liepen wij in de richting van het
strand. De zee bulderde donker onder de lage, sterrenloze hemel. Zand sloeg en sneed
mij in het gezicht. Ik was heel angstig, maar vastbesloten, aan die angst niet toe te
geven.
Wij daalden de strandtrap af. Het gedaver van de zee was zo sterk, dat men zijn
eigen stem niet had kunnen verstaan. Maar wij spraken niet. De vrouw gaf mij slechts
een ruk aan mijn schouder om mij te beduiden, dat wij rechtsaf moesten gaan, in
Noordelijke richting. Waarom? Waarom zocht zij haar man eigenlijk op het strand
en niet ergens anders in heel de wijde wereld? Misschien moesten we zo tot Den
Helder doorlopen, het zou mij niet hebben verbaasd.
De geweldige Zuidwesterstorm joeg achter ons aan en deed ons sneller lopen dan
onze bedoeling was. Wij hingen bijna achterover tegen de wind om niet te rennen.
Het strand was slechts enkele meters breed, voortdurend vlogen ons vlokken schuim
om de oren en spatten er druppels in ons gelaat. Ik zwaaide mijn stormlamp heen en
weer, maar er was niets te bekennen dan dood, vochtig zand.
Toen we zo een minuut of tien hadden gelopen, was ik bijna tot een mechaniek
verstard. Mijn geest was als 't ware bedolven onder het geluid van de zee. Ik voelde
geen vermoeidheid meer, zelfs geen angst. Het kon mij alles niet meer schelen, zelfs
niet als ik aanstonds ergens in een kuil
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struikelde, een been brak en door de zee werd weggespoeld.
Opeens, na een half uur misschien, greep de vrouw mij weer vast. Zij rukte mijn
arm met de lantaarn naar rechts. Daar lag iets, een groot, donker voorwerp. Mijn hart
begon wild te kloppen, ik voelde het op en neer door mijn lichaam schieten. Maar
reeds had de vrouw zich gebukt, ik zag haar hoofd vlak boven het hoofd van degene
die daar lag. Want het was een mens, die wij hadden ontdekt, en ik twijfelde er niet
aan, of deze mens was Hesterink.
Inderdaad was het haar man, die zij daar heftig dooreenschudde. Hij reageerde
niet, althans niet door een gebaar. Of hij kreunde was niet te zeggen bij het steeds
voortdurende gedaver van de zee. Ik bukte mij ook en legde mijn handen onder zijn
oksels. Daarbij hield ik nog het hengsel van de stormlamp vast, dat meteen in mijn
vingers begon te snijden. De vrouw pakte de benen op en zo zeulden wij het lichaam
voort tot de dichtsbijzijnde strandtrap.
Het was volslagen onmogelijk, hem naar boven te slepen. Mijn vingers brandden
van de pijn en bovendien schoten onze krachten tekort. De vrouw wist nu niets beters
te doen, dan de ongelukkige opnieuw dooreen te rammelen. Ook stompte zij hem op
de armen. Ze leek een verscheurend dier. Ik voelde dat ik tussenbeide moest komen,
maar ik dorst niet. Dit was te duister en te gruwelijk voor mij, het had niets gemeen
met wat ik als menselijk beschouwde. Slechts met inspanning van al mijn krachten
kon ik mij op de been houden. Ik boog mij naar de vrouw toe en brulde haar in het
oor, dat ik hulp zou gaan halen. Meer dood dan levend sjokte ik de trap op. De lantaarn
had ik achtergelaten. Door het hol van de duisternis zocht ik tastend mijn weg.
Waarheen? Ik had er geen idee van, waar de hulp vandaan moest komen. Liefst zou
ik niet naar het dorp zijn teruggegaan, maar de andere kant uit, de duinen in, de
wildernis. Ik voelde mij volkomen uit het spoor, er was geen vergelijk mogelijk
tussen de wereld en mij.
De steenmassa van het Badhotel was vaag te onderschei-
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den. Ik had dus de grens van het dorp alweer overschreden. Woonde hier ergens een
mens? Ik wist wel beter. Alle huizen in deze omgeving waren 's winters onbewoond.
En onderwijl was de vrouw alleen met de bewusteloze en volvoerde misschien het
moordplan, dat ze eens tegenover mij had onthuld. Ik begon te rennen, hoewel de
storm mij haast de adem afsneed. Mijn hoofd en mijn borst duwden tegen de
windmuur, ik liet mij er telkens tegen aan vallen, hardnekkig, radeloos.
In een zijstraat van de boulevard woonde dokter Brander. Ik moest hem maar uit
zijn bed bellen, ofschoon ik net zo lief de duivel uit de hel had gehaald, want Brander
was een nors sinjeur.
Om mijn angst te overwinnen, trok ik heftig aan de bel en bonsde vervolgens met
beide vuisten op de deur. Tot mijn verwondering kreeg ik snel gehoor. De dokter
was nog in de kleren. Had hij Oudejaar gevierd, of kwam hij pas thuis van een
spoedgeval?
- Er ligt een man bewusteloos onder aan de strandtrap bij paal 69!, zei ik, voor hij
een woord had kunnen uiten.
- Verdraaid nog an toe! Hoe weet je dat?
- Ik heb hem zelf gezien... Het is meneer Hesterink van de Kampweg...
- Nooit van gehoord!
Brander vloekte opnieuw, maar knoopte zijn colbert dicht en stapte naar buiten,
zonder hoed of jas. Hij liep naar de garage naast zijn huis. Een vloed van licht spoot
opeens de duisternis in, even later begon de motor te zoemen. Zou ik maar naar huis
gaan? De auto kwam aanrijden en stopte naast mij.
- Stap in, alsjeblieft! zei de dokter.
Binnen enkele minuten waren we er. Brander, met een koffertje en een lamp, liep
tierend naar beneden. Ik kon in de wind zijn woorden niet verstaan, maar de
klankflarden, die mijn oren raakten, waren voor mij duidelijk genoeg. Beneden troffen
we het echtpaar Hesterink aan, ongeveer
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zoals ik het had verlaten. De vrouw lag op haar knieën naast de man, wiens gezicht
bij het schijnsel van de twee lantaarns dodelijk bleek was. De dokter duwde haar op
zij en boog zich over Hesterink. Bijna meteen kwam hij weer overeind en gebaarde
naar mij, dat ik moest helpen dragen.
We sjouwden de patiënt naar boven. Waar ik de kracht vandaan haalde, wist ik
niet, want ik voelde mij lamgeslagen. Ik zat naast de dokter.
- Ik breng jou eerst even naar huis, zei hij. Ik was hem er dankbaar voor. Zonder
iets te vragen, zonder mij ook maar om iets te bekommeren, liet ik mij naar huis
rijden. Ik stapte uit, ik keek niet om, ik verdween in huis, gelijk een dode in zijn graf.
Er lag een donkere wanhoop in mijn hart, als een loden gewicht. Ik wilde er geen
aandacht aan schenken, want ergens riep het leven mij nog.
Het was al laat op de dag, toen ik ontwaakte. Ik voelde mij nauwelijks uitgerust.
Elke gedachte, die in mij opkwam, stiet tegen muren, die zich dicht om mij heen
hadden geplaatst. Er was geen uitweg meer, dit was het eind van alles...
Maar de tijd liet mij niet los. De onrust om Hesterink werd weer in mij wakker en
ik stond op en vroeg mijn vader, of deze bij dokter Brander wilde informeren. Zelf
was ik te moe om een pas buiten de deur te doen. Vader was gauw terug. De dokter
had gezegd, dat er niets bizonders aan de hand was. Een idioot, die zich bezopen had
en die de wereld zonder smart had kunnen missen...
Ik wist beter. Niet dat mij alles duidelijk was. Maar het machteloze, verwilderde
spartelen van die mens verdiende een andere bejegening dan met enkele onverschillige
woorden te worden afgedaan.
Het leven hernam zijn loop. Een nieuw jaar was begonnen. Ik onthield mij
angstvallig van elke zinspeling op hetgeen die nacht was gebeurd. Zelfs in gedachten
kwam ik er maar zelden op terug. Ik wilde Hesterink vergeten en geen macht ter
wereld zou in staat zijn geweest, mij langer
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dan enkele seconden in zijn aanwezigheid te doen doorbrengen. Maar ik werd niet
meer op de proef gesteld. In het vroege voorjaar, het plaatselijke krantje doorkijkend,
zag ik zijn naam op de lijst van personen, die uit de gemeente waren vertrokken. Ik
heb die naam niet teruggevonden vóór vanavond, toen ik een advertentie las, die zijn
overlijden meldde.
Terwijl ik mij afvroeg, hoe hij al die jaren zou hebben geleefd, werd de herinnering
aan onze omgang, een geheugenbeeld, dat ik reeds bijna geheel uitgewist waande,
weer levend. Is de wereld, ben ik nog dezelfde van toen? Op dit ogenblik komt het
mij voor, alsof er geen afstand ligt tussen toen en nu, alsof alles wat zich destijds en
sedertdien buiten mij en binnen mij heeft afgespeeld, niet in de tijd is geschied, maar
ergens anders - misschien in de eeuwigheid.
M. Mok
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De ammonshoorn
Laat mij de ammonshoorn landinwaarts dragen,
boordevol liederen, vol diepzeegeluiden,
stemmen van schepen, middernachtlijk klagen
van vleugellamme meeuwen, van de winden
het vloeken tegen weringen en duinen.
Laat mij de steden en de doodse tuinen
volgieten met ononderbroken ruisen,
de trek van het getij door straten leiden,
verlaten parken tooien met guirlanden
donkergroen wier en over pleinen rijden,
schelpen als bellen rinkelend aan mijn zijden.
Bert Voeten
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Door de woestijnen...
Door de woestijnen van het morgenstrand
ga ik u daaglijks tegen, zie u komen:
de geur der steden hangt nog in uw haar
en in uw ogen zie ik straten buigen,
pleinen zich openen, een bronzen park,
stille café's, terrassen aan het water,
de kamer die ons, als geen ander, kent.
De najaarshemel spiegelt het mij voor ik ben alleen, ik ga u daaglijks tegen
en moet mij troosten met de schim der stad.
Ik weet u als een vreemde vogel lopen,
aarzelend oversteken, deuren ingaan
naar een verleden, leeg en eenzaam blijven,
dromen met daden, daad met droom verdrijven.
Bert Voeten
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Zomeravond
De wolken hebben de vermoeide huizen
Zacht toegedekt met hun blauwdonzen vacht,
Ik hoor de olmen als een kinkhoorn suizen;
Nu nijgt de avond zwijgend naar de nacht.
De tuinen slapen roerloos en tevreden
Onder een volle, moederlijke maan;
't Is of het leven op de zilvren rede
Der eeuwigheid voor anker is gegaan.
Maar dan begint ergens een kind te huilen,
Voetstappen kleppren, en de grijze zuilen
Der stilte storten brokkelend ineen.
En plots is 't oovral weer lawaai en leven:
'n Vrouw zingt, een man roept iets, en honden geven
Bars antwoord door de wassen scheemring heen.
C. Buddingh'
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Zomer
Ik lag in het met gele boterbloemen
En paarse klaver geborduurde gras,
Ik hoorde bijen om mijn hoofd heen zoemen
Alsof 't een grote, roze bloemkelk was.
De zon beschoot het land met gouden pijlen,
Die trillend in de aarde bleven staan,
En boven mij zag ik met volle zeilen
De clippers naar de blinkende einder gaan.
Waar speelgoedkoeien graasden langs de bermen
Onder de gembergroene zonneschermen
Die de oude olmen hadden opgestoken.
En dichterbij zag ik twee bruinglazuren
Paarden zò dromerig naar een vlinder turen
Alsof zijn vleugeltjes naar haver roken.
C. Buddingh'
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Brieven van Multatuli aan D.F. Tersteeg, hoofdredacteur van het
maandschrift ‘Nederland’
Ter inleiding
Aan de publicatie van deze brieven, welke op duidelijke wijze voor zichzelf spreken,
heb ik weinig toe te voegen. Zij werden geschreven in omstandigheden, die ons uit
de mededeelingen van Mimi, Multatuli's tweede vrouw, voldoende bekend zijn. Sedert
de Havelaarszaak had Dekker een zwervend bestaan geleid totdat hij zich, in Februari
1869, met zijn gezin in Den Haag vestigde. Doch een jaar later vertoefde hij te Mainz,
waar hij in een hotel woonde zonder daarvoor het noodige geld te bezitten en met
allerlei tegenslagen te kampen had. Zoo ontving hij in het begin van Juni 1870
bericht, dat Tine en de kinderen andermaal naar Italië waren gevlucht. Door nijpende
armoede en vele schuldeischers was hun het verblijf in Den Haag onmogelijk gemaakt.
Multatuli heeft daarna zijn vrouw niet meer teruggezien. Den 13en September 1874
is zij te Venetië overleden.
De hiervolgende brieven werden door Multatuli gericht aan den heer D.F. Tersteeg,
hoofdredacteur van het maandschrift ‘Nederland’, waarin, in den loop van 1870, de
‘Divagatien over zeker soort van liberalismus’ werden opgenomen. Maar de heer
Tersteeg ‘schreef zeer spoedig - aldus Mimi - dat “Nederland” geen fondsen had
voor meerder kopy.’ In het tiende deel van de Verzamelde Werken van Multatuli zijn
deze onvoltooide ‘Divagatien’ opnieuw verschenen.
Tenslotte vermeld ik nog, dat de origineele brieven van Multatuli aan den heer
Tersteeg in het bezit van het Gemeente-Archief te 's-Gravenhage zijn.
Henri A. Ett
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I.
Mainz 21 Mei 1870
Geachte heer Tersteeg, Myn vrouw zond my Uwen aan haar gerigten brief van 19
dezer - dit zal, naar ik reken, 18 moeten zyn - en in antwoord daarop moet ik U
mededeelen dat er met dat Drama een misverstand schynt te hebben plaats gehad.
Zoo duidelyk 't me gegeven is my uittedrukken, had ik het intermédiair van den
heer Straatman 1) ingeroepen, niet: om my voor dat stuk eenen uitgever te bezorgen,
maar: om door zynen invloed òp een uitgever - den heer Schadd 2), die me als
strebsam was afgeschilderd - met den meesten spoed aan geld te helpen, omdat myn
gezin in nood verkeerde.
Ik ben zoo vry te geloven, dat het my voor m'n ‘Vorstenschool’, waarvan vyf of
zes oplagen zullen verkocht worden, en die klassiek worden zal, niet aan een uitgever
zal ontbreken. En ik vertrouw zelfs dat er boekhandelaars zullen gevonden worden
die deze uitgave ‘geraden’ achten, zonder juist daarby, met kluchtige pretensie te
willen vertellen hoe lang of kort ik myne bedryven maken moet. Hoe gy litterator,
u hebt kunnen leenen tot het overbrengen van zóó'n boodschap, is me een bedroevend
raadsel. Ik ben benieuwd naar de maat der bedryven van den dichter Loman 3), en hoop
me ter zyner tyd daarnaar te rigten. Arme Shakespere, die 't heeft moeten doen zònder
zoo'n maat!
Indien de heer Straatman, niet kunnende voldoen aan myn verzoek om spoedige hulp
de goedheid hadde gehad, my daarvan terstond kennis te geven, zou er veel leed
voorkomen zyn. De gevolgen der vertraging zyn noodlottig. Maar welwillendheid
laat zich niet dwingen, en misschien was 't weêr al te naïf van my, dat ik - steunende
op zekere litterarische en vryzinnige confraterniteit, en bewust van de graagte waarmeê
ik ieder tracht te helpen, die myne hulp inroept, al ware 't ook den premier-venu, wat
ik toch niet ben - nu, 't was naïf dat ik op medewerking hoopte, en tydig antwoord
wachtte!
Ik meende zelfs dat de vorm en soort der aangeboden proef, de verzochte
medewerking tot eene aangename taak maken zou. - 't Spreekt vanzelf, dat ik met
verlangen uitzie naar 't eerste werk welks uitgave den heer Schadd wèl geraden
voorkomt. -
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Weken, weken lang werd in den Haag elke postbode met smart bespied. ‘Zou er
eindelyk hulp komen? Papa heeft z'n drama aangeboden!’ De kinderen wisten wat
me dit kostte, en hoe moeielyk het me vallen zou, dat stuk nu aftewerken. Maar 't
moest! Bakker, slachter, huisheer, werden - met moeite! - tevreden gesteld met het
uitzigt op spoedig antwoord. - Die menschen kunnen nu op hun gemak rondvertellen
dat ik een zeer slecht mensch ben, en koor maken met zekere uitgevers en anderen.
Eindelyk arriveerde de ‘ongeradenheid’ van den heer Schadd, en nu, pour la bonne
bouche, het voorstel van den heer Loman Ik ben zoo vry U te verzoeken de stukken aan myne vrouw terugtezenden.
En nu de andere zaak: myne belofte iets te geven voor Uw ‘Nederland.’ Ik ben dit
heuschelyk schuldig, en hoop daaraan binnen weinig dagen te voldoen.
Het uitweiden over de oorzaken die me belet hebben myn woord vroeger gestand
te doen, zou me vervoeren tot de behandeling van verdrietige en intime zaken. En
dat wil ik niet! Ik heb m'n ‘bekomst’ - als onze meid zegt - van confidentien die in
een put vallen, al weet ik niet of dit by U 't geval wezen zou. Op myne jaren, met
myn verleden en streven, en zelfs - om er alles bytehalen - met den rang dien ik in
de maatschappy bekleedde, en dien ik vrywillig opgaf om goed te doen, màg ik me
niet weder blootstellen aan échecs als die ik in de laatste maand ondervond.
Ik weet niet of ge o.a. de Engelsche recensien over mynen arbeid en myne persoon,
hebt gelezen? De nationaal-trotsche Engelschen stellen me naast hùn Thackeray 4)
- ik ben er niet meê gediend! - en vergelyken me met ‘Sterne in his best mood’, wat
ik ook recuseer.
Noch deze vergelykingen, nòch die met Jean Paul, Mirabeau, Ruysdael, Jan Steen
5
), Chateaubriand - een rare verzameling, maar dat kan ik niet helpen - neem ik aan,
en ik beroep er my dus niet op, om aanspraak te maken op zekeren roem die sommigen
daarin zouden vinden - ik niet, want ik ben geen schryver! - doch alleen om te
constateeren dat iemand die onder zùlke vergelykingen gebukt gaat, dan toch regt
hebben zou op zekere consideratie.
Quaeritur: hoe moet men in Holland schryven, om aanspraak te maken op de
gewone beleefdheid die men eenen épicier niet weigert?
Op dit oogenblik wordt de M.H. te Buenos-Ayres in 't Spaansch
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vertaald (uit het Engelsch.) Het zou den ‘bewonderaars van myn talent’ - zóó is de
term. Ik schryf zóó mooi, dat ieder vergeet wat ik gedaan heb! - nu 't zou hun ietwat
bevreemden, als ze vernamen dat ik in m'n eigen land - ook vol bewonderaars van
die soort! - ter nauwernood antwoord ontvang op myne brieven!
Het spreekt van zelf, dat ik U zeer vriendelyk verzoek dezen brief aan den heer
Straatman die my diep gekrenkt heeft, medetedeelen.
Zoudt ge tevens de goedheid willen hebben, bygaand notaatje aftegeven aan de
betrokkenen bij Uwe Courant, redactie, drukkerij, kassier of wat het zy?
Nu, weldra, tenzy ik door al te felle smart onbekwaam ware te arbeiden, hoop ik
U kopy voor Uw ‘Nederland’ aantebieden. Als ik maar precies wist hoe de heer
Loman 't hebben wil? De uitgevers moesten een cursus openen om jeugdige schryvers
te leeren hoe ze werken moeten. 't Is misdadig dat ze hun licht onder een korenmaat
zetten.
Na zeer vrindschappelyke groete ben ik met alle achting
t.a.v.
Douwes Dekker
Ik zoude natuurlyk de
grieven over de wyze waarop de heer
Straatman myne brieven heeft behandeld liever aan ZED zelven hebben
kenbaar gemaakt, maar ik wensch
dit schryven niet bloottestellen
aan 't accueil zyner voorgangers.
Over die zaak nu geen verder antwoord
wachtende, ben ik altans zeker niet
weder vergeefs te wachten. Dat is iets,
al hadde ik gemeend eenige aanspraak
te mogen maken op meer.
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II.
Mainz 27 Mei 1870.
Zeer Geachte heer Tersteeg!
Ik ontvang daar eenen brief van myne vrouw waar by den Uwen aan haar van 24
dezer.
Ik haast me U hierby aantebieden de eerste helft (misschien het eerste derde, want
ik weet nooit hoe lang een stuk zal worden *) van een opstel dat ik voor Nederland
gereed maakte.
Het lag - als een deel van II, gereed - maar ik was zoo court d'argent, dat ik geen
geld had om te recommanderen. Daaraan helpt me nu Uwe remise, waarvan myn
beste vrouw my meer dan de helft zond.
Ik sluit in haast. Ik hoop toch dat de uitgebreidheid van dit stuk passen zal voor
één maandgang? Want een Schnitt in dit I, zou mal zyn. Ik dank U voor de zeer zeer
tepaskomende hulp.
Zeer vriendelyk gegroet
tav
DD
* Daarom is 't zoo gek als een... industrieel me maat opgeeft. In de Ideën staat - en
al wat ik schreef, meen ik ‘Ik schryf zelden wat ik wil, en nooit wat 'n ander wil.’
Daarom juist ben ik geen schryver, geen beroepsschryver, begrypt ge dat? Ik kan
niets leveren, als Fancy 't me niet verkiest voortezeggen.
Ik betuig U, dat ik by 't corrigeren van drukproeven nieuwsgierig ben te lezen wàt
ik geschreven heb. Zal ik dit dan nooit aan ‘Publiek’ begrypelyk kunnen maken. Ik
vrees neen.
Van 't nu aan U gezondene heb ik echter Kopy. Ge ziet dat de nevengaande niet
van myn hand is. Ik heb ze laten overschryven voor de duidelykheid.
Misschien - en ik heb er vrede mee - vindt ge 't by zoo'n duidelyk schrift, onnoodig
my proef te zenden.
Ik heb deze Kopy attent nagezien, en wilt gy de correctie der proef op U nemen?
Goed!
Indien ge echter proef zenden wilt, neem ik de vryheid U te ver-
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zoeken, my niet de eerste te geven. Laat het ruwe werk op de drukkery doen.
Een schryver hoeft niet de omgekeerde letters &c te corrigeren. Dàt moet de
drukkery doen. In Holland begrypen ze dit anders, omdat ze geen ‘Prote’ hebben,
maar 't regt zetten van letters &c is ambacht dat een' zetter beter gedemandeerd is
dan ons.
En nog iets. Als ge oordeelt proef te moeten zenden, dan verzoek ik proef in duplo.
Zeg niet dat ik veel noten op m'n zang hebt. 't Is juist tot gemak en om de zaken
goed te doen marcheren:
1e. Na de correctie namelyk, komt den schryver in den zin dat hy een bévue begaan
of over 't hoofd heeft gezien. Als hy dan duplicaat heeft, kan hy de fout nog herstellen,
en dit wint vaak een 3e correctie of her-revisie uit.
2e. Er zyn zaken waarby men zich vraagt: hoe heb ik dit zoo-even gecorrigeerd?
(of laten staan?) en als er geen duplicaat is kan men dat niet nazien.
Als ik iets verzoek, kunt ge er op rekenen dat het niet is om moeite te maken maar
om de zaak glad te doen loopen. Ik heb een hekel aan embarras.
Van myne zyde beloof ik - byna zonder uitzondering - geen omslagtige correcties te
maken, nooit iets byv. wat de paginatuur verandert &c.
Adieu. Binnen 3, 4 dagen No II. Of er een III komt weet ik niet, maar II is 2/3 af.
Zooals ge ziet, krygt ge nu toch iets uit Vorstenschool 6). 't Kwam, vind ik te pas.
In II komt eene zeer zeer hartelyk gemeende hulde aan den heer A.T. 7), een man
dien ik hoogacht en liefheb. Zeg hem dat! En dat blyft zoo, al had hy aan my een
hekel, zooals misschien z'n pligt is. Als ik een vriend begeerde - dat doe ik niet - zou
hy 't zyn, hy en Pio Nono, de groote!
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III.
Zend dit aan den heer Tersteeg. Dat wint me port uit, maar frankeer jy 8).
Waarde heer T. Ik zie daar dat ik planeten mannelyk heb gemaakt (zoo als ook met
uitzondering der onzydige woorden, alle levenlooze voorwerpen in 't levend holl.
indedaad zyn) maar om schoolmeestery geen pretext tot vitten te geven, corrigeer
SVP beschryvers in beschryfsters.
Myn adres is eenvoudig
Douwes Dekker
Mainz
Men kent me zeer goed aan de post. Maar... waag nooit een brief van eenig belang
onäangeteekend. Ik ril als ik aan de holl. post denk!
Addio
tav
DD

IV.
Mainz, Zondag morgen.
Waarde heer Tersteeg. Nu is de definitie der planeten nòg niet goed.
Wees zoo goed te doen drukken: Zie pag. 3 ommezij.
die correcte beschrijfsters der resultante van eigen traagheid en oneindig-verschillende
aantrekking aan alle zijden.
Nu is, geloof ik, de definitie zoo correct als de loop der planeten zelf.
Och, wilt ge me geen i j laten schrijven voor y? Als ik in de kopij puntjes zet, is 't
om den zetter niet te doen denken dat het een g of j is.
Binnen een paar dagen komt II.
Vriendelyk gegroet
tt
DD
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V.
Mainz 1 Juni 1870
Geachte heer Tersteeg.
Ik zond u den 27 Mei in een aangeteekend pakket, Kopy.
Daarna in twee briefjes eenige correctie.
't Eerste was over de post. Ik gis dat ge dat ontv. hebt.
Het tweede echter, zal U, schoon reeds voor 3 dagen verzonden, eerst later
geworden.
Het was namk ingesloten in een brief aan myne vrouw, een brief die, naar ik zoo
even verneem op de tafel is gevonden door eene vrindin die haar bezoeken kwam,
en niet te huis vond, en-nergens!
Uit wanhoop over het mislukken myner pogingen - gy kent ze! - blijkt of schijnt
zij den Haag te hebben verlaten. Ik denk, naar Italie, waar ze, les gevende in 't
Engelsch, de kinderen in leven meent te kunnen houden.
Maar ik weet dit niet! Want een brief áán my, die de meid zegt, na haar vertrek
op de post te hebben gedaan, heb ik niet ontvangen. Men steelt veel brieven van my
in Holland.
Ik schrijf nu aan die vrindin, den brief te openen, en aan U te zenden wat aan U
geadresseerd is Nog eens, ik heb U over myne Kopy nog iets te schryven, maar doe dit niet, voor
ik berigt heb. 't Kon zyn dat myn proza U of den heer Loman, niet beviel, en daarmee
kan ik me niet inlaten. In dat geval zal ik U binnen 5, 6 dagen een wisseltje geven
voor de zoo vriendelyk voorgeschoten f 40, en de zaak is uit.
Ik schryf wat my schikt, maar gij, op Uw standpunt dat ik niet beoordeel, kunt
verpligtingen hebben aangaande ‘Nederland’ & Uw Publiek, die U beletten Uwe
zaak te huwen aan myn stryd met de wereld. Is dit misschien zoo? Schryf 't dan
ronduit. Ik stel m'n arbeid hoog genoeg om geen lust te voelen, tot opdringen.
Voor ik U dus òf meer Kopy zend - die gereed is - òf meer schryf, wacht ik berigt.
Myne vrouw zal - als altyd - haar pligt gedaan hebben. Ik gis dat eene vriendin 9)
te Padua, haar reisgeld heeft gezonden, maar ik weet niets! In doodelyke angst zie
ik tyding te gemoet. Ik denk, dat ze my niet heeft willen prevenieren, om my 't
moeielyke der décisie te besparen. Dat is meer gebeurd! Zes weken achtereen deed
ik al 't mogelyke om die ramp te voorkomen!
Met achting
UEDDWDienr
Douwes Dekker
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VI.
Mainz 2 Juni 1870
Geachte heer Tersteeg!
Gister schreef ik u dat ik niet zoude voortgaan met zenden of schryven voor ik
iets van U vernam.
In afwyking van dat plan word ik overstelpt door allerlei treurige zaken die my
dwingen U hierby copy te zenden van II (schoon II daarmeê niet uit is, maar 't slot
van dat hoofdstuk volgt morgen.
Daar ik nu niets van U vernomen heb en dus in 't blinde tast, niet wetende hoe ik
met u sta - een gevolg van dat zonderling zwygen - ben ik genoodzaakt U by 't
aanbieden dezer Kopy het volgend alternatief voorstel te doen.
In geval myne Kopy U niet aanstaat wees dan zoo goed die te doen geworden, met
de vorige aan den heer van Helden 10) die dan de voorgeschoten f 40 zal restitueren.
Mogt ge er echter wèl mee gediend zyn, zend me dan met ommegaande, want de
spoed (voor my hier, en voor myne vrouw op haar weg naar Italie) is vreesselyk,
zooveel als gy de Kopy taxeert, en zelfs zoo mogelyk een paar vel meer die ik U dan
binnen een week zal doen geworden.
De gevolgen van den ongelukkigen uitslag myner poging om in tyds dat drama te
plaatsen, zyn niet te beschryven.
Ik recommandeer me in allen geval voor eenig antwoord.
Na beleefde groete
tav.
Douwes Dekker
In geval de Kopy U convenieert, maak dan in 's Hemelsnaam den meesten spoed.
Mogt ge gelooven dat er in dat geval in 8 dagen nog 2, 3 vel zullen volgen, - ik
heb véél noodig. De nood is dringend.
Indien gy geld zendt, doe my dan de dienst, en telegrafeer hoeveel. Dan kan ik
vóór den brief reeds dien telegram gebruiken.
Men martelt my dood.
Maar nog eens, indien de Kopy U niet schikt, dan is alles uit. Anders of beter
schryven kan ik niet. Daaraan kan ik niets doen.
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Indien myn toon U wat brusque voorkomt vergeef het my. Myn toestand is zeer
moeielyk, en na de last met den heer Straatman ben ik bitter geworden.
Dat ik U terstond deze Kopy zend, is niet òm die f 40. - maar ten gevolge van die f
40.
Ik had Iets aan Ned beloofd, zonder dat er over honorarium gesproken was, en gy
hadt er regt op, zonder of met betaling. Dat zou aan U hebben gestaan. Ik kan bewyzen
- als 't noodig ware - dat deze Kopy gereed lag, en dat ik op geld wachtte om te
recommanderen.
Ik schreef namelyk iemand: zend me toch gauw wat ik hebben moet, want o.a.
wacht er de verzending op van kopy aan ‘Nederl.’ die ik sedert maanden schuldig
ben. 't Ergste was, dat ik door verdriet myn II niet kon afwerken. Ik deed sedert 4
dagen niets dan vloeken tot ik moe werd en insliep, en daardoor bleef die arme II
onäf liggen. Nu krygt ge ze spoedig, reken er op voor nummer van Augustus. De I
komt immers in July?
Ik moet altyd recomm. want men steelt myn brieven. Ik heb daarvan anecdotische
- en treurige - bewyzen. 't Schynt stelselmatig te geschieden. En in den Haag weet
men het, en werkt me tegen in 't nasporen!

VII.
Mainz 5 Juni 70
Geachte Heer Tersteeg.
Dank voor de telegram, die ik - niet door Uwe schuld, ze hebben hier Bouwes Bekker
geschreven.) eerst nu zondag morgen ontvang.
Ik schryf haastig, want ik heb veel, veel, te doen.
Verander S.V.P. den titel in:
Divagatien over zeker soort
van
Liberalisme.
dat geeft ruimte, weet ge, aan myn kader.
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Slot I verandert: myn Iets &c te sluiten, in:
dit eerste hoofdstuk myner divagatien over &c te sluiten
Verander de definitie van planeeten als volgt:
die correcte beschrijfsters der resultante van eigen traagheid, en
oneindig-verschillende aantrekking aan alle zijden.
niet: resultanten
niet: resultaten
Nu is 't goed zoo. Ik had u dat reeds geschreven, maar ingesloten in een brief aan
myne vrouw die zy niet ontv. heeft. En ook geloof ik dat de dame die dien brief heeft
geopend - of openen zou - uit den Haag is.
Ik ben in een zoogenaamd moeielyken toestand. Maar - ik zal er doorslaan! Hoofdzaak
is dat ik m'n vrouw & kinderen terugkryg die nu weer aan 't zwerven zyn.
Het kan! Ik zal werken van 's morgen tot 's avends.
Aan U één verzoek, voor 't geval dat onze relatie blyvend is, 't geen ik eenigszins
opmaak uit de remise die gy toezegt.
Dat verzoek is eenvoudig. Och, antwoord me als ik U iets vraag!
Ge weet niet hoe 't uitzien naar de post - ook al is 't niet, als nu, naar geld - my
agiteert. Het maakt me ziek. Ik ben zeer gevoelig voor post... angsten. Als ik gek
worden kòn - 't mag niet, men kan dat voorkomen - zou 't aliénation postale zyn, ja
- zóó zou 't heeten, en wel ten gevolge van: aliénatiën waaraan de post zich heeft
schuldig gemaakt.
Het zal me onmogelyk zyn dat niet eens te vertellen. Ik sidder als 'n brief één
bestelling te laat komt. Dus: antwoord S.V.P. altyd, als er iets te antw. valt. Ja, al is
't maar alleen: ik heb Uw brief en neem er nota van!
Wat my betreft, indien de relatie blyvend is, verbind ik my tot stipt leveren van Kopy.
Er is eene bepaalde oorzaak, die me jaren lang hinderde, uit den weg geruimd. Ik
ben in staat reusachtig veel te leveren, en... moet dit ook, want ik heb duizenden
noodig.
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't Zal me benieuwen, of ge proef zendt? Misschien is 't goed. Reken er op: ge ontvangt
altyd omgaande terug.
t.a.v.
Douwes Dekker
Wilt ge zoo goed zyn, inliggende nota aan de Directie van 't Noorden te geven?
Ik zal u later eens vertellen in welke treurig-komieke positie ik myn divagatien
schreef. Maar ik ben zeer zeer opgeruimd: ik zal kunnen arbeiden! Dat kon ik jaren
lang niet. Ik voel me zoo gelukkig daarmee. Zy die me veroordeelden over
niet-werken, wisten niet hoe treurig ik gebonden was! ‘Men’ oordeelt dikwyls
verkeerd... een waarheid à la Mr de la Palisse, maar... 'n waarheid toch!
Schryf me vooral hoeveel ruimte ge maandelyks voor mij open hebt, en reken dat
de Kopy er stipt zyn zal, stipt!

VIII.
Mainz 6 Juni 70
Geachte heer Tersteeg,
Dank voor de ontv. f 100. Heden avend gaat Kopy op de post, aangeteekend.
Debiteer my SVP voor die telegram.
Gy schreeft haastig, en ik schryf 't daaraan toe dat ik nog niets weet van
vermoedelyke maandel. ruimte voor myn werk in Nederland. Ge begrypt dat men
by 't openen eener Kampagne noodig kan hebben te weten hoe ruim 't terrein is.
Ook ik eindig in haast want ik heb veel te doen.
Indien ge my proef zendt, reken er op dat ik altyd met ommegaande correctie zend.
Zoo als trouwens alles.
Na vriendelyke groete
tav
Douwes Dekker
De groete aan myne vrouw? Ach ze zwerft. Nog weet ik niet of ze te Padua is
aangekomen, waar die vriendin haar wachtte.
Maar door veel te arbeiden zal ik dat alles veranderen.
Vroeger kòn ik dat niet om redenen die niemand weet. Vandaar 't scheef oordeel.
Onkunde is 'n kwaadaardig regter.
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IX.
Mainz 6 Juni 70
Geachte heer Tersteeg,
Zooeven bragt ik br. naar de post, waarin ik de ontv. der f 100 accuseerde, en my
nu zettende aan de Kopy die ik van avend verzenden wilde zie ik - ik moet gelooven
door 't wegnemen of wegwaaien van een blaadje - dat ik niet weet hoe 't
gereedliggende áánsluit. Er liggen fragmenten vóór me, waarvan ik niet weet of ze
reeds in de gezonden Kopy staan, of niet, &c.
(Bedenk dat ik arbeid met hindernissen - materieel en moreel.) dat zal weldra
ophouden!
Nu is myn vriendelyk verzoek of ge mij die 2 à 3 laatste blaadjes met spoed wilt
terug zenden.
't Is namelyk beter dat ik heden niet werk aan ‘Divagatien’ * dan dat ik later by
de proef veranderingen zou moeten maken, die omslagtig zyn.
En zoo als de brokken die daar voor me liggen nu zijn, ben ik den draad kwyt.
Verschoon de veroorzaakte moeite. Voortaan zal ik altijd de laatste 4, 5 persklaar
gemaakte blaadjes hier houden.
Na vriendelyke groete
tav
Douwes Dekker
* Ik kan namelyk vandaag en morgen met andere dingen voortgaan. Dan krygt ge
daarnà zooveel temeer Kopy.
Wonder is 't niet dat ik in de war geraakt ben. Allerlei bitterheid is als 'n lawine over
me heengevallen. De gedwongen vlugt myner vrouw uit den Haag - ze kòn 't niet
langer uithouden - het zorgen voor haar op de reize, het regelen der achtergebleven
zaken in 's Hage, - de meubels &c die meer dan f 3000. hadden gekost - zyn aan 'n
jood voor f 600 verkocht, - en hy betaalt niet! - Dan myn gêne hier, - men weigert
me eten, en sedert 6 dagen voed ik me met... koekjes omdat 'n banketbakker me
krediet geeft. Dit alls zy de verklaring der slordigheid met die Kopy.
Ook kan ik moeielyk iets wegsluiten.
Maar dat alles zal veranderen.
Zend liefst de 3 laatste blaadjes dat ik goed kan retrospecteren. Ik heb wel, maar
't sluit geloof ik niet aan.
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X.
Mainz 7 Juni 70
Geachte Heer Tersteeg,
't Zal toch noodig zyn my proef te zenden. Mag ik die in Duplo verzoeken? Ik
moet by latere correctie, de vorige by my hebben, om in zekere dingen accoord te
gaan.
En ik herinner me niet of ik wel in de eerste kopy ((ik meen I) de langere noten heb
geregeld zooals ik dat eens vooral doen wil. Nam. niet onder de pag., maar:
- ½ of 1 r. wit iets (
inspringen )
met eenig- (
zins andere )
letter (
½ of 1 r. wit Er is één noot bepaaldelyk (over Indie en Havelaar) waarvan ik me die noodzakelyke
regeling niet herinner. Zoudt ge dit eens willen nazien? En ook die waarin over Maria
Theresia wordt gesproken.
Ik vraag verschooning voor de bereddering die ik U veroorzaak, och, dat zal zoo niet
blyven.
Zoodra ik me eenigszins roeren kan, kom ik nader by de pers en misschien te
Amsterdam. Vergeef me en attendant de moeite die ge van my hebt. Waarlyk, dat
blyft zoo niet, maar myn toestand is op 't oogenblik exceptioneel.
Zoodra ik de verzochte drie laatste blaadjes terug heb, zal 1 of 2 posturen daarna
de Kopy volgen van 't slot van II.
Maar ook daartoe heb ik noodig te weten hoeveel ruimte ge in Augustus hebt? Ik
heb gaarne véél. Als 't aan my staat. Komt III ook in Augustus.
Ja zelfs ik zou II wel in Juli willen hebben. Maar dan moet het slot
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van I gewyzigd worden, daar dat op 'n volgende maand wyst. In geval ik verkeerdelyk
noten (ik spreek niet van kleine, maar van eenige uitgebreidheid) heb opgegeven als
te behooren onder de pagina, die nu volgens myn nader inzien in den tekst moeten
en gy laat die alzoo zetten, geef dan S.V.P. acht of de aanhef van den daarop
volgenden eersten tekstregel goed is. Iets als: ‘Wy zeiden alzoo dat &c om terug te
komen op 't punt waar die inspringende noot den tekst afbrak.
Waar dit verzuimd mogt zyn verzoek ik 3 regels open te laten die ik dan precies
zal invullen.
Wees zeer vriendelyk gegroet
tav
Douwes Dekker

XI.
Mainz 9 Juni 1870
Geachte heer Tersteeg, Ik ontving Uwen brief van 6, en dien van den heer Loman
van 7 dezer.
Hiernevens gaat het slot van II, onder opmerking dat er-indien ge dat 2e hoofdstuk
in Juli plaatst, iets moet veranderd worden in I, waar van: ‘vervolg in andere nummers’
wordt gesproken.
Ik heb III byna gereed maar ik zend het niet, voor dat hoofdstuk af is, om niet weer
in de war te raken. Het volgt morgen of overmorgen.
Wilt ge my opgeven hoeveel Kopy ‘Nederland’ in 't geheel kan gebruiken? En
hoeveel gij reeds hebt? Er is toch plaats voor IV & V?
Na beleefde groete met achting
tav.
Douwes Dekker
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Toelichtingen
1. Hoofdredacteur van Het Noorden (Nieuw Amsterdamsch Handelsblad), waarin,
gedurende de maanden Mei, Juni en Juli 1870, een gedeelte van Multatuli's
Millioenen-Studien, in feuilletonvorm werd opgenomen.
2. K.H. Schadd, uitgever, bij wien in 1871 de derde druk van den Max Havelaar
verscheen.
3. Jan Christiaan Loman Jr, geb. 22 Mei 1825 te Amsterdam, overl. te 's
Gravenhage 17 November 1897. Uitgever en enkele malen redacteur van het
tijdschrift Nederland.
4. De Contemporary Review van April 1878 schreef over een redeneering van
Droogstoppel: ‘Thackeray himself could not have surpassed this scathing page.
It is immortal’. (Zie: Studiën over Multatuli door Mr C. Vosmaer - Verzamelde
Werken van Multatuli (Amsterdam, 1906), Eerste Deel, blz. 8.)
In The West Minster Review van 1868 vindt men de volgende opmerking over
den auteur van den Max Havelaar: ‘He is as true as Jan Steen in his pictures of
his fellow-countrymen, while his oriental scenes affect you like some of the
most beautiful of Cuyp's atmospheres.’ (Zie: Multatuliana, Verspreide en
onuitgegeven stukken met bibliographie door Dr A.S. Kok en Louis D. Petit
(Baarn, 1903), blz. 144).
6. Dat gedeelte uit Vorstenschool namelijk, waarin Koningin Louise haar oordeel
over behouders en liberalen uitspreekt.
7. Josephus Albertus Alberdingk Thijm (1820-1889).
8. Deze opdracht werd blijkbaar aan Tine verstrekt.
9. Mevrouw Stephanie Omboni-Etzerodt. (Zie: Tine, Brieven van Mevrouw E.H.
Douwes Dekker- Van Wijnbergen aan Mejuffrouw Stephanie Etzerodt, later
Mevrouw Omboni. Met een
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schrijven van de laatste en enkele aanteekeningen uitgegeven door Dr Julius
Pée. ('s Gravenhage, 1895)).
10. Christiaan van Helden, een van Multatuli's uitgevers. Hij was getuige bij Dekker's
tweede huwelijk op 1 April 1875. (Zie: Multatuli en de Zijnen door Dr Julius
Pée (Amsterdam, 1937), bl. 238.)
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[Ad interim, 1948, nummer 4]
Sonnet
Wie zijt gij, dat ik slechts uw oogen denk
Om in den doffen nacht een licht te vinden,
Dat breidt zijn klaarheid uit tot een geschenk
En teeder is voor zwakken en verblinden?
Uit welke verten komt die milde wenk,
Waaraan de zuchten van de ziel zich binden;
De blik die zegt: ik weet en ik herdenk
En boven duister ben ik Gods beminde?
Geen oordeel maar een glans die overwint,
Geen keuze maar een innig samenvloeien
Van lust en leed tot de ééne helderheid,
Waarin de geest zich op het hart bezint:
Wie zijt gij, dat uw licht den nacht doet bloeien
En in uw blik de wereld ligt bevrijd?
H.W.J.M. Keuls
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Rondeel
De droom verliest zich in het lied,
Het lied zweeft in den nacht te sterven,
En wie zijn aardsche heil moet derven,
Gaat met het lied droomloos te niet.
De huizen bergen het verdriet,
Dat door den leegen dag moest zwerven,
De droom verliest zich in het lied,
Het lied zweeft in den nacht te sterven.
En om een glans die snel vervliet,
Om 't hart dat wil bezit verwerven,
Om bloed dat jaagt naar zijn verderven,
De nacht zingt ijler dan een riet:
De droom verliest zich in het lied.
H.W.J.M. Keuls
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Invasie
Duizende amberkleurige sprinkhaanlarven verzamelden zich in het bekken der Gran
Chaco tot een lascieve ongewone dans. De zon heeft reeds voor tachtig dagen een
vuren gordel gesnoerd rond de horizon, en geen wolk, zelfs geen vage verdichting
van avondmuggen waagde het over deze omslotenheid haar schaduw te buigen. In
minder dan twee etmalen zijn de jonge sprinkhanen tot een luidruchtige menigte
gegroeid, tot een nieuw en gehaast geslacht. De huid was op hun lange voorhoofd
zeer ijl geworden, de kringen om hun achterlijf zetten uit en krompen samen in
versnelde regelmaat, hun benedenhuid werd zo dun of er delen uit naar voren schoven.
Golvend begonnen zij voort te bewegen, nog voordat de kleurloze vliezen van hun
ogen vielen, nog voordat het onderstel was gereed gekomen. Als kleine zeisen flitste
het dorre prairiegras aan hun flanken en wat de zon over hen uitstrooide voelden zij
als een hete prikkelende poeder.
Toen Christocerca in dit heet jaar wakker werd, bemerkte hij, dat hij op een nog
stomp lichaam bewoog. De zon weekte rudimentaire klieren uit zijn flanken los, zijn
bloed begon te gloeien, hij wentelde snel weg van zijn geboorteplek en zijn verleden.
Aan het rumoer en de drukte rondom wist hij niet de enige te zijn die de nieuwe
boodschap aan zijn geslacht had verstaan. Ieder ogenblik werd zijn huid soepeler,
het onderlijf ging plooien in gevoelige geledingen. Op geheimzinnige wijze viel een
hete, ijle wind zijn gestreepte flanken binnen, de generfde vliezen doorstromend met
een weekmakende muziek. Een ogenblik werd het zo licht aan zijn zijden, dat hij
dacht ze te kunnen uitslaan; toen hij er zich toe inspande, voelde hij een trage
wrijfpijn, die hem voor het eerst van zijn doffere delen bewust maakte.
In steeds razender wentelingen loeide het vuur der zon over zijn rug en daaraan
verbond zich de muziek door de
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scharen naast hem gestemd. Zij waren deze nacht, haast zonder dat zij het zelf gemerkt
hadden, twee mijl naar voren geschoven, en daarom waren zij luidruchtig en knorrend
tevreden. De laatste larven waren uit de eischaal, er was geen reden nog langer te
talmen en de muziek tot een krijgszang op te voeren.
De prairienaalden waren steeds spitser geworden, de graswortels tot onder de
grond verdord. Meer dan honderd mijlen in de omtrek was er niets dan zon, broeiende
hitte, tot steen verschroeide aarde. Zelfs de oude solitariërs, die de nomadengeest
van hun voorouders vaarwel zeiden voor een kluizenaarsbestaan, lieten van twijfel
een rimpel over hun debiele voorhoofd golven, nu er niet één gelige halmspier door
het jong geslacht kon worden aangevoerd voor hun onane bevrediging. Met angst
en patriarchale weemoed keken zij de velden af: geen vogel, geen wolk, geen dans
van muggen aan den rossigen einder. Maar wel de jongeren, opstandig neuriënd en
zoemend, telkens opgezweept door het heter worden van het bloed in hunne lympha.
's Nachts schoven zij onweerhoudbaar vooruit, de solitariërs met moeite en onder
gebrom voortduwend. Overdag en vooral in de avond was er muziek rondom, een
trage, opklimmende wijs. Enige ouden meenden, dat om de liefde de mannetjes met
de dijen langs de voorvleugels schuurden, maar anderen beweerden er tegenin, ‘het
is het hongerlied’, en zij onderstreepten dit door hun aftandse bek wijd open te sperren
en het anders donkergele slijm als een vuil bruin poeder af te scheiden. De zon was
niets meer dan een lange gele lekvlam, een priem, die hen allen nog aan een
steengeworden aarde zou vast prikken. Zelfs de ouden begrepen, dat men steeds
vooruit moest om niet een te worden met het vuur dat tegelijk berg en afgrond was
geworden.
Christocerca was niet alleen; ook zonder dat hij met eigen ogen de wereld had
mogen aanschouwen was hij er zich helder van bewust. Hij had de muziek gehoord,
een
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driftig gezoem als van een mirliton, die steeds helderder aanzette, soms was het reeds
een dreunen alsof de grond verdeeld werd in slagorden, soms een hijgen, nog van
onmacht, soms ook een wegsterven als bij een afscheid. Allen namen zij afscheid
van de eeuwige eenzaamheid, waaraan zij gelukkig ontkwamen: zij waren geen
danica of degenerata. Gedeelten van hun lichaam waren nog op het solitariaat
ingesteld, doch deze bleven achter in ontwikkeling bij het in deze hitte sterk
aanzwellende zwerversinstinct. En Christocerca voelde de zwerfsprieten zich zo
krachtig ontplooien dat hij geheel naar het verlangen van den tijd zijn geluk beleed:
‘geen eenzaamheid meer, gelukkig! en geen rustig bestaan met veel kinderen krijgen
en seniel en op tijd sterven zonder iets van de wereld te hebben gezien’. Dan, als hij
steeds sneller voortbeweegt en hij al een greppel heeft genomen, die nu als een barst
door de oude aarde loopt, is de tijd daar dat hij de ogen opent. Van groen is hij naar
purper gerijpt, het zwarte onbewuste laat hij als een vlies achter zich en meteen
beweegt hij zich, vurig, veerkrachtig en als op een stampend rhythme voorwaarts.
Naast hem bespeurt hij ter linker- en rechterzij een ontelbare horde, een krioelende
lawaaierige menigte, die solidair met hem is en met grote glanzende ogen hem
aanblikt. Een storm raast over zijn buik, en als de anderen beginnen te klepperen, te
trillen, te springen, schuift hij mee in de aanvalsstijl, het vergane prairiegras aan zijn
ouders, nu verre voorouders gelijk, achterlatend.
De zon is dik en nabij, het veld grijs, de lucht geel. Christocerca roert de
voelsprieten langs elkaar, hij keert zich in het rond en begint iets als een dans. Ineens
ziet hij, hoe er drie, vier van zijn familie zich verheffen van de grond en in het ijle
stijgen. Wonderbaar is het te zien, hoe zij hun lichaam in vier delen uitspreiden en
op de stralen der zon planeren. Dan, als hij zijn hoofd heft, glijdt ook de zon op hem
toe, hij zweeft, lichtgeworden, op het goud van de morgen, voelt zijn zijden
uitschuiven tot zij als twee
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regenbogen neven hem dansen. Hij vindt een aaiende streling door met de achterpoten
langs de vleugels te strijken en dan weet hij, dat hij ook zelf de muziek kan verwekken
die eerst door anderen was aangegeven.
Duizende roodpotige sprinkhanen zijn uit de eierlijfjes van een paar solitariërs
gegroeid tot een fanatiek leger. In de cosmos werden opnieuw de grote parallellen
tussen mens en dier, dier en hemellichaam bewezen, de mensen drommen samen tot
legers, en als de vliegtuigen in alles doordringend geronk van de aarde naar de sterren
steigeren, zijn er ook twintig jonge sprinkhaanvliegers die zich boven de legers
hunner massa's gaan verheffen. In monotoon gezoem vliegen zij rond boven de plaza,
duiken en stijgen, en wekken door hun gedruis bij het dalen een prikkeling tot
opstandigheid in de scharen beneden. De volgende dagen maken zij hun rondvluchten
met meer dan honderd. Het terrein wordt een legerplaats. Alles wat aan gras en
halmen te vinden is wordt opgegeten en platgewoeld.
Het werd heerlijk gevonden in steeds stijgende snelheid te vliegen, het was machtig
in een zwaar squadron te planeren, machtig te zweven boven de nakomers. Telkens
stegen nieuwe klimmers op, allen waren even dronken van het hoog geruis, dat zij
als een lied in hun ijle hoofden bewaarden. Waren ze vier, vijf uur in de lucht geweest,
dan vielen zij neer om te slapen en de volgende dag de spanning nog hoger op te
voeren. Niemand wilde de schande doorstaan, dat hij het niet enige uren had kunnen
volhouden. De solitariërs zagen met angstige ogen dit machtsvertoon aan. Was het
nog een spel van kinderen, waarin zo krijgszuchtig zingen steeg? In de middag waren
zij met zo grote drommen naar de zuiderhoogte geklommen, dat de aarde een ogenblik
verduisterde, in de avond hingen zij nog eenmaal een zwarte vlag voor de zon, die
de afgeleefde oudjes deed fluisteren: het geeft onweer. In hun tevredenheid daarover
gaven zij de jonge speelzieke zwervers hun patriarchale zegen.
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Een doordringende klank van metaal ruist in de mond van de morgen. Vier fortuinlijk
gebouwde migratorianen cirkelden voor de frontlijn, in hun borst het begeren naar
roem, in hun snel ontwikkelde spieren de zucht naar verovering, in hun door strakke
hoornringen aangebonden buik de begeerte naar voedsel, en dit verenigen zij in een
lied van vrijheidsroes en materieel gewin. Wakker en hardnekkig doken zij boven
wie nog zoet gelegerd waren. In de logge bijeengehurkte massa begon het verlangen
naar voedsel weer te groeien, de laatste resten werden elkaar al trappelend, stotend
en tergend ontstolen. De massa was als steeds ordinair en brutaal juist vóór de hoogste
zending. Christocerca behoorde niet tot de massa, was al vroeg opgestegen, en maakte
zich nu van zijn rotgenoten los, om knetterend en jagend rakelings over de hoofden
der nog gelegerden te scheren. Het was of hij ze met grote groepen omhoogtrok,
duizenden stegen achter hem op, het wapengekletter zong aan zijn borst, het veld
lag grijs onder hem en toonde kale plekken met alleen nog hier en daar een eenzame
solitariër, die als een afgedankt karkas lag te meesmuilen. Te stijf in de spieren om
zich nog te verheffen? Hadden zij wel ooit de heilige zwerfdrift, het nostalgie der
wereldlingen bezeten?
Christocerca, phenomeen van zijn geslacht, had het eerst de geur van onverwelkt
prairiegras geroken en in de vleugels der buren vele regenbogen zien oplichten en
verdwijnen. Hij liet een bruinig smeersel uit zijn gespannen bek lopen, bevochtigde
zijn boegsprieten zodat zij door elke luchttrilling beroerd werden en steeg vooraan,
en zonder aanvankelijk om te zien, omhoog. Zon, vuren wind en eenzaamheid boven
hem. Beneden de dansende aarde, die klein werd. Naast en achter hem de onafzienbare
schare die hij voorttrok, aanzoog met zijn sacraal temperament. De klieren onder
zijn vleugels waren uiterst geprikkeld. De vleugels trilden met die der anderen te
zamen tot het een klepperend gegons werd, afnemend als zij even daal-
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den, weer aanzwellend als zij stegen. Zij werden door de eigen sirenezang opgenomen
en verder gevoerd. De ogen ver vooruit in hun nog niet gevormde kop, de voelsprieten
omhoog - wat fout was - stegen zij op van de woestijn, waar zij een dood bestaan
zonder teder teken vaarwel hadden gezegd.
Er was een felle zon met blauw in het midden. Laat in de middag was de zon in
Christocerca's ogen groen, en op de huid bij zijn achterhoofd van een zengend geel.
Tenslotte werd zij zwart, de vlekken achter hem groeiden groengoud. Hij hoorde de
muziek zich verspreiden en breder worden; toen zij ontzaglijk en rijk door de aëra
gonsde keek hij fier om zich heen: dit alles had hij ontketend, Christocerca! Hij had
nu gloeiende ogen, een rood onderlijf, als door vuur gevoed. Zo schoven zij een halve
dag voorwaarts, steeds opgezweept door het krijgsgeronk, het stalen gezoem van
vleugels en neuzen. Soms zag Christocerca een rode glans boven hem, een enkeling,
die hoger dan hij wilde klimmen, en dan was het of een raderwerk in de holte van
zijn buik hem opstuwde.
Nog voor de avond begon een grote trage schaduw hen te vergezellen, en toen
naast hem de anderen opdrongen tot een frontbreedte van zes mijlen, sleepte de
schaduw als een zwart gordijn onder hen aan. Een ogenblik tuimelden de landen in
een run van zwart en groen dooreen, en leek het, dat beneden alles in koortsige onrust
begon te bewegen. En dit werkte aanstekelijk. Rond de eersten, die opgetrokken
waren uit de vochtige vergulde morgen, groeide een ontevredenheid die het best aan
de verandering in geluid te merken was. Dat, wat eerst krijgslied was en als zilveren
gezoem uit vervoerde hoofden van jonge veroveraars steeg, leek neergezakt tot de
maagholten, het was nog maar een dof geroer alsof trommelstokken heen en weer
slingerden over strakke vliezen, rumoer van een opstand, het dreigend-langzame
tempo van een hongerlied.
Toen Christocerca, ongerust over deze plotselinge ver-
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andering die hij trouwens ook bij zich zelf waarnam, naar de nakomers zag, keek hij
op een lange bruingroene sliert als een kluwende staart, die ieder ogenblik dreigde
los te laten, bij hem aangekoppeld. Hij streek zijn poten uit, die sterker waren
geworden, gespierd, niets dan spier, liet zijn voelsprieten naar beneden zakken en
planeerde. Achter hem joelde iets. Posaunen gelijk drongen geluiden tot hem door,
die uit een zilveren onzichtbaarheid stegen. Dit sirenengehuil kwam niet van zijn
deserterende troep. Hij wist, dat men naast en onder hem naar de uitkering verlangde
die zij als veroveraars beloofd hadden te geven, maar dat was het niet wat hem
verontrustte. Zij hadden hun land beloofd, groene aarde, rijke moeshoven, vers
prairiegras, en nu zag hij dat men zich in het beloofde land op verdediging begon in
te stellen. Dier en mens bewogen tussen de overschaduwde tuintjes, hun figuren
waren een immens aantal keren groter dan de oude, volgroeide solitariërs, die zij
achterlieten. En Christocerca had nog geen wraakneming voorspeld, wanneer men
zich niet naar hun wensen schikken wilde, en geen vredesaanbod gedaan, dat nog
verschrikkelijker zou zijn. Nu voelde hij, dat de staart achter hem met de uiterste
punt grond raakte, en hij deed wat hij niet meer laten kon: in razende wentelingen
stortte hij omlaag, zakte door duizende zonkringen voorbij een ijlte die langs zijn
hoofd en buik tezamen brak, en sleepte het hele logge gevaarte achter zich mee in
een zoevende storm, die langzaam wegijlde in geruis van takwerk, halmgras en dauw.
In de oude huizen der mensen droomden mannen, jonge en oude, gebogen over
kaarten met veel blauw en weinig groen, al maanden van een invasie. Zo lang was
zij beloofd en zo veel hadden zij erbij verwed, dat zij eindelijk geen langer uitstel
duldden. Zij hadden hun plannen voor de generale staf gereed gemaakt en deden
deze in een grote verzegelde enveloppe. Zes rode strepen waren aangegeven als de
plek, waar de invasie zou moeten plaats vinden. Zij had-
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den een stempel van het gemeentebestuur over hun handtekening gedrukt, opdat men
aan gene zijde der wereld niet zou menen, dat het een spionnagecomplot was.
Nadat de postbode het verzegelde pak had weggedragen begonnen de kleine
jongens naar de lucht te kijken. Hun geweertjes op de schouder, hun haar wapperend
in de wind, een open blik, de jonge wachters bij de tinnen van de vrijheid en de vrede.
Daarbij zagen zij spoedig iets, dat hun opviel, een onrust onder de dieren die zij
vroeger nooit gemerkt hadden. Vleermuizen fladderden nog voor de avond uit hun
roetige schuilplaatsen, de wormen kropen met scharen over de grond, de kippen
staken hun dwaze kop in de lucht en snaterden, mollen liepen bij tientallen van het
ene hol naar het andere zonder ergens binnen te gaan, grote zwarte vogels, angstig
krijsend, trokken naar de verre bossen en cirkelden er onrustig weer van weg, de
koeien verbraken onder aanvoering der oudsten de hekken, varkens trokken
verwoestende geulen door de moestuinen, de bijenvolken zwermden voltallig om
hun korven zonder weg te zwerven. Plotseling is de zon verduisterd, een wolk waarin
geen licht meer doordringt hult de aarde in een obscuur dagdonker. Dan zijn het de
knapen, die het eerst het woord invasie verbijsterd achter het jonge rood van hun
warme lippen laten ontsnappen. Binnen heeft men de lamp moeten opdraaien en is
men nerveus, omdat er geen stafkaarten voorhanden zijn, die ook deze in dreigend
geloei naderende inval berekend hebben. Het leger kon niet worden samengeroepen,
omdat de treinen niet meer of met de grootste vertraging binnenliepen, voor elke
locomotief verhief zich reeds een woelende, levende bumper, die zo lang opzij schoof
totdat de breierige massa van vernielde larven de wielen had doen vastlopen, de
technici moesten wegens de duisternis het werk staken, auto's stonden ingekapseld
als onder netten gevangen langs de wegen, de paarden werden wild omdat de
belegeraars tot in hun neusholten kropen als drongen zij de vuurspuwende monden
van forten binnen.
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De mannen, die bij de stafkaarten met de zes rode strepen gestaan hadden, werkten
dan verder in de stijl van hun pakket en verzonden als het antwoord op hun eigen
wens de volgende boodschap: ‘Aan het Ministerie van oorlog en voedselvoorziening
stop invasie begonnen stop overval onverwachts stop zendt aeroplanen met
vlammenwerpers’. Het antwoord, dat zij binnen een uur terug kregen, was bijna nog
meer in de sfeer van de tijd: ‘laatste vlammenwerpers afgestaan aan bondgenoten
voor invasie stop heb geduld stop ingenieurs werken voor U’. En terwijl vielen de
belegeraars, onbekommerd voor de enorme verliezen met ontzaglijke overmacht van
parachutistisch materiaal aan. In hun drieste overval tuimelden de laatsten in wilde
warreling over het eigen voetvolk, dat zij dreigden te vertrappen. In alle standen en
houdingen drongen zij vooruit en omdat voor het werk van ingenieurs doorgaans te
veel geduld wordt gevergd van hen wier nood het hoogst is, lieten de mannen hun
stafkaarten in de steek en maakten de invasie officieel bekend: gierende sirenen
zonder veilig te blazen, en noodklokken die bronzen golven geluid over de vreemde
uitgehongerde aanvallers stortten zonder ze te bedwelmen, honden met bellen om
de hals en schetterende kalkoenen, maar de een na de ander kwam kaalgeschoren
weer in zijn hok schuilen. Toen de streek der invasie gedeeltelijk in een dorre
woestenij was herschapen, kon men enkel nog opruimen wat zichzelf in de razende
vaart van het uur had overleefd, te dik gevreten speknekken en magere sprieten wier
monden groter waren geweest dan hun spijsvertering, werden nog met bamboestokken
en heggescharen doodgeranseld. Hoewel de meesten er gehavend uitzagen of dik
van de ziekte der gulzigheid, was hun onderlijf blond en purper van de paardrift.
Christocerca was van de ene roes in razende snelheid overgegaan in de andere. Hij
was niet bij de eersten, die neer getuimeld waren uit hun hoge zingen naar het lage
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knagen, maar hij was een der snelste eters. Met tweeën hadden zij een klein moesveld
opgeruimd achter een kloosterschool en volgens de regels van het huis waren ze
daarna rustig gaan liggen dromen onder een buxushaag. Hij dacht aan nieuw land
met meer twijfels dan voor enige dagen, en ook over het rustige leven en het kinderen
krijgen dacht hij anders. Het gloeide nog in de kanalen van zijn bloed, maar het was
geen onrust meer die hem zou kunnen doen opstijgen, het was een lokroep naar
wuftheid, spel en dans.
Naast hem, in de purperen schaduw van de haag, droomde met weke ogen de
ander. Even dacht hij, dat zij traande, toen blonken twee regenbogen van haar groene
zijden hem tegen zodat zijn grote gestalte er kleurig gebroken in weerspiegeld werd.
Het goudhaar op haar rug glansde hartstochtelijk. Toen hij zijn hoofd naar haar lijfje
keerde in jeugdige bewondering, kromden haar voelsprieten tot kleine horentjes,
haar ogen schoten een teder bruin vuur. Zij schoof haar onderlijf met regelmaat over
de grond en kon zo een kirrend gezoem opwekken. Nu sperde Christocerca zijn bek
wijd open en begon een wrede ceremonie. Als een hoogmogende heer, een beetje
vrijmoedig, een beetje ondeugend, keek hij de schone in de ogen, schuurde zijn
achterscheen over de verdikte radiaaladeren der voorvleugels en sjirpte. Hij hoorde
het knerpen niet meer der slachtoffers, die vertrapt werden na de plundertocht waartoe
hij hen had aangevoerd.
De avond lag vol goud gezogen aan de voeten van het wijfje. Christocerca, na drie
keer in de intimiteit van haar ogen te zijn binnengedrongen, wist wat zij verlangde.
Er wolkte een rood poeder van zijn achterlijfje voordat hij recht op zijn bruid
toestuurde. De plek, die de nagedachtenis aan het solitariaat in zijn geslacht bewaarde,
deed even zeer. Hij stelde zijn daad met even grote eerzucht en heerlijke trots als
toen hij de eigen generatie uit het dodenveld naar het paradijs voerde. Nu zoog hij
een geheel nage-
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slacht uit de witte eenzaamheid van het niet, het ontuchtige lijfje krulde van
oneindigheidsdrift.
Het wijfje, gelukkig, kroop diep onder de haag en begon met haar voorpoten haar
droom te bedden, zij groef een kleine kuil onder de wilde rozenhaag. Christocerca,
verontwaardigd over dit vroegtijdig drukdoenerig gewroet van zijn vrouwtje scheidde
van haar nog in hetzelfde ogenblik en voorgoed. Afgemat van zoveel felheid in twee
dagen opgebracht, sleepte hij zich tot in het laatste goud der zon op het ogenblik dat
dit juist door een ontzaglijke schaduw werd verduisterd. Toen hij een luid kloppen
hoorde, werd hij meer bevreesd dan bij het hongerlied vóór de landing en nog voordat
hij zijn buik had kunnen aangorden tot een sprong was hij gegrepen. Ofschoon men
de anderen in het moment zelf dood maakte of levend begroef, werd hij eerst langen
tijd bekeken en beoordeeld. Als oorlogsmisdadiger no. 1 werd hij in de kloosterschool
bewaard en op een bankje onder een glas plechtig opgespietst.
Het wijfje knaagde hardnekkig aan de wortel van de rozenstruik. Het proefde een
bittere smaak en legde korte tijd later de eitjes van haar en Christocerca, voldoende
om het volgend jaar een nieuw geslacht Christocerca's te doen verrijzen.
In de Gran Chaco schoof eindelijk een donkerrood gekleurde wolk over de horizon.
Voordat de regen als een grauw kraalgordijn neerhing had de zon reeds lang de oude
solitariërs als modelmummies in het grootste natuurkundig museum vastgeprikt.
Paul Haimon
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De bleke man
De bleke man
Ik ben een bleke man met bril,
Die nog met alles moet beginnen.
Al ben ik van gezonde zinnen,
Mijn vrouw kus ik te kalm, te stil.
Al heb ik geest, 'k kan niets verzinnen,
't Vers dat ik schrijf komt niet van binnen.
Ik ben een bleke man met bril.
Soms weet men mij voor iets te winnen,
Soms weet ik wat men van mij wil:
Maar juist als 'k van emotie tril,
Iets wonderschoons zal gaan beminnen,
Schiet mij weer wat ik ben te binnen.
Ik ben een bleke man met bril.

De dichter
Wie in een buitenwijk let op het rood
Der daken, spaarzaam aangebrachte bomen,
Ziet kindren, spelend bij elkaar gekomen,
De zon genieten die hen overgoot.
Zij leren dra het maar ternauwernood
Gebruiken - ouders houden af van dromen Van bord en bed, en bij 't getik der lome
Pendule danken voor hun daaglijks brood.
Soms ziet de dichter uit zodanig niets
Een tot de goden klimmend kind geboren
En vraagt zich af of hij werd uitverkoren.
Neen. Hij gelijkt te zeer die daar zijn fiets
Afstapt, de sleutels pakt en klein en jachtig
Zijn huis bereikt op nummer een en tachtig.
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Voorjaar
In kleuren, die 'k als kind al heb verwenst
Is hier weer 't voorjaar wat het altijd was:
Veel boterbloemen in veel hardgroen gras,
Door asfaltweg en horizon begrensd.
Een sloot, een hek en hier en daar een koe,
Dan populieren waar de wind door speelt
In 't blauw dat door zijn helderheid verveelt:
Ik weet hoe 't is, ik hoef er niet naar toe.
Men vindt de lente trouwens op zijn pad:
Door struik en treurwilg, plotseling ontbloeid,
Al weken lang tot in mijn merg vermoeid,
Blijf ik dit jaar maar liever in de stad.

Herfst
Ik staar door 't raam in 't tuintje dat,
Anders dan ik, zijn bloei vergat,
En ik vind goed dat alles maar
Wordt uitgesteld tot volgend jaar.
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Vacantie
I
Weer of geen weer, ik heb een paar weken vrij.
's Morgens, stijf als van een nacht lang spitten,
Heb ik behoefte aan ruziemaken, vitten,
Maar mijn ega niet, ze geeft geen partij.
En terecht. De zon komt door. Wat vind jij?
Laat ons wandlen, ergens in het woud gaan zitten.
Nadat ik paard geweest ben ga ik pitten.
Mijn zoon jankt. Baby slaapt. Iedereen is blij.

II
De geur der dennen en de wind daardoor,
Terwijl de jonggeboorne ligt te blèren Wie zou zich met zo vol een neus, een oor,
Niet wat te slapen zetten in de serre?
Niet ik. Ik maak van zoiets een misère:
De situatie gaat in 't vers teloor.

III
Na een jaar gewerkt te hebben als een koelie
En een uur aan een gedicht (Vacantie II),
Sta ik voor een schrale struik kamperfoelie.
Daar komt mijn vrouw aan. Ik ga met haar mee.
Wij lopen. De gelijke tred is inniger
En de avondval niet slechts geheimzinniger
Maar ook donkerder
Dan thuis.
J. Meulenbelt
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De kettingbrug*
Dat hij naar de leeszaal terug zou gaan, stond bij hem vast. Hij was nogal opgetogen
over deze instelling. Zijn grootmoeder vertelde hij, dat hij prettig gelezen had, en zij
vertelde het weer aan zijn vader, die een dergelijk bezoek liever zei te zien dan
slenteren door de stad. Uit eigen beweging was hij nog eens op de drie zwemmers
teruggekomen. Eddie had zich toen in een weerbarstig stilzwijgen verschanst, omdat
de zaak voor hem afgedaan was. Zijn vader had op een toon gesproken alsof hij,
Eddie, geheime zonden had op te biechten. Hij wreekte zich door eenig gestoei met
het hitje van zijn grootmoeder: krachtmeting met de handen, wegpakken van de
mattenklopper, en dergelijke kunstjes. Het hitje ging er verrukt op in. In zijn bed was
hij getuige van een ernstige twist tusschen zijn ouders, naargeestig begeleid door de
pianola en de verzoenende kreten van zijn grootmoeder. Dit keer was het al
buitengewoon moeilijk om voor zijn moeder partij te kiezen. Voor geld, bestemd
voor andere doeleinden, had zij ondergoed gekocht. ‘Laat de jongen het maar nooit
merken!’ had zijn vader geroepen.
Na drie dagen ging hij naar de leeszaal. Het was nu minder warm, en een bedekte
lucht schonk aan de grachthuizen iets neerdrukkends. Toen hij dichterbij kwam,
stroomde juist een groepje jongelui naar buiten, lachend, en elkaar op de schouder
kloppend; ook een paar meisjes waren erbij. Het konden studenten zijn, al leken zij
niet ouder dan hijzelf. Van de andere kant naderde de asthmatische heer, die hij pas
thuis wist te brengen toen hij zijn piepend gehijg opving, tusschen het joelen door;
de heer, in de leeszaal alleen maar op de rug gezien, had hij zich voorgesteld als een
reus met lompe gelaatstrekken, maar in werkelijkheid bleek veel-

*

Vijfde Hoofdstuk uit De Redding van Fré Bolderhey (De Bezige Bij, 1948).
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eer sprake te zijn van het gekreukelde gezichtje van een ziekelijke, doch nieuwsgierige
dwerg, verdwaald boven de kolossale, tonronde romp. Hij daalde het trapje af, en
achter hem klonk een jongensstem: ‘We gaan er nog eens heen, lui; het is te gek!
Wie gaat ermee? Vooruit, we gaan allemaal!’ Dit voorstel werd met onstuimig gejuich
begroet, en al spoedig was Eddie door de heele bende omstuwd, wat hem een ietwat
slachtofferachtig gevoel gaf, vooral toen de juffrouw van de vestiaire, een sardonische
en kleiachtige vrouw met het kapsel van een pétroleuse, de binnenstormenden
aanblafte alsof zij inbrekers waren: ‘Uw hoed, meneer, dat gaat zóó maar niet!
Meneer! Júffrouw!’ De jongelui letten nauwelijks op haar; een van hen riep terug:
‘Alles staat hier nu tóch op zijn kop. juffrouw!’, waarop zij zich met een berustende
grijns op een stoel liet vallen. Juist op dit oogenblik hoorde Eddie hamerslagen,
dieper uit het gebouw. Het kon van achteren komen, maar ook van boven; fabelachtig
resonneerden deze slagen, ijzerachtig, als op een dreunende scheepswerf. Maar het
gejoel en geschetter nam weer de overhand; hij bleef achter, op gelijke hoogte met
de asthmalijder, die zijn hoed en tasch had afgegeven; en hij zag hoe het troepje de
beklimming aanving, onder het schreeuwen van ‘Nu, jongens, we gaan eens kijken
hoe ver ze al zijn!’ of ‘Ik begrijp er niets van, we moeten ons beklag indienen!’
Daarna begon het gehamer weer, nu duidelijk van boven, misschien van de derde
verdieping. Eddie had zich eerst voorgenomen gelijke tred met de asthmalijder te
houden; maar deze liep toch te langzaam naar zijn zin.
Op de eerste verdieping was niets bijzonders te bespeuren. De slagen klonken
steeds luider. Juist verdwenen op de overloop van de tweede verdieping de vroolijke
jongelui uit het gezicht, en hun gelach vermengde zich met kreten die van nog hooger
schenen te komen. Nu werd er ook gezaagd daarboven. Halverwege de tweede
verdieping schrok hij op van weer een ander geluid: gerinkel van kettingen,
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gesynchroniseerd met voetstappen over wat niet anders dan losse planken konden
zijn. Dit gestamp werd begeleid door opgetogen gejoel, vermengd met protesten.
Eddie begreep er niets van, al hadden het gehamer en de andere geluiden hem nu
toch op het vermoeden gebracht, dat de wiegelende trap gerepareerd werd. Een
statige, grijze heer kwam de trap afdalen, kennelijk verontwaardigd. Op de tweede
verdieping eindelijk werd het raadsel opgelost. Het stond hier vol van de menschen,
die allen naar boven keken.
De trap naar de derde verdieping bestond niet meer: er verhieven zich houten
stellages, waarop getimmerd werd door werklieden, die nu en dan opmerkingen en
kwinkslagen wisselden met de wachtenden. Op de gang van de derde verdieping,
dus vlak voor de leeszaal, stonden nieuwsgierigen naar omlaag te kijken. Eddie
herkende ze allemaal: de jongen met de puisten en de aandacht opeischende handen,
de matroos, de bijziende heer, het genie met de mauve flodderbroek, de Indische
heer, wat jongens nog, wat meisjes, en onder deze laatsten het meisje met de blauwe
hoed, iets afzonderlijk van de anderen. Over het geheel keken zij ernstig, al gichelden
een paar meisjes. Terwijl Eddie zich naar voren drong, werd er van boven geroepen:
‘Wie volgt!’, dit gaf aanleiding tot een schertsend gescheld van weerskanten. Nu hij
vooraan stond, kon hij zich een beter oordeel vormen hoe het daar tusschen de beide
verdiepingen gesteld was. De stellages, die van heel diep schenen op te stijgen, waren
beklimbaar in zooverre een bijna verticaal staande ladder toegang verleende tot twee
houten platformen boven elkaar, waarvan het hoogste ongeveer een meter onder het
niveau van de derde verdieping lag. Maar aangezien de steiger recht omhoogsteeg,
gaapte daar nog een aanzienlijke hiaat, en niets zou erop gewezen hebben, dat de
ladders bestemd waren om de derde verdieping te bereiken, indien zich daar, van het
hoogste platform tot aan het stuk gang voor de leeszaal niet een kettingbrug had
gespannen, zooals Eddie in deze vacantie
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herhaaldelijk in kinderspeeltuinen had gezien, met zijn grootmoeder. In die tuinen
hing zoo'n brug half in het water, zoodat men door erover heen te loopen zich prettig
bespatten kon; maar hier hing hij in de lucht, schuin omhoog aan zijn kettingen, en
wie over zijn losse en wiegelende planken liep, zou het bolderende gestamp
verwekken, dat Eddie van beneden gehoord had. Maar nu liep niemand eroverheen,
ondanks de aansporingen van boven. Dat de brug deze ochtend behalve door de
werklui ook door bezoekers betreden was, leek Eddie overigens niet onwaarschijnlijk,
eensdeels door die roep ‘Wie volgt,’ anderdeels door het tijdroovende van het
aanbrengen van zulk een brug, terwijl het meisje Cecily en de anderen hoogstens
een uur in de leeszaal konden zijn en nu toch al boven waren. De asthmatische heer
kwam nu ook aanwandelen. Leeszaalpersoneel was nergens te bekennen.
Thans begonnen de jongelui om hem heen ook elkáár aan te sporen naar boven te
gaan. Maar niemand durfde. De kettingbrug zou immers heel goed los kunnen raken,
en dan was het maar de vraag hoe diep men viel: de stellages schenen waarlijk uit
een rookende afgrond op te stijgen, een put met kalkachtige wanden, kelderachtig,
alsof men daar onder de grond zat in plaats van tusschen twee verdiepingen. De
timmerlieden mochten hun stem verheffen om op het ongevaarlijke van de tocht
opmerkzaam te maken, het bleef bij geschreeuw en gelach, en de lafheid werd
verbloemd met kwinkslagen. Opeens hoorde Eddie een meisje roepen, en hij wist,
dat dit het meisje met de blauwe hoed was geweest: ‘Eddie Wesseling! - Eddie
Wesseling! - Wie volgt!’ Zonder zich een seconde te bedenken, zonder naar boven
te kijken of ook maar een woord met de omstanders te wisselen, drong hij zich nog
verder naar voren, beklom de eerste ladder, bereikte het eerste platform, waar, toen
hij overstak, - de tweede ladder bevond zich aan de achterkant, - inderdaad een
benauwde kelderwalm hem in de neus sloeg; hij beklom de tweede
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ladder, waarbij het hem was alsof hij met de onderkant van zijn schoenzolen in een
afgrond staarde die tot het middelpunt der aarde reikte; en zoo kwam hij, zonder veel
moeite, op de kettingbrug terecht, die hij overliep met het gevoel alsof hij zich nu
toch werkelijk in een speeltuin bevond, met zijn grootmoeder die toekeek, en zijn
moeder schuin daarachter, in een fonkelnieuw zomercostuum, wit en zedig, een stijf
opgerold parasol in de hand. Van angst was geen sprake; de kettingbrug bolderde en
rinkelde naar behooren; de planken verschoven grillig en ongevaarlijk; en hij bereikte
de derde verdieping zonder dat iemand hem de hand hoefde toe te steken. Van beneden
klonk eenig gejuich, ofschoon ook stemmen hem verweten, dat hij het zich te
gemakkelijk had gemaakt. Maar nu was het hek ook van de dam, en terwijl hij zich
bescheiden blozend achter een paar meisjes opstelde, zoo ver mogelijk van Cecily
vandaan, waren er al twee die zijn voorbeeld volgden, en het duurde niet lang, of de
heele bende stormde naar boven, de jongens, de meisjes, de asthmatische heer, deerlijk
blazend, doch met dwergachtige behendigheid zijn reuzenlichaam omhoogtrekkend,
- de ladders op, de platformen over, de kettingbrug, - ook een paar oudere
kantoorbedienden beproefden hun kunsten, met de allures van losgebroken vlegels,
- en al spoedig was het op de gang zulk een gedrang, dat Eddie, platgedrukt, niet
beter wist te doen dan, wederom als eerste, de deur naar de verlaten leeszaal te openen
en naar binnen te gaan. De bende volgde hem op de hielen. Achter het tafeltje zat de
Joodsche assistente, bleek, doch beheerscht. Met een niet onkoninklijk gebaar greep
zij het vaasje met primula's, bracht de bloemen aan de neus, vouwde haar voorhoofd
tot een tragische frons, en riep schel:
‘Eerst het boek, dames en heeren, eerst de namen!’
Eddie wilde naar het tafeltje loopen, maar werd opzijgestooten. Een groot rumoer
vulde de leeszaal, en indien allen al op het tafeltje aandrongen, dan was dit in hoofd-
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zaak om te protesteeren. Toch waren er ook die de reparatie aan de trap niet erg
vonden, en wel een aardige afwisseling. Twee partijen teekenden zich af, en het was
heelemaal niet zoo, dat de ouderen verontwaardigd waren, en de jongeren tevreden:
de asthmatische heer bijvoorbeeld scheen verrukt te zijn over zijn eigen klimprestaties,
terwijl een der kantoorbedienden, die met de beklimming niet de minste moeite had
gehad, het meest tegen de juffrouw te keer ging.
‘De namen, heeren,’ riep zij vertwijfeld, het vaasje nog in de hand, ‘eerst de namen,
dan de klachten. Er is hier een klachtenboek.’
‘Och, scheidt u toch uit, juffrouw,’ riep een meisje, ‘klachtenboek! Ze zijn hier
stapelgek met die trap. Gekken, daar dien je geen klachten bij in.’
‘Ik zal bij de gemeenteraad een klacht indienen, dat is andere koffie!’ schreeuwde
de kantoorbediende, die door zijn makkers opgestookt scheen te worden. Maar de
asthmatische heer riep:
‘Ik heb niet te klagen: ik bén er, en als ze de trap niet maken, blijf ik hier. Mijn
vrouw heeft niets te vertellen. Mijn vrouw is gek, dat ik altijd om één uur thuis moet
zijn. Ik ben heelemaal niet ontevreden.’
‘Ik ook niet,’ viel de matroos in, ‘ik klim graag; er zijn dagen, dat ik niets anders
doe; ik was alleen bang, dat die meisjes zouden uitglijden en in het ruim vallen, dan
waren ze nog niet gelukkig.’
‘Maakt u zich maar niet bezorgd, wij vliegen over alles heen,’ gichelde een ander
meisje.
Eddie, de belhamel tegen wil en dank, maar als het erop aankwam ook de
gehoorzaamste, was nu toch aan het tafeltje gaan zitten om zijn handteekening te
zetten, want de toestand van de assistente leek hem zorgwekkend: zij was blauwbleek,
en hield het vaasje scheef, zoodat het water over de rand gudste, in de maat met het
beven van haar hand. Over hem heen werd het dispuut voortgezet; het
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meisje Cecily zag hij nergens meer. De bijziende heer bleek ontevreden te zijn om
een geheel onverwachte reden: hij kon een boek niet vinden, dat hij de vorige dag
ergens had neergezet. Niemand die naar hem luisterde. Half uit nijdigheid, half uit
zucht tot het verwekken van relletjes, bleven de kantoorbedienden hun protesten
uitgalmen, die meer en meer een vulgair-politiek karakter aannamen, waarbij zij
plotseling steun ondervonden van het spinozistische kereltje, dat op een stoel klom
en ongelooflijk grimasseerend een toespraak hield over het anarchisme, het
neo-Malthusianisme, en de boerenbond tot breideling van vrijgezellen, - zoo althans
kwam het Eddie ongeveer voor, want het lawaai was oorverdoovend geworden,
meisjes gilden en sprongen, twee jongens raakten slaags, en het genie werd ook al
heel gauw van zijn stoel getrokken, waarop hij niet in fakir-achtig-demonische moede
uitbarstte, maar met een verlegen lachje op de rand van de tafel bleef zitten. De
matroos was de eenige die zat te lezen, niet eens met de handen voor de ooren.
Intusschen trachtte Eddie zoo goed mogelijk zijn naam te schrijven, maar het wilde
niet lukken, hij kon er zijn gedachten niet bijhouden. Er scheen nu met boeken
gesmeten te worden. De Joodsche assistente stond machteloos. Toen hij overlas wat
hij geschreven had, kon hij zijn oogen niet gelooven. Er stond: ‘Ik, Fré Bolderhey,
zenuwpatiënt en vrijgezel, verklaar hierbij niet gek te zijn om de kettingbrug, ook
niet om de paraplus, maar gewoon zoo maar. Wie mij dit verwijten wil moet eerst
zelf gek worden, g.v.d. Ik weet, dat het nu beginnen gaat, maar het kan mij niets
verdommen.’ Haastig kraste hij deze bespottelijke en blasphemische woorden door,
krabbelde de letters E.W., met scholier erachter, en had nog net de tijd de pen neer
te leggen, voordat hij met stoel en al werd opgetild en tegen de assistente gesmakt,
die van zich afsloeg en in een luid gekerm losbrak. Tegelijk daarmee kwam de
goudomkranste klok naar beneden, ten gevolge van een welgemikte worp
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met een deeltje van de verzamelde werken van Tollens. Vederop in het lokaal werd
zwaar gevochten. Met moeite bevrijdde hij zich uit de omhelzing van de assistente,
waarna zij op de grond zonk en zwembewegingen begon te maken. De Indische heer
met het hooge, welwillende voorhoofd schoot toe en bracht het vaasje aan haar lippen,
waaruit hij eerst enkele van de primula's had verwijderd. Daar liep het genie voorbij,
en spuwde naar haar, droog, glinsterend, spinozistisch. De matroos stond van zijn
boeken op en begon een zeemanslied te zingen, heel ernstig en trouwhartig, alsof hij
op een genegen gehoor rekende. Over de lange tafels hosten meisjes arm in arm,
schoppend tegen de rand van de inktpotten, zich ophijschend aan de lampen;
goedgekleede jongelui stonden op hun handen, zoodat men gekleurde sokken zag
en teerlila sokophouders, als de sandaalriemen van elfenkoningen, die alleen iets te
hoog waren aangebracht.
Nadat Eddie zich eenige tijd aan het wrijven van de slapen van de bezwijmde
assistente had gewijd, zulks op aanwijzingen van de Indische heer, die één keer het
vaasje met de primula's hèm in plaats van de assistente onder de neus hield,
schaapachtig grinnikend om de vergissing, vond hij het beter om dit ziekenhoekje
zoo ver mogelijk te ontvluchten. Met moeite baande hij zich een weg naar de ramen
aan de achterkant. Gedurende zijn bemoeiingen bij het tafeltje hadden de beide
partijen zich scherper tegen elkaar afgebakend; Eddie meende aan de kant te staan
van de voorstanders van de kettingbrug; en met groote vreugde nam hij nu deel aan
de strijd, ontrukte inktpotten aan de tafel, mikte ermee op de mauve broek van de
spinozist, of sloeg stoelen kort en klein, om de stukken als projectiel te gebruiken.
Dergelijke projectielen suisden voortdurend door de zaal, veelal zonder groote schade
aan te richten, al vertoonden zich op vloer en wanden en boekenruggen hier en daar
de spatten, slierten, tongen en sterren van gestorte inkt. Ook proppen papier werden
gebezigd.
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Toen hij merkte, dat men daartoe bladen uit boeken scheurde, wierp hij zich als een
tijger op de Duitsche encyclopedie, die het woord ‘schizophrenie’ niet eens bevatte,
en scheurde er tien, twintig bladen tegelijk uit. Het tumult was zoo groot, dat hij zich
reeds had afgevraagd waarom de politie geen orde kwam scheppen. Op het tafeltje
stond een telefoon, maar de assistente kon er geen gebruik van maken, en van de
bezoekers had niemand belang bij de politie. Zelfs de meer bezadigden, zelfs de
bijziende heer, die minstens 60 jaar oud moest zijn, zelfs de asthmatische, zelfs de
kalme Indischman, dansten als gekken rond, zoo goed als de vroolijke jongelui,
groeven inktpotten uit, rolden proppen en worsten van papier, en mikten met een
nauwkeurigheid, die toch weer meer ernst en plichtsbesef dan brooddronkenheid
verried. Alleen de bijziende heer miste veel. Intusschen was het mogelijk, dat de
politie allang op de tweede verdieping stond, maar de kettingbrug niet overdurfde.
Zich iets beter in deze mogelijkheid verdiepend, kwam Eddie, steeds onder het
gooien en vernielen door, tot de slotsom, dat hij er verstandig aan doen zou het veld
te ruimen. Maar hoe? Stonden de agenten beneden, dan moest hij dáár niet heen.
Toen hij nog eens om zich heengluurde, ontdekte hij een ontsnappingsgelegenheid,
die méér beloofde. De vorige maal had hij de achterwand van de leeszaal niet geheel
juist beoordeeld, bleek nu. Tusschen de beide ramen bevond zich geen blind paneel,
doch een glazen deur, toegang verleenend tot een met kiezelsteenen bedekt plat, dat
door een laag muurtje en meer naar links door daken afgesloten was. Het openen
kostte weinig moeite; en na de deur achter zich gesloten te hebben liep hij dadelijk
naar links, instinctief, om zich achter de daken te kunnen verbergen, voor het geval
er beneden agenten stonden te kijken. De hemel was grijs; het kiezel knerpte onder
zijn voet; hij had niet meer het gevoel in een stad te zijn, doch in een ruimte van
steen, die in zijn grauwe afgeslotenheid
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meer mogelijkheden bood - en ook de hemel leek van steen, heel ver, heel glad en
effen - dan zon in blauwe lucht, die de dingen aan hun eigen schaduwen vastnagelde.
Van schaduwen was geen sprake meer: álles was schaduw, de hemel was schaduw
van de aarde, en de aarde van de hemel. De roode dakpannen, schuin
omhoogvluchtend van de rand van het plat, verzamelden schaduw, die als een zachte
regen naar onderen liep. Een paar zolderraampjes waren als gebroken oogen, mild
en schaduwrijk, alsof zij zoo pas een glazen dood hadden doorstaan om deel te hebben
aan een steenen eeuwigheid. Plechtig te moede werd het hem, alsof hij in een kerk
wandelde, en op het gezicht van een paar grijze duiven, op de nok van een der daken
op de uitkijk, kon hij zijn tranen niet bedwingen. Welk een stille, grijze wereld. De
leeszaal, de kettingbrug, de hamerslagen en het strijdrumoer, het scheen alles zoo
ver achter hem te liggen. Geen geluid dat de stilte verbrak. Een koele wind, kleine
vlagen tusschen de daken door, was alles wat bewoog.
Nog verder naar links zijn schreden richtend, kwam hij op een plek waar hij het
plat wellicht zou kunnen verlaten. De doorgang, die hij ontdekt had, was niets anders
dan een vrij smalle geul tusschen twee daken, schuin omhoogloopend, volgestort
met puin, en eindigend op een laag muurtje als ook het plat omgaf, maar dan op een
veel hooger niveau gelegen. Het puin helde gelijkmatig naar boven, het muurtje stak
er maar een halve meter bovenuit. Aan weerskanten van deze kleine bergpas verhieven
zich de roode, schaduwzwangere daken; maar verderop, ter hoogte van het muurtje,
maakten de daken plaats voor blauwgrijs gekalkte muren, ongeveer van dezelfde
kleur als de wanden van de afgrond, waaruit de door de kettingbrug bekroonde steiger
verrees, maar hoeveel zachter, troostrijker, lokkender! Wat dáár tot de ingewanden
van het huis had behoord, was híer parelgladde opperhuid en ging rechtstreeks in de
grijze hemel over. Nu was hij reeds halverwege, klau-
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terend naar die hemelsche doortocht, en steeds plechtiger en stiller werd het om hem
heen. Waren kerkklokken begonnen te luiden, het zou hem niet hebben verbaasd.
Eindelijk was hij zoo hoog, dat hij een eerste blik over het muurtje kon werpen.
Beneden hem strekte de zee zich uit: een grijze, gladde baan van zuiver parelmoer.
Geen strand begrensde deze zee, doch een steenachtige kust, die verschillende
rotspartijen tot ver in het water vooruitzond. Vooral tusschen deze rotsen waren de
parelmoerkleuren verwonderlijk, en hier zag men ook, dat de zee niet een regelmatige
golfslag vertoonde, naar de kust toe, maar zich met een zacht kolkende beweging
toegang verschafte van het eene bekken in het andere: een innerlijk stroomen, dat
met alle kleuren speelde, alle kleuren uitwischte, alle kleuren opnieuw deed ontstaan:
rose, blauw, zachtoranje, heerlijk terracotta, leiblauw, kreeftrood, en het blauwgrijs
van duivenwieken, alles verglijdend, zonder breuk of verpoozing, alsof kleur niet
kleur was, maar voorbereiding tot kleur, en de schaduw, ja de schaduw van kleur.
Het stroomde en kolkte daar, alsof een langzaam hart die waterbanen in beweging
hield. Ook onderscheidde hij dicht onder het zeeoppervlak lange roode wieren, die
meegolfden. De rotsen waren zwart, en hun vormen vertoonden een eindelooze
rijkdom; men kon niet zeggen, dat er ook maar één denkbare vorm was die daar niet
was uitgebeeld, en toch was alles zoo beknopt en overzichtelijk als een eilandenrijk
uit een fabel, waar op het eene eiland de eenhoorn zit, en op het andere de leeuw met
het lam, en op een derde de getemde draak die de prinses bewaakt, en op een vierde
de prins die de draak lief heeft gekregen en de prinses niet meer behoeft te redden.
Gestalten, van menschen of dieren, zag hij niet; maar overal lokten hun
mogelijkheden, en wanneer van het eene naar het andere bassin het water zich iets
levendiger bewoog en iets feller kleurde, was het hem of hij zwemmers gewaardeerd,
blanke lichamen, voortgewenteld over de roode wierstrengen, of duikers, die van de
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rotsen in zee sprongen met de koene gespannenheid hunner onberispelijke bogen.
Schepen ontbraken; hij verwachte ze ook niet.
Hoe langer hij daar stond, de hand aan het muurtje, de voeten op het puin, hoe
meer die inwendige beweging van het water vat op hem kreeg. Wederom vulden zijn
oogen zich met tranen, zoodat prachtige regenbogen zich bij het schouwspel kwamen
voegen; hij snikte; hij herhaalde maar: ‘Het stroomt, - het stroomt,’ - het was hem
te moede of hij het geheim van deze zee ontsluieren kon door te stamelen: ‘Het
stroomt.’ Deze woorden wekten evenveel verrukking bij hem op als het stroomen
zelf: het was zijn antwoord aan de zee, zijn kleine bijdrage tot die mysterieuze
oneindigheid. De rotsen schenen ernstig naar boven te staren; hij begroette hun
tegenwoordigheid met: ‘Het stroomt.’ Stroomen was het onuitsprekelijke wonder
waardoor deze zee gekenmerkt werd; het was hem of iedereen dit wist, maar of híj
alleen het had ontdekt. Hij liet zijn hoofd op de rand van het muurtje zinken, en
prevelde woorden zonder zin.
Toen hij het hoofd weer ophief, liet de verrukking, die hem vervulde, ruimte voor
zakelijke overwegingen. Waar was hij? Wat was er van de stad geworden? De strook
grond tusschen het muurtje en de zee werd bijna geheel door rotsen ingenomen,
zonder eenige vegatie in breede en wilde terrassen afdalend naar hun eigen
voortzetting in het water. Dichterbij was hier en daar wat zand te bespeuren, al was
er, lager, van een strand geen sprake. Zand evenwel vertoonde zich in nadrukkelijke
hoeveelheden, wanneer hij zich iets vooroverboog en om de rand van de gekalkte
muur heenkeek, naar rechts. Verlaten als al het andere lag daar een straat, bijna tot
aan de daken toe met zand volgegooid, zoodat men de indruk kreeg van een badplaats,
waar het phenomeen van mulle stuifhoeken kolossale afmetingen had aangenomen.
Met grootsche golflijnen streek het zand onder de hoogste ramen langs, die alle ge-
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sloten waren, of met planken dichtgespijkerd; door zijn arm om de hoek van de muur
te steken had hij het eerste raam kunnen aanraken. De verlatenheid van deze
ontoegankelijke straat benauwde hem eenigszins, te meer omdat hij het gevoel had,
niet voor de zee hier gekomen te zijn, maar voor die huizen, en vooral voor die ramen.
Het was, misschien, zijn plicht een van die gesloten zolderramen binnen te dringen,
waarvóór wist hij niet, en hij wist ook, dat het onmogelijk was. Maar bleef hij hier
langer, dan zou hij het moeten beproeven.
Opeens wist hij het. Het had allemaal met Fré Bolderhey te maken! In deze zee
lag Fré's redding besloten, en in die ramen ook, voor het geval hij één ervan open
kreeg. Maar hoe? Fré was heinde en ver niet te bekennen, die was nu in zijn tuintje
bezig, of werd op straat half doodgeslagen omdat hij naar de lucht keek; eischte hij
toegang, dan kon dit alleen voor hemzelf zijn. En dan moest hij maar afwachten wat
er gebeurde. Zou hij luidkeels roepen, daarbij op de gesloten luiken en planken slaand:
‘Ik eisch toegang voor Fré Bolderhey, omdat hij gered moet worden en omdat hier,
aan het eind van de wereld, niemand er minder van wordt dat hij in zijn ondergoed
rondloopt, wat misschien alleen maar bewijst, dat hij een zwemmer is zooals er geen
tweede is, een zwemmer bij God's genade,’ - dan zouden ze hem wel eens op
stokslagen kunnen onthalen, blij althans hém te pakken te hebben, daar waar Fré
voorloopig nog buiten hun bereik was. Voor die stokslagen was hij niet bang. Maar
hij was bang voor de waanzinnige angst, die hem zou overvallen, wanneer ze zich
op zoo'n leege, donkere zolder, onder de hanebalken, plotseling op hem zouden
storten, gillend van moordlust: bewoners, agenten, leeszaalassistenten, matrozen,
spinozisten, bijzienden, kantoorbedienden, onderwijzers, moordenaartjes en
jongeheertjes, de heele bende, de heele stad, die hier door zee en rotsen en zand zoo
kostelijk uitgebannen scheen. In het besef van zijn machteloosheid tegen deze angst
liet hij
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het muurtje los, en sulde achterwaarts het puin af, zich met de hand aan de gekalkte
muur, vervolgens aan de dakpannen steunend. Alles bleef grijs en stil, toen hij naar
de glazen deur toeliep, over het knerpende kiezel. Hij opende de deur, en ging de
leeszaal binnen.
Daar was men inmiddels tot rust gekomen, en alle sporen van de strijd waren
uitgewischt. Geen inktspatten meer op boekenruggen of linoleumvloer. Aan de muur
hing de klok in zijn gouden aureool, die op de windroos leek; de assistente zat te
schrijven, bereid het hoofd op te heffen en bezoekers te verwijzen naar het boek. De
primula's in haar vaasje waren voltallig. Alle proppen papier waren verdwenen. En
wat de bezoekers betrof, kwam het Eddie voor, dat hij na zijn eerste bezoek geen
drie dagen weg was geweest, zoo getrouw namen zij allen de plaats in van tóen,
rustig lezend, hoogstens nadenkend of verveeld met de oogen dwalend: de meisjes,
de jongens, de matroos, verdiept in zeevaartkunde, de bijziende oude bruine
boekenwurm, die met zijn kop drukletters uitwischte, de zware asthmalijder, het
grimasseerend genie. Niemand lette op niemand, het was het geregeldste huisgezin
dat zich denken liet, het was het huisgezin waar de Heer zijn zegen gebood. Zonder
door de assistente lastiggevallen te zijn kon Eddie zijn plaats bereiken, naast het
meisje met de donkerblauwe hoed, die in haar klein vierkant dichtbundeltje zat te
lezen en niet opkeek toen hij ging zitten. Tegenover hem had het genie het boek van
Spinoza voor zich, waarvan Eddie de titel kon ontcijferen door zich voor te stellen,
dat hij zijn hoofd 180 graden omdraaide; en naast het genie keek de puisterige jongen
op zijn handen.
Hoewel het hem niet duidelijk was wat hij verder nog in de leeszaal had te zoeken,
bleef hij waar hij was en ging bij zichzelf na of er nog iets van hem verwacht werd.
Hij vond niets. Niets dan leegte en een vaag kwellende vermoeidheid. Men kon dan
maar beter blijven zitten, in de hoop dat een ander een besluit nam. Het was
bijvoorbeeld
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denkbaar, dat zoo aanstonds de politie het gebouw zou binnendringen om de
aanwezigen om rekenschap te vragen. In dat geval zou hij zich vrijwillig melden als
degene die de kettingbrug, men mocht wel zeggen: geforceerd had; het leek hem een
apart genoegen alle schuld op zich te nemen, niet omdat hij zich ook maar in het
minst schuldig voelde, maar uit verachting voor de agenten. Intusschen was dit ijdele
bespiegeling; hij voelde zelf wel, dat er nu weer dagen voorbij zouden gaan zonder
dat er iets van belang gebeurde. Tenslotte kwam het allemaal op hetzelfde neer. Hij
zou Fré Bolderhey niet redden, - dáár kwam het op neer.
Terwijl hij zoo zat te mijmeren, werd er een briefje in zijn gezichtsveld geschoven.
Het kijken met de buitenkant van de oogen had hem ditmaal in de steek gelaten; eerst
toen hij de woorden las begreep hij, dat het papiertje van zijn buurvrouw afkomstig
was. Hij las: ‘Laten we weggaan. Het stinkt hier.’ Langzaam draaide hij het hoofd
in Cecily's richting; zij trok vragend de wenkbrauwen op, hij knikte toestemmend
en tegelijk stonden zij op en liepen achter elkaar naar de uitgang. Eddie merkte nu
ook, dat het in de leeszaal stonk. Bij het linoleum en de drukinkt voegden zich de
uitwasemingen van alle rangen en standen, de vette vingers aan de boeken, het vette
haar van de meisjes, het zweet en de odeurtjes. Toen hij deze samengestelde geur op
bevel van het meisje Cecily opsnoof, verloor de leeszaal zijn laatste bekoring voor
hem, en de blik, die hij op de assistente wierp, was stellig als een afscheid bedoeld.
Hij hield de deur voor Cecily open, en naast elkaar daalden zij de trap af. Nederig
en abject, uitermate zwart bestrooid, kwam van beneden de juffrouw met de klompvoet
aanstrompelen om de assistente af te lossen. Pas op de tweede verdieping drong het
tot hem door, dat de trap gerepareerd was. Als dollen moesten de timmerlieden
gewerkt hebben! Hamerslagen klonken nu alleen nog van beneden, uit de richting
van de uitleenboekerij. Nergens
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zaagsel op de trap, geen nieuwe treden, plank of leuning: de timmerlieden hadden
kans gezien de nieuwe trap precies zoo te maken als de oude, een staaltje van verfijnd
werkmanschap zooals men maar zelden te aanschouwen kreeg. Op de onderste trap
liepen zij geheel alleen. Na er zich van te hebben vergewist dat niemand hen zou
kunnen bespieden kwam Cecily dicht bij hem loopen, sloeg de arm om zijn schouder,
en, hoe het kwam wist hij niet, maar het volgend oogenblik lagen zijn lippen op de
hare, waarbij de harde rand van het hoedje tegen zijn voorhoofd drukte. Het gezuig
van dunne, koele vleeschplooien nam bezit van zijn onbeweeglijke mond. Zij rook
naar kamfer, flauwtjes. Terwijl zij al weer doorliepen, zei zij:
‘Ziezoo, dat is gebeurd.’
‘Ja,’ zei hij.
‘Vond je het prettig?’
‘Ja,’ zei hij, en bedacht, dat hij haar veel liever een zoen op een van haar dikke,
donzige wangen had gegeven - hoewel die hem toch óók afstootten - dan op die
dunne, gladde lippen. Uit de vestiaire stak de juffrouw haar wanordelijk hoofd naar
buiten, bevredigd grijnzend toen Cecily om haar tasch vroeg.
S. Vestdijk
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[Ad interim, 1948, nummer 5]
Morbide mei
Een cyclus
I
Waar zijt gij heengelegen,
dat ik U vinden mag?
Treurwilg en gouden regen,
ben ik uw stil beklag.
O, ongeboren doode
onder uw blinde steen,
hebt gij de smart van noode;
mijn gouden traan van noode
en mijn zoo groen geween?

II
Het onbewogen water
ziet mij verwezen aan.
Een hinnikend geschater
doorhuivert mijn bestaan.
En, roerloos neergezegen,
weet ik niet wat ik zal.
Ik ben alleen maar regen,
een prevelende regen
op uw onvindbaar dal.
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III
Wat is voor mij uw dood zijn
in een onvindbaar dal?
Het is alleen maar groot zijn
over een aardsch verval.
Het is alleen maar groeien
naar een onaardsch gebied.
Het is alleen maar snoeien
om heviger te bloeien
in een uiteindelijk lied.

IV
De duiven trekkebekken.
Het mandier heeft gebruld.
Uw bovenaardsche trekken
hebben mij zóó vervuld,
dat alle dom begeeren
diep uit mijn wezen trekt,
om nimmer weer te keeren,
om nooit meer te regeeren.
Gij hebt den God gewekt.
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V
Rijziger dan tevoren
rijst, die het al verloor,
de sneeuwklok aan de ooren
en aan den mond de voor.
De wereld valt de goden
voor dit bestel te groot,
en zet ze bij de dooden,
maar onder alle dooden
vond nooit een god den dood.

VI
Tusschen den vroegen lijster
en late nachtegaal
eeuwig de sporen bijster
waarlangs ik blind verdwaal,
roep ik de hooge sterren
uw doode naam. Met klem
klinkt uit een lach van verre,
een heldere lach van verre,
uw ongeboren stem.
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VII
Breekt uit mijn helder zingen,
uit mijn bewogen stem
een regen van seringen,
een helle vlam van brem,
verloren voor het leven
met een verloren wijs,
zing ik, van bloei omgeven,
zing ik, door bloei verdreven,
het eeuwig paradijs.

VIII
Hoe zal ik met u spreken
wanneer ik nederdaal
tot waar gij zijt ontweken
in sprakelooze taal?
Mocht ik u eenmaal vinden,
ik nam de waaierstem
van alle wereldwinden
en zou het orgel vinden
voor een groot requiem
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IX
Hoe lieflijk is de Meie
die uit het loover springt,
o zoet, o zoet verblijen
dat mij tot liedren dwingt.
O Meie, doe mij zingen,
een doren in het hart.
Wil dieper, dieper dringen,
wil in mijn wezen dringen,
er is geen zoeter smart.

X
Ik lag in vele armen
en vocht met veler mond,
maar vond alleen erbarmen.
Geen kerfde mij de wond
van ongestild verlangen
waaruit het leven spruit.
Hóe voel ik mij bevangen,
hóezeer door u bevangen
waarop mijn vreugde stuit.
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XI
Ik zie hier vele namen
diep in het steen gegrift,
maar de seizoenen namen
dit àl te menschlijk schrift,
waarin zij zich vergisten:
alleen een naam blijft groot,
de nimmer uitgewischte.
Alle de uitgewischten
stierven den steenen dood.

XII
Uw naam zal eeuwig blijven.
Over het grondloos Niet
zal hij verheerlijkt drijven
in het onstilbaar lied.
Voor 't aangezicht der goden
zal hij hoog-blinkend staan
over den slaap der dooden,
den steenen slaap der dooden
en nimmer ondergaan.
Gerard den Brabander

Naarden, 19 Mei 1948
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Klein torretje
Klein torretje op mijn eindeloos papier,
verbeten zwoegt gij langs het streng verstilde
sneeuwveld onder de hoogmoed van uw schilden,
volgt vast een spoor, oneindig ver van hier,
doch aarzelt nu het afbreekt aan de rand
waar ge in nood met ijl gerekte sprieten
verloren tast in peilloze verschieten
en keert verslagen in dit wrede land.
Neen, nergens is het blinde vlak te breken,
al zoudt ge tot uw dood het oversteken.
En denkt ge eindelijk na jaren iets
te zien, ergens uw doel te ontdekken
- ik zie u tintelend uw sprieten strekken het is uw schaduw op het barre niets.
Gabriël Smit
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Tussen uw ogen en mijn ogen
Tussen uw ogen en mijn ogen stromen
glansen van liefde, door geen nacht benard.
De maan gaat onder en de sterren komen
en schrijven aan de hemel van mijn hart
de éne naam die alles mij doet noemen,
uw mond, uw borst, uw schouders en uw schoot:
liefde, - o kracht, waarin ik u mag roemen,
volbracht in zwakheid en voltooid in nood.
Gabriël Smit
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Lied
...Toen voelde ik vluchten op den vloed der jaren
De lust, die in bevrediging vergáát.
Ik zag niet meer het doel van mijn gebaren;
Ik wist niet meer, wat goed was en wat kwaad.
De jonge droom viel af, als een gewaad.
Is dit het eind, of het begin der dagen?
Is 't oogenblik der eenzaamheid gekomen?
En heeft het uur van 't laatst vaarwel geslagen?
Moet ik voortaan mijn stilte leeren dragen
En moet ik leeren leven zónder dromen?
Waar liefde stierf, wordt liefde weergeboren.
Ik wist niet meer, wat slecht is, en wat goed.
Heb ik niet meer gewonnen dan verloren?
Ben 'k niet in armoe rijker dan tevoren?
- O, breede liefde is sterker dan het bloed.
Ja! 't is de nieuwe dag die gaat beginnen.
Nu weet ik weer wat goed is, en wat kwaad,
En in het leven is het nooit te laat...
Niet telt wat ik verloor, maar wat ik nóg mag winnen:
In ééne liefde Mensch en Wereld te beminnen.
Martin J. Premsela

Aug. 1945.
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Ter bescherming van de engelen
Ik kon haar nog de helpende hand bieden, door de coupédeur voor haar te openen.
Zij had het tot twee maal toe tevergeefs geprobeerd en de derde maal gelukte het
mij. ‘Zo zie je’, zei ik, ‘wanneer je maar volhoudt gelukt tenslotte alles en ik houd
vol.’ Zij stond op de treeplank van de trein en wanneer ik recht voor mij uitkeek, zag
ik precies hoe haar jurk over haar goed gewelfde boezem spande. Zij was een dochter,
waar elke vader trots op zou zijn. En zij was bovendien een engel, weliswaar een
engel zonder vleugels, maar haar geweten was zuiver en onschuldig, vooral
onschuldig. Omdat zij mij niet antwoordde, herhaalde ik nogmaals: ‘En ik houd vol,
ook al is de hele wereld tegen ons. En Keddemeier, de slager en de vrouw van den
gemeente-ontvanger zijn nog niet eens de halve wereld.’ ‘Ja’, zei ze hoog boven mijn
hoofd en het klonk zeer afwezig. Op dezelfde afwezige toon voegde zij er even later
nog aan toe: ‘Maak je het maar niet te druk, span je maar niet te veel in, want dat
kan nooit goed zijn voor het hart’. Voor mijn hart! Voor mijn hart, waar nog nooit
iets aan had gemankeerd en dat even regelmatig sloeg als de klok van een kerk!
‘Dwaasheid’, zei ik, ‘je behoeft je over mijn hart niet ongerust te maken. Ik red het
waarachtig wel.’ Zij was nu van de treeplank in de coupé gestapt en mijn ogen richtten
zich op haar buik, waar twee, drie plooien begonnen, die haar rok wijduit deden
vallen. Ongeveer ter zelfder hoogte was zij vroeger gekomen, wanneer ik haar op
mijn arm nam en tegen het glas van de barometer liet tikken. Ik wendde mijn ogen
af naar de stationsklok en zag dat wij drie minuten de tijd hadden. Zij was weinig
spraakzaam en toen ik omhoog keek, zag ik dat haar gezicht somber stond. Zij was
geen vrouw om te gaan huilen, daarvoor was zij te veel een zakenvrouw en te
practisch, maar wanneer zij dat wel was geweest, dan had zij nu zeker gehuild,
hartstochtelijk en ontroerend. Haar somber gezicht bete-

Ad interim. Jaargang 5

187
kende voor mij hetzelfde. En om haar te troosten, zei ik: ‘Ik kom je spoedig eens
opzoeken.’ Toen scheen zij voor het eerst uit haar gedachten te ontwaken. Zij schudde
heftig haar hoofd en zij zei: ‘Nee, doe dat niet, doe dat in godsnaam niet. Ik weet
trouwens ook nog niet eens waar ik heen ga.’ Zij had een vlakke stem en alles wat
zij zei klonk gewoonlijk vastberaden, maar het was net alsof ik nu enige aarzeling
hoorde. Ik keek weer op de klok, wij hadden nog anderhalve minuut. Ik ging op de
treeplank staan en toen nog op mijn tenen en daarna kon ik haar op haar beide wangen
zoenen. Ik zei: ‘Dag Antoinette en doe de groeten aan Elisabeth, wanneer je haar
nog ziet.’ Ik draaide mij weer om naar de klok en er bleek nog altijd een minuut over
te wezen. Er viel niets meer te zeggen en wij zwegen beiden. Ik wachtte. Het duurde
een eeuwigheid, een eeuwigheid waarin Antoinette troonde, met vleugels ditmaal,
boven een walgelijke krioelende menigte. Een pikzwarte mengelmoes van ongedierte,
waartussen de vrouw van den gemeente-ontvanger kroop als een slang met ontelbare
koppen, waarin de slager stond als een afzichtelijke beul en Keddemeier verscheen
als een beer, een beer met uitgebande ogen en met naakte, verwrongen lijven tussen
zijn poten geklemd. Deze eeuwigheid duurde ongeveer twee minuten, want de trein
vertrok tenslotte nog bijna zestig seconden te laat.
Ik ging weg, nadat ik nog eenmaal mijn hand had opgestoken. Later liep ik fier
en rechtop door de straten en ik keek iedereen aan die mij aankeek, want ik behoefde
mijn ogen niet neer te slaan. Het vertrek van mijn dochter was geen nederlaag en
nog minder een vlucht, men zou het eerder een tactische terugtocht kunnen noemen.
Zij zou terug komen, daarvan kon men verzekerd zijn! Terwijl ik alle mensen, die
mij opnamen stijf in het gezicht keek, dacht ik bij mijzelf, wat zijn zij lelijk en wat
is het jammer, voor hen, dat Antoinette weg is. Want nu moeten zij wel blijven
rondlopen met kinharen, met kraaiepoten rond de ogen, met
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wratten op de wang, al die ouder wordende vrouwen, die zo graag jong willen blijven.
Hoezeer hebben zij juist haar schoonheidsinstituut nodig! En telkens wanneer een
van die lelijke vrouwen mij aanzag, dan keek ik met leedvermaak terug. Een moment
kwam de gedachte bij mij op, om nog even langs de zaak van Antoinette te gaan,
om te kijken of de deur wel goed gesloten was. Een gedachte, die ik dadelijk weer
verwierp, want ik behoefde aan haar preciesheid niet te twijfelen. Binnen het kwartier
was ik weer thuis. Ik stak een sigaar aan en ging in de leren fauteuil zitten, bij de
schoorsteenmantel, waarin ik altijd zat. Ik nam een boek en begon te lezen. Het was
een boek over de Franse revolutie.
Zo zat ik ook te lezen, een volle maand geleden, toen mijn achterbuurman
binnenkwam. Misschien was het wel in het zelfde boek, maar het kan ook zijn dat
het die keer een over de Russische revolutie was. Hij kwam door de achterdeur
binnen, voor hem de kortste weg, want de tuinen achter onze respectievelijke huizen
grensden in de lengte aan elkaar. Hij had dat nog maar eenmaal voordien gedaan en
dat was geweest, toen de verhuiswagen nog voor mijn deur stond. Hij was toen aan
komen lopen met zijn vrouw, met een kop koffie en met een tweetal brochures. Hij
had zichzelf voorgesteld en verder waren wij blijven staan, omdat de stoelen nog in
de verhuiswagen zaten. De verhuizers waren ergens blijven steken op de trap met
een piano, die niet omhoog en niet omlaag wilde. Hij had mij de koffie overhandigd
en het had mij uitstekend gesmaakt, want ik had die dag nog niets warms in mijn
maag gehad. Daarna had hij de brochures ter sprake gebracht, politieke
verhandelingen, want hij was lid van de gemeenteraad. Hij kon mij daar echter geen
plezier mee doen, wanneer ik las, dan las ik uitsluitend historische werken, en die
brochures had hij zelf aangekondigd als hoogst actueel. Hij sprak toen nog even over
de ophanden zijnde verkiezingen en ik be-
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loofde dadelijk op hem te stemmen, al was het alleen maar vanwege de koffie. En
daarmee was hij blijkbaar tevreden, want ik zag hem, tot voor een maand, niet terug.
Alleen zijn vrouw kwam zo nu en dan even kijken en dan had zij wafels bij zich of
eigen gebakken koekjes, maar zij kwam door de voordeur. Toen hij dan voor de
tweede maal achterom kwam, zag ik aan zijn gezicht, dat er iets ernstigs was. Ook
de eerste maal was hij bleek geweest, bleek en mager, maar nu leek het wel alsof er
schimmel op zijn huid groeide. Ik sloeg het boek dicht en wees hem een stoel. ‘Slecht
geslapen?’ vroeg ik belangstellend. ‘In twee nachten al niet’, zei hij, terwijl hij ging
zitten en zijn broekspijpen optrok. ‘En was het dat alleen nog maar’, vervolgde hij
en ging achterover in de stoel liggen en legde zijn hoofd op de rugleuning. Het viel
mij op, dat hij vreselijk lange ledematen had en ik schoof een eindje achteruit, want
zijn tenen raakten onder mijn zitting. Ik behoefde geen verdere vragen te stellen, de
woorden kwamen gemakkelijk genoeg over zijn lippen, hij was het spreken gewend.
‘Ik heb de aardappelmeelfabriek verdedigd’, zei hij, ‘eergisteravond in de raad. Als
er niet meer industrie komt in onze stad, dan sterven wij uit, binnen de tien jaar. Het
grensverkeer is nu definitief omgelegd en onze positie is dezelfde als een afgebonden
arm, de bloedtoevoer is ons afgesneden. Wij zullen voor de toekomst eigen bronnen
aan moeten boren. Maar goed, ik stelde dus de aardappelmeelfabriek voor. De
meerderheid was daar tegen, omdat zij een dergelijke fabriek onaangenaam vonden
ruiken. Dat was voor mij een reden om mij op te winden. Ik zei dat er wel andere
dingen waren, die nog onaangenamer roken en waarvan men de nuttigheid in twijfel
kon trekken. Bij interruptie werd ik uitgedaagd die andere dingen te noemen. Ik ging
daarop in en het had nog een langdurige kwestie kunnen worden, wanneer er niet
iemand was geweest die voorgesteld had de gehele zaak naar een reukcommissie te
verwijzen.’ Zoals hij daar achterover lag, zag ik van zijn
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hoofd alleen maar de onderkant van zijn kin, die almaar op en neer sprong. Daaronder
stond zijn vest bol op zijn magere borst. ‘Maar het was onderwijl alweer twee uur
geworden’, zei hij, ‘en toen ik thuis kwam, kon ik de slaap niet meer vatten.
Gisteravond waren de reukorganen van de gemeenteraadsleden wat gekalmeerd en
ik had alle hoop dat ik tenminste voor twaalf uur in mijn bed zou liggen. En juist
toen het daar de schijn van kreeg, voegde een van de revolutionnaire elementen in
onze raad den wethouder een paar onwelvoeglijke woorden toe. De voorzitter stond
er op, dat die woorden terug genomen zouden worden. Het desbetreffende lid weigerde
en om half twee zaten wij elkaar nog slaperig en melancholiek aan te kijken. Er waren
al een paar anderen opgestaan om de gewraakte woorden terug te nemen, maar dat
wilde de voorzitter niet accepteren, omdat zij ze niet uitgesproken hadden. Eindelijk,
tegen half drie, stond het revolutionnaire lid op en mompelde iets onverstaanbaars
en daarmee was die kwestie dan tenminste weer afgehandeld. Wij besloten daarna
met algemene stemmen de beraadslagingen een week te schorsen. Mijn vrouw, die
op was gebleven, verraste mij bij mijn thuiskomst met sandwiches en met een verhaal
dat ik je ook nog moet vertellen. Ik sliep weer slecht en nu ben ik hier.’ Het was mij
opgevallen terwijl hij sprak, dat hij zeer beweeglijke en zeer brede handen had. Zijn
armen waren daarbij vergeleken draden en het was alsof zijn handen heen en weer
fladderden als vogels aan een draad. Hij liet ze even, vermoeid, op zijn buik vallen
en hij zei: ‘En juist toen ik al mijn aandacht nodig had voor de gemeentebelangen
heeft men Antoinette gearresteerd. Ik had je het wel eerder verteld als ik gekund had,
maar ik kon niet, dat zal je nu wel duidelijk zijn. En misschien is het ook maar beter
zo, want ik kan je nu meteen zeggen dat zij vanmorgen alweer vrij gelaten is en dat
het een vergissing was.’ Zijn handen fladderden telkens stijl omhoog als leeuweriken
op een zomermorgen, maar na drie, vier slagen bemerkten zij
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dat zij zich vergisten en vielen weer neer. ‘Wat zei je’, vroeg ik, ‘wat zei je van een
vergissing?’ ‘Zij heeft maar goed twee dagen op het politiebureau gezeten’, zei hij,
‘en zij heeft zich best vermaakt. De eerste avond al loste ze kruiswoordpuzzles op
met de agenten en zij vond een christelijke martelaar van zes letters, is mij verteld.’
Het drong maar langzaam met kleine schokjes tot mij door, dat het over Antoinette
ging. Kleine schokjes, die even zovele duizelingen waren. Ik voelde mij in een lift
zitten en steeds verder naar beneden zakken, even stoppend op de verschillende
verdiepingen, en tenslotte stond ik dan op de begane grond. ‘Antoinette gearresteerd!’
riep ik. ‘Ja’, zei hij, ‘je behoeft het je niet zo aan te trekken, zij is alweer vrij gelaten,
zoals ik zei, en het was een vergissing, dat heb ik ook al gezegd.’ Antoinette
gearresteerd! Ik zag nog steeds niet meer dan de onderkant van zijn op en neer
bewegende kin. Een moment voelde ik de lust opkomen hem in zijn opbollend vest
te grijpen, omhoog te trekken, recht in zijn ogen te kijken en dan weer van mij af te
duwen, met een vaart die hem door de muren heen zou doen vliegen. Ik ging staan
en ik zei: ‘Wat heeft zij dan gedaan in godsnaam!’ ‘Nou, nou’, zei hij, ‘zo belangrijk
is het werkelijk niet. Het is mij heus ontschoten, waarvan men haar heeft beschuldigd.
In elk geval was het een misverstand, dat heb ik al eerder gezegd. En dergelijke
misverstanden komen nu eenmaal voor in een maatschappij als de onze. Er worden
vaker mensen gearresteerd, die eigenlijk niet gearresteerd moesten worden en
omgekeerd.’ Ik nam het boek op, dat ik open op de tafel had weggelegd, toen hij
binnen was gekomen. Ik liet mijn oog vluchtig over de bladzijde glijden en sloeg
daarna het boek met een klap dicht. ‘Zo’, zei ik, ‘ik was in revoluties verdiept en jij
stond te kletsen in de gemeenteraad over stinkende fabrieken, ik sliep als de prins
die van geen kwaad weet en jij at sandwiches en dat alles gebeurde, terwijl men
Antoinette opgesloten hield, opgesloten als een misdadigster.’ ‘Hoor eens...’, zei hij.
Ik liep
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naar zijn stoel en bleef opzij van hem staan, zodat ik hem toch nog in zijn ogen kon
kijken, al was het dan ook schuin van boven. Ik liet hem niet aan het woord komen.
‘Weet je wel wie Antoinette is’, zei ik scherp, ‘een meisje dat nagelbeet tot haar
twaalfde jaar, dat tegen een afzichtelijke tante aankeek tot haar twintigste, dat daarna
voor al die lelijkheid wraak nam en een schoonheidsinstituut begon. Een meisje dat
acht jaar zonder mij, zonder haar vader is geweest, dat nog nooit iets lelijks heeft
gezegd, dat nog nooit iets kwaads heeft gedacht, dat alleen maar lief is en goed, dat
vleugels had moeten hebben omdat zij een engel is...’ Mijn opgewondenheid trachtte
tevergeefs een hoogtepunt te bereiken, een paar maal nog opende ik mijn mond om
iets te zeggen, en toen werd ik langzamerhand kalmer. Mijn buurman had zijn knieën
opgetrokken en was rechtop gaan zitten. ‘Je kunt je beter niet zo kwaad maken’, zei
hij, ‘het is nu eenmaal gebeurd. En als ik juist ben ingelicht, dan is het goed gebeurd
ook, dat wil zeggen, zonder veel opzien te baren. Keddemeier heeft haar tegen de
schemering meegenomen en is met haar door achterstraatjes en langs een omweg
naar het bureau gegaan.’ Wij keken elkaar nu recht aan en ik zag voor het eerst dat
zijn ogen grijs waren, heel licht grijs, bijna kleurloos.
Wij zwegen enige minuten, toen ging hij staan. Hij was veel groter dan ik en een
moment vreesde ik, dat hij om zou vallen, zo slap leken mij zijn benen. Hij legde
zijn hand op mijn schouder en vroeg: ‘Hoe is het met Elisabeth?’ ‘Heel goed’, zei
ik, ‘ze verwacht een baby.’ ‘Die ondeugd’, zei hij. ‘Ja, die ondeugd’, zei ik. Toen ik
hem zag gaan, zoals hij gekomen was, door de achterdeur, kwam plotseling de
gedachte bij mij op dat ik hem niets had aangeboden, geen sigaar, geen koek en zelfs
geen koffie.
Hij was nauwelijks uit het gezicht verdwenen of ik had al mijn jas aan en mijn hoed
op. Ik verliet het huis door de voordeur. Toen ik buiten liep voelde ik dat mijn maag
leeg
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was, akelig leeg, en ik kreeg een wee gevoel, want het was juist de tijd dat ik
gewoonlijk at. Maar de angst die mij daarvoor een moment was overvallen, de angst
voor een onzeker noodlot, had ik nu niet meer. Of liever gezegd, had ik bijna niet
meer, want er bleef wel iets, iets vreemds, dat zich niet geheel door de opkomende
verontwaardiging liet verdringen.
Ik liep snel en met grote passen. Keddemeier woonde boven een bakker, ik wist
in welke straat maar ik wist niet precies waar, dat zou ik echter spoedig genoeg
uitvinden. Hij stond bekend als iemand die nooit een mens kwaad deed en die het
niet zo nauw nam bij het vervullen van zijn plicht. En verder genoot hij enige
ruchtbaarheid, omdat hij altijd achter de stadsjeugd aanzat, wanneer die ploeterde in
de verboden grachten rond de stad. Daar had hij zijn speciaal vermaak van gemaakt.
Hij nam dan hun kleren weg en joeg ze, zoals God ze geschapen had, door de
omringende weilanden. De straat waar hij woonde was smal en vrij kort. Bij de eerste
bakker had ik al geluk, want ik zag zijn naam daarnaast op de deur staan. Ik belde
en terwijl ik wachtte tot men mij open deed, verliet iemand de bakkerswinkel en een
vlaag van de geur van vers gebakken brood drong in mijn neus. Ik had even het
onaangename gevoel te verwerken van een maag, die zich samenknijpt. Toen ging
de deur van Keddemeier met een klik open. Ik zag een trap en boven aan die trap
hoorde ik een vrouwenstem roepen, wie er was. ‘Ik zou graag Keddemeier willen
spreken’, riep ik terug. Enige ogenblikken hoorde ik niets anders dan het rumoer van
heen en weer lopende voeten en slaande deuren. Daarna riep de stem weer: ‘Alleen
als het heel noodzakelijk is...’ Ik antwoordde niet, maar begon de trap op te lopen,
die langer was, dan ik had vermoed. Eindelijk boven, stond ik voor een vrouw van
middelbare leeftijd, met gladde gitzwarte haren, die netjes gekamd waren en achter
haar hoofd samen gebonden. ‘Hier heen’, zei ze en ze opende een van de drie deu-
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ren op het portaal. Ik kwam in een grote kamer, die mij een ogenblik verblindde,
want de zon scheen er recht in. Toen mijn ogen enigszins gewend waren, zag ik
Keddemeier in een hoek staan voor een spiegel. Hij was bezig zich te scheren en hij
had zijn jas nog niet aan. Hij droeg een gebreide wollen borstrok, terwijl bretels met
paarsrode strepen over zijn broek naar beneden hingen. ‘Ja’, zei hij, ‘ik heb
gisterennacht dienst gehad en dan ben ik de morgen daarna altijd wat laat. Als het
aan mij lag, dan was ik trouwens nog veel later en dan kwam ik helemaal de deur
niet weer uit vandaag, maar over een kwartiertje begint mijn dienst alweer.’ Hij had
mij een moment opgenomen en was toen dadelijk weer verder gegaan met het inzepen,
het witte schuim en de ronde vorm van zijn hoofd deden mij even denken aan een
bloemkool. Ik deed een paar passen vooruit, tot ik bij een glimmend dressoir stond,
waar het glaswerk op glinsterde. ‘Waarom is Antoinette gearresteerd?’ vroeg ik, met
een zo neutraal mogelijke klank in mijn stem. ‘Wie?’ vroeg hij. ‘Antoinette’, zei ik.
Hij doopte zijn kwast in een kommetje water en zei: ‘O ja die Antoinette, nou, dat
was een flinke vrouw. Zij was nog maar een paar minuten op het bureau of zij vroeg
ons al briefjes weg te brengen voor haar. En de hele tijd dat zij gezeten heeft, heeft
zij niets anders gedaan dan telefoneren, briefjes schrijven en ons maar laten draven.
En dat alles om haar zaakje aan de loop te houden. Net alsof de vrouwen het hier
geen dag zonder haar poedertjes kunnen stellen. En vrolijk dat zij was, wij hebben
heel wat plezier met haar gehad. Zij heeft mij nog het grapje verteld van die giraffe,
weet je wel, die een knoop in zijn hals had.’ Het was alsof de geur van vers brood
uit de bakkerij beneden door de vloer omhoog trok. Mijn maag kneep weer samen.
Onderwijl schoor Keddemeier zich met een ouderwets scheermes, dat er uitzag als
een slagzwaard. ‘Waarom is Antoinette gearresteerd?’ herhaalde ik even kalm als te
voren. ‘Ja’, zei hij, ‘waarom. Eens kijken, het was een misverstand geloof ik. Maar
zo
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precies herinner ik mij het ook niet meer. Als ik het goed heb, dan kwam de slager,
die hier een eindje verder op woont, mij vertellen dat zij met vals geld in haar zak
liep. Zij was die morgen bij hem in de winkel geweest en had een ons leverworst
gekocht, of het kan ook wel rookvlees zijn geweest, en zij had betaald met een biljetje
dat niet deugde. Ik heb het geval onderzocht en vond in dat zaakje van haar een paar
potjes met geweekt papier er in, die mij verdacht voorkwamen. Dat was het begin,
als ik mij goed herinner.’ Hij was klaar met het scheren en droogde zich af. Terwijl
zijn gezicht in een reusachtige handdoek verdween, zei ik: ‘Had je het recht om haar
te arresteren?’ ‘Wat recht?’ vroeg hij, ‘bedoel je dat ik het deed buiten mijn diensttijd?
Dan vergis je je. Toen mijn dienst om was, heb ik een collega gewaarschuwd en die
heeft het verder afgemaakt. Als mijn tijd er is om op te stappen, dan stap ik waarachtig
wel op, daar kun je gerust op wezen.’ Zijn gezicht kwam op dat ogenblik weer uit
de handdoek te voorschijn. Het viel mij op, dat zijn wangen steenrood waren, nu het
witte schuim van de zeep was verdwenen. ‘Nee’, zei ik, ‘ik bedoel het recht zoals
dat bij de wet is bepaald.’ ‘Wat wet,’ zei hij, ‘ik weet van niets. De slager kwam bij
mij en vertelde dat Antoinette met valse briefjes in haar zak liep. Ik geloof dat dat
duidelijk genoeg is. Ik behoef niet eerst een wet na te kijken om te zien wat mij in
zo'n geval te doen staat.’ Hij stak zijn arm in de mouw van zijn uniformjas. ‘Dus
alleen op de verklaring van die slager ben je afgegaan’, zei ik, ‘en het is nooit in je
hoofd - ik dacht eerst dat het een bloemkool was, maar ik zie nu beter, het is een stuk
steen, rood steen - het is dus nooit in je hoofd opgekomen, dat die slager zich wel
eens kon vergissen, om maar geen erger woord te gebruiken. De wet handhaven
betekent voor jou kinderen uit de gracht te jagen en ze naakt door het weiland te
laten draven. Maar godzijdank heb je de kleren van Antoinette tenminste niet
meegenomen.’ Terwijl hij zijn uniformjas dichtknoopte, zei
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hij: ‘Ik heb je toch al gezegd dat het een misverstand was. Dat is dus waarachtig wel
in mijn hoofd opgekomen. En wat die rode steen betreft, zo goed ken ik de wet nog
wel, om te weten dat dat een belediging is.’ Hij keek naar de klok. ‘Een belediging
van een ambtenaar in functie’, zij hij, ‘het is al één uur geweest en ik ben weer in
dienst. Ik zal hier proces-verbaal van opmaken.’ Op dat ogenblik kwam zijn vrouw
binnen en liet de deur naar het portaal half open staan. ‘Heb je je boterhammen in je
zak?’ vroeg ze. Ik aarzelde, ik wilde nog iets zeggen, maar daar mij niets meer te
binnen wilde schieten, ging ik tenslotte maar. Toen ik de trap afliep, hoorde ik
plotseling een bulderend gelach, dat uit de kamer kwam en over het portaal schalde.
Zo ver was ik toen! Ik wist waarom men Antoinette had opgesloten, waarom men
haar had behandeld als een misdadigster. Aan de kletspraatjes van een slager en aan
de stomme gedragingen van een agent was zij ten offer gevallen. Het was ten hemel
schreiend! En daar gebeurde niets tegen, daar brak geen revolutie om uit, daar vielen
geen doden voor. Daar gebeurde niets tegen! En dat, terwijl toch niet alleen Antoinette,
al was het voor haar dan ook in bizondere mate kwetsend, maar ook alle andere
mensen, zoals zij over straat liepen, zoals zij met elkaar praatten, zoals zij winkelden,
dagelijks aan hetzelfde gevaar bloot stonden! Er behoefde maar één slager iets te
zeggen, er behoefde maar één agent gewekt te worden en dan kon het wéér gebeuren...
Goed beschouwd verkeerden wij allemaal voortdurend in gevaar, konden wij elk
ogenblik gearresteerd worden, kon elke minuut een agent verschijnen, die ons langs
duistere achterpaadjes naar het bureau bracht. Ik stond stil, en wilde gaan schreeuwen.
Maar iemand die achter mij gelopen had botste tegen mij aan en ik moest mij
vastgrijpen aan een vensterbank om niet te vallen. Toen ik opkeek zag ik dat het de
vensterbank was van een étalage en dat in die étalage vleeswaren waren uitgestald.
Ik stapte de winkel in. Achter een brede blanke toon-
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bank, stond een man met een kort wit jasje aan. Hij had een fraai gevormd gezicht,
smal en donker, en hij glimlachte welwillend, maar een beetje uit de hoogte. Zijn
haar glom van brillantine en over het vlees heen, dat op de toonbank lag, bereikte
mij een zoete parfumgeur. In een hoek van de winkel waren twee andere mannen
bezig, in lange met bloed bevlekte jassen. Zij sloegen met een hakbijl en platte messen
op een houten blok. Voor de toonbank stond een klein meisje op haar tenen. De
geurende slager schoof haar met zijn vingertoppen een groot grauw pak toe en toen
keek hij mij aan. ‘Doe mij maar een ons leverworst’, zei ik. Hij glimlachte
medelijdend en riep op een zachte, beschaafde toon iets naar de hoek van de winkel.
Onderwijl bleef hij mij aankijken. ‘Hoe is het toch met die Antoinette gegaan?’ vroeg
ik. De woorden kwamen mij moeilijk over mijn lippen en ik fluisterde bijna. Zijn
glimlach werd breder en behaaglijker. ‘O dat was niets bizonders’, zei hij, ‘de moeite
niet waard om er over te praten. Men heeft het hele geval wat erg opgeblazen, ik heb
er heus niet zoveel aan gedaan. En alles wat ik heb gedaan had een ander ook kunnen
doen, het lag zomaar voor de hand.’ Hij schoof mij een keurig klein pakje toe. ‘En
een ons rookvlees’, zei ik. Hij riep weer iets naar de hoek van de winkel, precies als
te voren. Er kwamen onderwijl drie nieuwe klanten binnen, twee vrouwen en een
schooljongen. ‘Zo’, zei ik, ‘ging het zo gemakkelijk.’ ‘Ja’, glimlachte hij, ‘het was
werkelijk niets. Een van mijn knechten ontdekte het valse bankbiljet. Ik had de cassa
des middags om twee uur nog gecontroleerd, het moest dus daarna gebeurd zijn. Ik
schreef de namen van hen die ik na die tijd hier had gezien en voor zover ik mij ze
herinnerde op een papiertje. Daarbij was Antoinette. Onderwijl kwam de vrouw van
den gemeenteontvanger binnen en zij maakte een praatje, waarbij het een en ander
over het valse biljet ter sprake kwam. O, zei ze, die Antoinette deugd niet. Laatst zag
ik haar nog bezig in haar zaak op een manier, die mij toen al verdacht voor-
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kwam. En eerlijk gezegd heb ik haar nooit vertrouwd. Ik ben toen naar Keddemmeier
gegaan en ik heb hem...’ ‘Wat zei zij?’ onderbrak ik. ‘Dat zij haar nooit had
vertrouwd’, glimlachte hij beleefd en een beetje hautain terug, ‘en dat het toch wel
vandaag of morgen met haar zaak mis zou gaan.’ Ik pakte de leverworst uit en nam
het papierenschaaltje op mijn hand alsof ik het wilde wegen. ‘Hier’, zei ik en wierp
hem de leverworst in het gezicht. Het fraai gevormde gezicht dat nog welwillend
glimlachte toen de edele lijn van de neus reeds gebroken werd door een kleverig stuk
worst en de licht bruin getinte wangen glommen van het vet. Ik keek daar een ogenblik
naar en glimlachte voldaan terug. Toen begon ik rustig het papier van het rookvlees
te wikkelen, maar voor ik daarmee klaar was, drongen twee gillende vrouwen mij
de winkel uit. Buiten zag ik nog dat de slager door zijn beide knechten werd
vastgehouden en dat een glanzende haarlok over zijn voorhoofd viel.
Zowel Keddemeier als de slager wist ik spoedig daarna op de juiste waarde te schatten.
Toen ik eenmaal thuis mijn middagmaal naar binnen had gewerkt en de maagkrampen
opgehouden waren, bestonden zij al bijna niet meer voor mij. Het briefje van mijn
achterbuurman, dat ik ongeveer een week later ontving en waarin hij mij aanraadde,
voor mijn eigen bestwil, een minnelijke schikking te treffen met Keddemeier, legde
ik terzijde, alsof dat mij niet aanging. En de rekening van den slager, betreffende een
vleesmolen, die door mijn toedoen gevallen en gebroken zou zijn, kwam mij
eenvoudig belachelijk voor. Keddemeier en de slager waren zijtakjes geweest,
waarlangs ik naar beneden was gegleden, naar de wortel van het kwaad. En die wortel
wist ik nu te vinden, dat was het enige wat van belang was.
Tot drie maal toe stond ik op de stoep voor het huis van den gemeente-ontvanger.
Drie maal belde ik ook aan en eveneens drie maal kreeg ik geen gehoor. De laatste
keer
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liep ik langs een omweg naar huis terug, door het park, om rustig te overwegen welke
mogelijkheden mij nu nog overbleven. Ik sloeg een smal berkenlaantje in en
waarschijnlijk dacht ik aan een bijl, om de deur open te slaan, of aan een steen, om
door de ramen te gooien, toen ik de vrouw van den gemeente-ontvanger uit de
tegenovergestelde richting zag naderen. De verrassing was zo groot, dat ik geen
ogenblik aarzelde en haar meteen aansprak, toen zij mij passeerde. Van passeren was
eigenlijk geen sprake, want het laantje was zo smal dat een van ons beiden moest
uitwijken en dat deed zij noch ik. Wij stonden dus recht tegenover elkaar. Zij was
een grote vrouw, zwaar gebouwd, maar vormloos. Haar gezicht werd ondermeer
ontsierd door een zwarte bril met fonkelende glazen, die stijf tegen haar ogen was
gedrukt. Haar voorhoofd ging schuil onder de brede rand van een zwarte hoed. ‘Wat
valt er op Antoinette aan te merken?’ vroeg ik. Ik probeerde door de fonkelende
glazen van haar bril heen te zien, maar het gelukte mij niet. ‘Alles’, zei zij. Ze deed
daarbij haar mond open en dicht als een vis die naar lucht hapt. ‘Zo’, zei ik, ‘dan zal
het tenminste gemakkelijk vallen iets te noemen.’ Ik deed nog een halve stap naar
voren, dat was precies zover als ik kon komen, wilde ik niet op haar tenen gaan staan.
Ik wachtte geduldig op haar antwoord, maar het scheen alsof zij voor het eerst niet
van plan was te antwoorden. Zij draaide zich een halve slag om en zo zijdelings zou
zij langs mij kunnen glippen, wanneer zij dat wilde. Maar voordat dat gebeurde,
wilde ik toch nog iets zeggen. ‘Ik heb lang in mijn leven gevaren’, zei ik, ‘bijna dertig
jaar in de indische wateren, op een vrachtboot. Het was er meestal kalm maar kwamen
er eens moeilijkheden, dan heb ik het altijd wel weten te klaren en ik zal het nu ook
wel redden. Ik woon hier nog maar kort en ik voel mij nog steeds een beetje een
vreemdeling. Ik ken de gebruiken die hier in ere worden gehouden slecht en misschien
vergis ik mij ook wel eens in wat mag en niet mag. Maar verder ben ik als ieder ander
en mijn
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beide dochters zijn mij lief. Zij verloren hun moeder al, toen zij nog niet eens konden
praten, haar graf is in de tropen. Zij verloren mij, toen zij oud genoeg waren om wat
te leren, want toen heb ik ze hierheen gestuurd. Een tijdelijk verlies weliswaar, maar
zwaar genoeg voor jonge meisjes om er sentimenteel van te worden. Zij hebben zich
echter goed gehouden, Elisabeth zowel als Antoinette, hoewel zij het niet prettig
hadden bij een tante, die de schrik van het huis was. Dat heeft acht lange jaren geduurd
en daarna ben ik terug gekomen, om zelf de beschermende hand boven hun hoofd
te houden, in zoverre dat tenminste nog mogelijk is. En nu zal ik u nog iets anders
vertellen mevrouw. Of u het geloven wilt of niet, dat zal mij op het ogenblik koud
laten. Maar toen de beide meisjes geboren werden is de Almachtige Schepper eens
wat guller geweest met het uitdelen van goede eigenschappen dan gewoonlijk.
Waarvan anderen slechts mondjesmaat toebedeeld krijgen, hebben zij ruimschoots
ontvangen. En daarom alleen zijn zij geworden wat zij zijn. Elisabeth, die een dezer
dagen een baby verwacht...’ Toen pas viel zij mij in de rede. Zij stond al bijna met
haar rug tegen een berk en op dat moment deed zij nog een stap achteruit, zodat haar
hoed naar voren schoot, half over haar gezicht. ‘Elisabeth een baby!’ riep ze,
‘Elisabeth een baby! Nou, dat is wel wat laat, want zij is al meer dan een jaar
gescheiden! Ik weet dat van mijn eigen zuster, die in hetzelfde plaatsje woont als zij,
in dezelfde straat, vlak tegenover haar. Haar man komt nooit meer bij haar, tenminste
haar eigen man niet. Iedereen weet dat zij gescheiden is, ook al zegt zij zelf van niet.
Maar zij bedriegt iedereen, tenminste dat probéért ze, precies als Antoinette, die óók
een bedriegster is en misschien nu óók wel een baby verwacht...’ Zij schoot zijdelings
langs mij heen, haar mantel schuurde langs de berkestam. Mijn ogen bleven kijken
naar de berk, die nu weer vrij stond en alleen. Vaag drong in mijn oren het geluid
van snelle voetstappen door, die zich al verder verwijderden. De dunne
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takjes van de berk hingen roerloos neer. Ik liet mijn ogen verder naar beneden glijden,
tot waar ik de wortel vermoedde. Tak en wortel, dacht ik, tak en wortel. Toen liep
ik naar huis.
Na een onrustige nacht werd het mij duidelijk wat mij te doen stond. Uitroeien
met tak en wortel! Zo moest het zijn en zo zou het worden! Na enige dagen zoeken
vond ik een schilder die ook nog iets te vereffenen had met de vrouw van den
gemeente-ontvanger en die tegen een goede beloning bereid was met mij samen te
werken. En de daarop volgende morgen kon de vrouw van den gemeente-ontvanger
van haar eigen ruiten lezen dat zij een leugenaarster was en een kwaadspreekster.
Maar niet alleen de ruiten, ook de muren van haar huis en de buitendeur konden haar
dat duidelijk maken. En wat mij nog de meeste voldoening gaf, dat was de stoep, de
hoge stoep, waarop ik driemaal tevergeefs op haar had staan wachten en die nu
uitschreeuwde, als het ware, met grote, indrukwekkende letters, dat zij ter helle kon
varen. De woorden waren duidelijk te ontcijferen wanneer men op de rijweg liep,
men behoefde er niet eens voor stil te blijven staan.
Op een Zondagmorgen kwam Antoinette bij mij. Zij zag er slecht uit, zij had
blauwe kringen onder de ogen en zij keek somber. Zover hebben zij haar dus al
gekregen, dacht ik bij mijzelf. Zij ging in de stoel zitten, die altijd voor haar klaar
stond, stak een sigaret aan en blies de rook met een zware zucht uit. ‘Vader’, zij ze,
‘ik twijfel niet aan je goede bedoelingen, maar als je op dezelfde wijze doorgaat als
nu, dan kan ik mijn zaak wel sluiten.’ Ik had verwacht dat zij met iets dergelijks zou
komen, zij was in staat het nog voor de vrouw van den gemeente-ontvanger, voor
Keddemeier en den slager op te nemen. Zij had nu eenmaal voor het kwade geen
oog. ‘Weet je wat van Elisabeth wordt verteld?’ vroeg ik. ‘Ja’, zei ze, ‘maar van de
vrouw van den gemeente-ontvanger moet je je niet al te veel aantrekken. Zij is in
haar wiek geschoten omdat ik haar niet helpen
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wilde. Van haar gezicht viel niets goeds te maken, zelfs met de beste middelen niet
en dat heb ik haar laten weten. Ik had de keuze tussen een behandeling zonder succes
en eenvoudig te weigeren. Ik heb het laatste gekozen, omdat mijn zaak daar op den
duur profijt van zal hebben.’ Zij rookte nerveus, ik had haar trouwens nog nooit
eerder zien roken. ‘Maar stook het vuurtje nu niet op, stook het vuurtje in godsnaam
niet op, daar kom ik alleen maar verder mee achteruit.’ Zij trok haar stoel wat dichter
naar mij toe en iets op het kastje naast haar rinkelde. Het was de trouwfoto van
Elisabeth. ‘Ik geloof Antoinette, dat je niet alles ziet, wat met deze zaak in verband
staat’, zei ik. ‘In de eerste plaats gaat het om je eigen veiligheid. Wanneer ik nu niet
ingrijp, dan kun je vandaag of morgen weer gearresteerd worden. Wanneer ik op het
ogenblik de vrouw van den gemeente-ontvanger niet aan de kaak zou stellen, dan
staat er de volgende week weer een andere vrouw van een andere gemeente-ontvanger
op en dan begint hetzelfde spelletje weer. Keddemeiers en slagers lopen er bij
honderden rond. En wij zouden niet verlost worden van het gevaar, waaraan wij
allemaal zijn blootgesteld en engelen wel in het bizonder. Nee, Antoinette, ik kan er
nu niet mee ophouden. nu vooral niet, nu ik de wortel van het kwaad, in dit geval,
ontdekt heb.’ Antoinette stak weer een sigaret aan en ze zei: ‘De vrouw van den
gemeente-ontvanger is geen wortel, zij is eerder een soort poeder, hoe harder men
over haar wrijft, hoe moeilijker zij weg te krijgen is’. Ik lachte, ‘Van poeders heb ik
geen verstand’, zei ik, ‘maar als ik eenmaal iets begin, dan breng ik het ook altijd
wel tot een goed einde.’ Antoinette bleef niet lang, zij was onrustig en gejaagd. Toen
zij weg was, vroeg ik mijzelf af, of er niet iets vreemds aan haar was geweest. Pas
tegen de schemering werd het mij bewust, dat zij mij voortdurend had aangekeken,
dat er iets angstigs in haar ogen was geweest, iets smekends bijna. Zover hebben zij
haar dus al gekregen, dacht ik opnieuw.
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Nog dezelfde avond schreef ik een ingezonden stuk over lichtvaardige arrestaties,
dat, hier en daar verkort, in de avondbladen van Dinsdag werd opgenomen. Woensdag
liet ik een pamflet drukken, waarin ik de weigering van Antoinette om de vrouw van
den gemeente-ontvanger een schoonheidsbehandeling te geven, uitvoerig ter sprake
bracht. Donderdag werd dat pamflet gratis verspreid in de binnenstad, huis aan huis.
En Zaterdag vertrok Antoinette, om twee uur en 58 seconden precies.
Ferdinand Langen
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Praeludium
Nooit had zij Amsterdam zo liefgehad
als op de avond dat hij naast haar ging.
De straatlantarens brandden en er hing
een kleine maan boven de binnenstad.
Zoals de wind vaart door het jonge blad
doorvoer haar onverhoeds een huivering was het een voorgevoel, een waarschuwing?
Zij wilde het niet weten, zij vergat
zichzelf, haar laatste weerstand ging verloren.
Zij wist zich sedert zij hem had ontmoet
weerloos, en eenzamer dan ooit tevoren.
Maar een verwachting, angstaanjagend zoet,
werd als een wonder ademloos geboren
in de ontroering van hun afscheidsgroet.
H. Michaelis
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Op weg naar jou
Op weg naar jou voel ik mijn hart volstromen
met een verrukking, grenzende aan pijn.
De zomer stort zijn fonkelende wijn
uit over groene, vreugdedronken bomen.
Terwijl ik stilsta op een zonnig plein,
streven mijn ranke, vederlichte dromen
ten hemel met de zilveren fontein,
even verrukt aan aardes druk ontkomen.
De stenen worden soepel en bezield
onder mijn snelle, doelbewuste voeten.
Ik wist niet dat ik zoveel van je hield.
De Dam komt mij met klokkenspel begroeten het liefste zou ik hier zijn neergeknield
uit schroom, bevreesd bijna voor het ontmoeten.
H. Michaelis
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De beuk
Hoog naar den hemel is hij opgericht,
Recht en gespierd, en in het dalend licht
Staat hij gelijk een vorst zoo trotsch en stil,
In zich gekeerd en schijnbaar zonder wil.
Zijn huid is glad en onaandoenlijk koel,
En wie hem ziet, herkent een jong gevoel
Van ademloos verwachten en van pijn,
Dat warm en kwetsbaar als een kind doet zijn,
Totdat een hand streelt langs het huivrend naakt,
En diep in mij een vreemde bron ontwaakt,
En water stroomt... ik ben niet meer alleen,
Want wat ik was, is met de aarde één.
K.H.R. de Josselin de Jong
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Linden
De linden geuren wreed en bitter-zoet;
Ik denk verteederd aan vervlogen dagen,
Waarin het hart ontbloeide zonder vragen,
En leven zalig was en wonder-goed.
Ik weet dat ik den tijd vergeven moet,
Die nimmer uitstel geeft aan die hem vragen,
Terwijl herinnering niet is te dragen,
Bij lindengeur die bitter is en zoet.
Wij zullen nooit verlost zijn van Verleden;
Al zwaarder en vermoeider wordt ons gaan,
Daar 't hart welhaast bezwijkend, moegestreden,
Niet leven kan zonder een schoonen waan,
Noch zonder hoop, dat dankzij veel gebeden,
Het Einde méér is, dan wij nu verstaan.
K.H.R. de Josselin de Jong
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Het boegbeeld
De vrouw lag aan het strand, de armen wijd,
doortrokken van de geur van zee en zomer:
een kleine haven, waarin het getij
de schepen dreef van veler mannen droomen.
Maar zij lag roerloos, door den wind omspeeld,
en zij was zèlf een schip, en ging uit varen.
De ranke boeg lijnde haar eigen beeld:
oogen aquamarijn en lichte haren,
borsten die zij zeer ingetogen droeg
zooals de kuische vrouwen uit het Oosten,
die, in zichzelf gehuld, zichzelf genoeg,
den leegen blik der Westerlingen troosten.
Zoo was ook zij, zoo koos zij zee, alleen,
bood zich den storm, en speelde met de raven,
en vond het eiland, dat de maan bescheen,
en vond den man, en in den man de haven.
Maar juist toen zij zich scheurde van den boeg
- de blauwe baai rimpelde zich in strepen wees daar een hand naar zee: het is genoeg.
Zie, in de haven reeds tevele schepen.
Toen koos zij zee, eindelijk zee, voorgoed:
gescheurde scheg, omstoeid door de dolfijnen,
en dacht verwonderd, wat Hij van haar vroeg,
die in den nacht Zijn sterren haar deed schijnen.
Maar Hij daarboven zweeg. Toen zweeg ook zij.
De eenzaamheid der zee heeft haar bedolven.
De zee is zilt, zooals ook tranen zijn.
Zij rees en zonk gelaten met de golven -
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De storm wierp het gehavend schip aan land,
wrakhout, dat ver uit zee komt aangevaren.
De zon schijnt warm, een vrouw ligt aan het strand,
oogen aquamarijn, en lichte haren...
Lidy van Eijsselsteijn
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Ultio deorum
Within world of my hearth this stormy night
I see the last of battles waged. It seems
As though great dreamers, banished gods and kings
Are come to earth again and in their whiteHot wrath against this stark world bled of dreams
Have drawn their burning swords - legion of flames
To deal, onto their souls', the body's death
To them who through dry lips called those high names
And passionate deeds of yore the imaginings
Of fools who deified the winds that blow - To the horde, counting gain with its last breath
As in gust upon gust they take their wild
Belated vengeance - till, in the last glow
Among the ashes I can see no more
Forms or life than the image of a child,
And a bowed singer on a lonely shore.
H. Schuurbeque Boeye
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Romance van de maan
Naar Federico García Lorca
De maan kwam in de smidse
met haar hoepel van borstelgras;
daar was een kind aan het spelen,
dat plots vol aandacht was.
Het kind was plots vol aandacht
door de armen van de maan,
die waren, windbewogen,
wuivende, langs gegaan.
Wuivende met haar armen
kwam ze de smidse in;
wellustig waren, en zuiver,
heur borsten van hard tin.
Het kind scheen plots bevangen
van zinneloze smart,
het riep: ‘De zigeuners komen
en roven je grote hart
om er halssnoeren van te maken,
en ringen’, riep het beducht;
en aldoor bleef het roepen:
‘De zigeuners, maan; maan, vlucht...’
‘Kind, laat me voor je dansen,
en komt het zigeunervolk,
dan slaap je op het aanbeeld
de slaap van een rose wolk’.

Ad interim. Jaargang 5

212
‘Vlucht, maan; ik hoor ze komen,
nog is het vluchtenstijd’.
‘Kind, laat me voor je dansen
in witte gestevenheid’.
De paardenhoeven beroerden
der vlakte trommelvel;
het kind lag op 't aanbeeld te slapen,
moe van z'n manespel.
En door de olijvengaarde,
brons en droom in een,
kwamen de zigeuners,
loerend door wimpers heen.
Wat heeft de katuil gekresen,
in de boom naast de fluisterwind:
de maan gaat langs de hemel;
aan de hand heeft ze een kind.
En de zigeuners wenen,
waar de maan straks nog dansende ging
om de wind, die haar kwam bedekken,
en een sluier voor beiden hing.
Jac. van Hattum
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Liefde
Slaaf van vlees en al z'n lusten,
langer niet, dan toegestaan,
heb ik, die Uw navel kuste,
Uwen schedel op'-gedaan;
en er vlogen witte duiven,
toen ik de verlossing sprak,
en in leer-groen over-huiven
d'oleander openbrak;
de camelia ging bloeden,
en ik volg' et honingmerk
tot het steeds in U vermoede
mozaiek en wonderwerk.
Duizend verzen, uitgelezen,
aan -gewelf en schedelwand,
mocht ik dichter door U wezen
in een onbetreden land.
Gaan, als gaan in koningsgraven,
met de sleutel tot de taal,
vondst van onontgonnen gaven,
winst aan verzen en verhaal.
Stiller naast me neer gelegen,
dan ooit vlees aan stilte won,
woord met woord aaneengeregen,
dat uìt U voòr U begon.
Uit Uw bekkeneel gestegen,
witte duiven op mijn hand,
bleef het wonder niet verzwegen
van -gewelf en schedelwand.
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Al Uw denken. Uw begeren,
al Uw zachte zin voor mij,
werd aandachtig psalmodiëren,
David, Koning aan Uw zij.
Slaaf van vlees en al z'n lusten,
langer niet, dan toegestaan,
ben ik, die Uw navel kuste,
tot Uw tempel ingegaan.
Jac. van Hattum
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Het voertuig
De eerste helft van het concert zat er op. Tenminste, bijna. Beethoven kondigt het
einde lang van tevoren aan, de slotaccoorden dreunden door de zaal. De mensen
zaten rustig te luisteren, met geheven gezichten en de handen in de schoot. Enkelen
leunden voorover, en bleven in deze houding tot na het einde.
Er werd beleefd, licht aanmoedigend geklapt; de uitvoering was middelmatig. De
dirigent boog driemaal, naar het midden en naar links en rechts, waarbij zijn blik
zich eerst richtte naar de balconloges en vandaar terugging naar de eerste rijen in de
zaal. Alles verliep zoals men dat kon verwachten.
In de gangen liepen de mensen elkaar haastig voorbij, om zich een plaatsje te
bemachtigen in de foyer. Ik echter haalde mijn jas, en verliet het gebouw. Voor mij
had deze avond, tijdens de uitvoering van het eerste programmanummer, reeds zo'n
onverwacht hoogtepunt bereikt dat het geen zin had om nog langer te blijven. Een
portier keek me na terwijl ik langzaam de paar stenen treden naar buiten afging. Op
het plein dat nu voor me lag, stond een kolossaal standbeeld van een man te paard.
Het paard steigerde en de man zat van mij afgewend. Laag om het standbeeld heen
zwenkten lichten. Ik wandelde onder een afdak van bomen en verdween in de frisheid
en duisternis van de nacht.
Nog altijd doordrong mij de muziek die in me uitwerkte als een dronkenschap, als
een duizeling van de geest rondom een onbegrepen verlangen. Een korte tijd had ze
mij zo gewichtloos gemaakt, dat ik nu verwonderd was over mijn trage gang, over
de engheid van de nacht die als een klok over mij heen hing en geluidloos tegelijk
met mij voortschoof. Ik was verwonderd omdat dit alles zo vreemd aan mij werd,
omdat mijn verlangen hieraan hoog ontsteeg.
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Mijn gedachten waren als wolken, ijl en zwevend, en dan opeens heel stil; ze baadden
in een nieuwe helderheid, terwijl ikzelf bleef voortgaan door de lome nacht die op
mij woog zoals een vaag schuldgevoel op mij woog, sinds het begin van mijn bewuste
leven. Kwam het misschien doordat de lichte stap van een meisje mij voorbijging,
dat ik nu opeens moest denken aan het fijne kind van wie ik, toen ik nog maar net
vijfentwintig was, niet kon nalaten te houden? Maar reeds in die tijd liet het
schuldbesef geen enkele ruimte open, gaf mij geen enkele kans meer. Eigenlijk
geloofde ik niet aan schuld, alleen aan schulddelging; het waren erg onduidelijke
gevoelens, maar zozeer mijn zekerheden dat ik hierom van mijn meisje wegging.
Sindsdien leefde ik gebannen binnen mijzelf. Waarom dacht ik nu zo hevig aan al
deze dingen terug? Zoals deze avond in het concertgebouw, overzag ik in één flits
mijn hele leven; maar alsof het niet toebehoorde aan mij.
Ook was ik het zelf niet die daar onder bomen wandelde. Mijn benen, twee
zelfstandige en rustige wezens, stuurden mij. Boven mijn hoofd leefden de bladeren,
er stond nog een warme wind. In de takken die zich losmaakten van de zware massa
der stammen, was een spanning voelbaar, zo sterkten en rekten zij zich uit.
Daaromheen bewogen de bladeren, bespieders zonder ogen die telkens neersloegen,
lispelend weer omhoogklapten en zo een zwart, levend plafond vormden boven mijn
hoofd.
Ik kwam op een wijd plein waar enkele lanen onder een grote hoek op statige wijze
uit hun villawijk samenkwamen. Het was alsof zij plotseling openlijk tevoorschijn
traden, doordat de bomen hier verder uiteenstonden en nogal smal en bescheiden
werden. Aan de andere zijde, verder dan ik zien kon, begonnen de smallere straten
van een dichter bebouwd stadsgedeelte. Recht op het plein kwam een straat uit waar
gele wagens zich lawaaierig voorthaastten over
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een ijzeren spoor. Daar brandden veel lantaarns, de verlichting der gevels was er
kleurrijk en schel. Vanaf de plek waar ik stil was blijven staan, zag ik deze dingen
koddig en vreemd, alsof ik door een kaleidoscoop keek naar taferelen uit een andere
wereld, alsof ik neer was komen strijken in een voor mij vreemde sfeer, een
langgeleden tijd.
Uit die verre drukte aan de overkant van het plein maakten zich lage rechthoekige
dingen los. Voorop droegen ze twee lichtbundels, uitgezonden door fanatieke ogen
die strak en recht vóór zich staarden. Ze flitsten rakelings aan mij voorbij. Toen ik
begon te turen met halfdichte ogen, leek het een zwerm lichtstralen die wanordelijk
door elkaar heenschoten. De stoeprand zelf begon onrustig te worden en bochten te
maken onder mijn voet. Zover ik zien kon kwam alles in een nooit stilstaande
beweging en nam mij met zich mee. Om aan dit carnaval te ontkomen, vestigde ik
mijn blik strak op een gebouw dat zich verhief aan de overkant, aan de ingang van
de villawijk. Het was een museum, waardig en voornaam van stijl, aandachtig
gebouwd in oude tijden. Boven de kantelen der daken klommen wolken, reizigers
die zich gehuld hadden in witte plaids, de hemel in. Zij verdwenen achter de hoge
wayangpoppen der bomen. De takken zwiepten heen en weer als dansmeisjes in een
danse macabre.
Mijn blik werd weer neerwaarts getrokken doordat zich, dicht langs de trottoirband
van het plein, iets eigenaardigs voordeed. Onder de bladerkronen van de bomen waar
de pleinverlichting zich onwezelijk wit tegenaan wierp, naderde daar, langzaam en
hortend, een Fordje uit de vorige eeuw. Het achterstuk was kort, hoog en scheefgezakt,
het miste de vloeiende lijn van de wagens die het rakelings passeerden. De koplampen,
een paar bolle verdwaasde ogen, waren los aan de plompe voorkant bevestigd. Ze
brachten een zwak licht op dat onregelmatig over de weg schokte. Ik lachte. Ik
vermoedde een grap en vond het origineel en een staaltje sans-gêne.
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Maar mijn nieuwsgierigheid veranderde in verbazing toen ik zag dat er niemand
achter het stuur zat, dat het ouderwetse ding leeg was; en toen het bovendien zo dicht
langs mij heenkwam dat ik opzij moest springen - waarop het met een schokje stilstond
-, toen grensde mijn verrassing aan schrik.
Opzijgezakt, vol gaten en scheuren, een hoopje roestig ijzer, een lamentabel wezen
dat zichzelf overleefd had, zo vertoonde zich het Fordje aan mijn half geïnteresseerde,
half verblufte blik. Opeens viel het zijdeurtje open en bleef in een klaaghouding
scheef in z'n scharnieren hangen, een stom uitnodigend gebaar. Binnenin zag ik hoge
zitplaatsen met rechte leuningen van versleten leer. De lichten van de elegant
voorbijschietende auto's flitsten er regelmatig overheen. Het Fordje scheen geen
haast te hebben, het wachtte geduldig op mijn besluit. Wel was het vastbesloten,
want toen ik wegliep in de richting van één der beide villalanen, kwam het, met zijn
kreunend openhangende deur, hardnekkig achter mij aan. Wanneer ik vlugger ging
lopen, begon het vlugger te rijden; toen ik tenslotte rende, hield het mij, hinkend en
huppelend, onverstoorbaar bij. Tussen ons in lag de rij bomen die hier dikker werden
en de weg donker maakten. Snakkend naar adem bleef ik eindelijk stilstaan: tegelijk
stopte ook het Fordje, met een discrete hik. De hoge, heel dunne wielen beefden nog
even na. Het was een potsierlijke vertoning. Het deurportier zag eruit als een arm
die moe is geworden van het vriendelijk aanbieden, maar het toch niet nalaten zal.
Het hele geval leek zo trouwhartig en tot alles bereid als een hond die zich zijn
meester heeft gekozen. Ik bezweek, en stapte in.
We begonnen te rijden. Doorgaans betekent een autorit voor mij een duurbetaald
genoegen, maar ditmaal voelde ik mij als iemand die plichtplegingen maakt omdat
hij niet de naam wil krijgen van onhartelijkheid. Daarom zond ik gewongen
glimlachjes in de richting van het lege stuur. Ik zat stijf rechtop en vermeed elke
aanraking met de leren
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leuning die daardoor wel eens verpulveren kon. Wanneer de hele stellage tot een
stofhoop uit elkaar was gevallen en mij weer op de weg had laten staan, zou ik
trouwens niet verbaasd zijn geweest. Toch dacht ik niet aan de mogelijkheid; ik
onderging het avontuur zonder iets bewust te verwachten. Diep van binnen verkeerde
ik nog in de droomtoestand waarin de muziek mij had gebracht. Alleen miste ik een
stok tussen m'n knieën om m'n handpalmen en kin op te steunen. Toen ik in een
zijraampje zag dat ik een strikje droeg en een hoge hoed, was ik niet verwonderd. Ik
deed immers mee aan een groot bal-masqué waarop ieder fratsen maakte tegenover
zichzelf. Auto's suisden voorbij of reden ons pijlsnel tegemoet. Mijn Fordje scheen
niemand op te merken, we deden ook niemand overlast aan. Het was bijna niet nodig
voor ons uit te wijken, zo zorgvuldig hielden we ons aan de uiterste rechterkant van
de weg.
Weldra draaiden we een zijweg in. Toen kwamen we midden in het bos. De
doorgang werd daar smaller ofschoon de weg nog wel geasfalteerd was. In het mistige
licht dat het Fordje voor zich uitwierp, doemden bomen op en schoven voorbij. Zij
bogen de takken naar elkaar toe of ontmoetten elkaar boven het autodak. Soms zag
ik gedaanten van mensen die bij onze nadering schuw in de struiken weken. Wanneer
wij langsreden, stonden zij rechtop aan de kant van de weg, omhoogstarend of met
het hoofd gebukt, de takken die teveel naar voren staken achteruit duwend.
Langzamerhand maakte zich een diepe opwinding van mij meester, maar niettemin
liet ik de dingen begaan. Ik besefte niet meer dat er ooit mogelijkheden hadden
bestaan van handeling of keuze. Intussen werd het benauwd in de cabine, ik hijgde
van verlangen naar verse lucht. We reden een nog smallere weg in, geen weg meer
maar een slingerend fietspad, juist breed genoeg om ons door te laten. Het Fordje,
hoewel zwaaiend en telkens opzij stotend, nam feilloos de ontelbare bochten. Maar
met elke bocht werd
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het weer bochtiger en weer smaller, steeds langzamer kwamen wij vooruit. Er slierden
takken langs beide portieren, dan werden bladeren als zwartgeschroeide handen tegen
de ruiten platgedrukt; achter het vehikel om schokten ze naar hun oude stand terug.
Het kwam mij voor dat we op weg waren naar het binnenste der duisternis. De
weifelende koplichten die niet altijd met dezelfde sterkte schenen, ontdekten mosen bladertapijten en afgeknakte, knokige takken waar we schokkend en briesend
overheen reden. Die neergevelde takken werden steeds dikker en sterker, ze deden
mij, met hun knobbels en hun wonden waar zijtakjes waren afgereten, ergens aan
denken. Vederop werden het hele boomstammen die aan hun beide uiteinden in
tweeën gesplitst waren. Het Fordje kroop er hijgend overheen, zelf werd ik tegen
een deurportier geworpen. Opeens ontwaarde ik dat het geen takkebossen waren
waar we tegenop klommen, maar dode mensen, zwartgeworden lijken die, met het
hoofd naar de aarde gekeerd, lagen te vergaan. Achter ons, overal waar wij er overheen
hadden gereden, lagen ze vermorzeld. Ontsteltenis greep mij aan, maar ik was zelf
slechts een willoos ding, neen, alleen een gevoel dat was opgelost in dit gebeuren,
dat geen oordeel had en geen macht.
Juist toen ik dacht dat we niet verder konden doordringen, kwam er verandering
in het kronkelend ongedierte dat deze weg was. Hij effende zich, werd opener en
milder. Er was nog geen bestrating, maar wel wit grint. De dubbele begrafeniswacht
der bomen week uitelkaar. Wij kwamen aan de grens van het bos als aan de grens
van een nieuwe wereld die barmhartiger en goedgeefser was. Het witte pad liep recht
omlaag, omhoog en weer omlaag door een gastvrij en bloeiend heideveld. Hier en
daar kropen sparrestruiken langs een bleke achtergrond behoedzaam naar elkaar toe.
Verderop in het volgend dal, stonden groepjes dennebomen, boven de tengere
stammen sloten de kruinen roerloos aaneen. Aan alle zijden stegen witte dam-
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pen, dansende nimfen voor één nacht. Ik meende dat zij aan 't zingen waren, ik boog
mij verlangend voorover maar kon niets horen. Toch moeten zij luid gezongen hebben,
want zelfs de oude maan kwam luisteren en beklom in sikkelvormig gekromde
houding zijn pad. Ook openden in de verre hemel enkele sterren het raam.
Langzaamaan werd het terrein vlakker en mij enigszins bekend. Plotseling zwaaide
de weg scherp naar rechts. We passeerden een brug met rode en groene verkeerslichten
over een spoorwegemplacement. De rails wierpen een glinsterend net over het
baanvak, locomotieven stonden te dampen en stootten witte rookwolken uit in de
nacht. Even later, vóór ik het goed en wel kon begrijpen, waren wij teruggekeerd in
de smalle straat waar het verkeer voor ons gevaarlijk druk was en het licht zo scherp
dat ik de ogen moest sluiten; we kwamen uit op het grote plein waar het
vreemdsoortige avontuur was begonnen.
Bedaard tuffend en een beetje bibberend op onze hoge wielen, reden we opnieuw
de brede laan op. Hoe, door de tussenkomst van wie, van wat, zou dit ooit kunnen
ophouden? Er was niemand die op ons lette die deze hekserij in de gaten had.
Onderging ik het Laatste Oordeel of zat ik nog midden in de zonderoes en zondig
door m'n recht te laten gelden op straf? Opeens dacht ik: dit zal nog vijfentwintig
jaar zo doorgaan, nooit komt er een einde. Ik voelde me erg moedeloos worden, m'n
benen wogen als twee steenblokken op de vloer van het rijtuig. Ik ging er toe over
om voor m'n rug steun te zoeken; als het vehikel uit elkaar zou vallen, des te beter.
Toch meende ik dat het mijn plicht was om mee te werken, om althans geen verzet
te bieden. Toen ik dat bedacht had, werd ik weer vol angstvallige zorg en bewoog
me niet meer. We draaiden de smallere weg in waar mensen als spoken opzijschoten
in het licht van de koplampen. Opnieuw greep de opwinding me aan, en de
benauwenis.
Nu het traject me bekend was leek het korter, en boven-
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dien reden we vlugger, het Fordje scheen te winnen aan behendigheid en kracht.
Toen we de berg lijken naderden, greep de ontzetting me bij de keel. Met m'n volle
lichaamsgewicht drukte ik met gestrekte armen tegen de deurportieren om het bezeten
rijdier te remmen. Het Fordje echter snorde, raasde en ronkte, m'n armen zakten weer
neer, uitgeput zonk ik in elkaar. Maar juist begon het terrein te glooien en zich te
verbreden, op de heide waar de nimfen dansten en zongen en de maan scheen, zag
ik wezens zweven die gelukkig waren. Misschien hadden ze mij in hun midden willen
dulden, maar hoe kon ik uit deze draaimolen wegkomen, en te vroeg en plotseling
waren we in de bewoonde wereld terug. Overigens werd het ook in de stad stiller;
het was voorbij middernacht.
Hoevele malen we deze kring nog beschreven hebben, weet ik nu niet meer. Met
iedere ronde ging het sneller, waanzinniger. De bomen vielen voor mijn blik opzij
als of ze gemaaid werden, we joegen in een wirwar rond en van mijzelf was niets
overgebleven dan een wirwar van gevoelens waaruit ik me niet meer kon oprichten,
waarover ik niet meer als de heer en meester bevel kon voeren. Juist wanneer ik
dacht mij in vrede te zullen bezinnen, eiste het nachtelijk stadsverkeer al mijn aandacht
en emoties op, en daarna begon de tocht opnieuw. In razende vaart snorden we de
statige laan op. De smalle asfaltweg, een dronkaard die in zijn slaap verrast werd en
in elkaar kromp, sloeg bochtig onder ons weg, we klauterden, botsten en sprongen
over de stapel lijken, in de maneschijn riepen en wenkten de nimfen, maar reeds
schoten we over de spoorbrug, zonder te letten op rood of groen. Wanneer we de
smalle straat inzwenkten en ons uitgangspunt weer bereikt hadden, zakte ik duizelig
opzij maar kreeg geen tijd om op adem te komen, de start was alweer gemaakt en
het was me niet mogelijk me uit m'n zonderling voertuig te bevrijden.
De ronde kwam waarop het verlossende ongeluk ge-
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beurde. Al eerder had ik gemeend dat er in de hoop boomtakken die lijken waren,
enige verschuiving en beweging merkbaar was. Enkelen hadden zich op de rug gerold
en staarden met opengesperde kaken omhoog. Bij onze nadering hieven zij de
verkoolde lichamen op, dreigend met hun verwrongen ledematen. Het Fordje tierde
en steigerde tegen hen aan. Toen juist de laatste, die veel weerstand had geboden,
achter ons was neergevallen, toen we door het taaiste struikgewas waren
heengescheurd en reeds de heuvel afsnelden, verloor m'n rijdier een secondelang
zijn zelfbeheersing en zwikte omver in een verraderlijke kuil waar onkruid overheen
was gegroeid. We werden opzijgeslingerd, meteen sloeg de motor af, de koplampen
doofden. Ik zag kans het portier open te wringen; toen ik de eerste stoot gegeven
had, schoot het meteen uit m'n handen en bleef in gebukte en deemoedige houding
scheef in 't scharnier hangen. Bij het uitstappen voelde ik dat ik stram was geworden,
het deurtje sloeg achter me dicht. Voorzichtig tastte ik met m'n voeten de kuil langs
die smal maar heel diep was, dwars over de weg liep en in de heide verdween. Aan
de randen lag rulle aarde opgeworpen, daaronder scholen vreedzame schaduwen. Ik
begreep niet dat we deze plek nog zo dikwijls zonder hinder gepasseerd waren.
Ik liep de heide op en ging liggen op de droge verende grond. De zomerwind streek
vrij langs mij heen. Boven een boomgroep gloeide de maansikkel en nerveuze sterren
hielden zich trillend aan het uitspansel vast. De nimfen echter waren dicht rond de
boomstammen glimlachend in slaap gezakt. Was ik te laat gekomen voor hun
gezang?... Ik wendde me op m'n zijde en sliep.
Toen ik wakker werd, was het volop dag. De zon scheen uit 't midden van de hemel,
kleine wolken zochten rustig hun weg. Rondom bloeide de heide, de lucht was enkel
geur. Langzaam, met een gevoel alsof ik betoverd was, liep
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ik een heuvel op vanwaar ik de wijde vlakte waarover het fietspad zich in lome, brede
golvingen had neergelegd, kon overzien. Daarna keerde ik aandachtig terug naar de
meer besloten kom. Ik voelde mezelf niet meer en kon er daarom niet genoeg van
krijgen in beweging te zijn. Ik schudde m'n schouders alsof ik ze over mezelf
ophaalde. Dan rekte ik mij op de tenen en kruiste de armen achter het hoofd. Hoog
boven me deinden de kruinen der dennen tegen de lichte lucht. De stilte rondom wij
was helder en zwevend, en zo welluidend dat ik niet eens kon betreuren dat de
kastijdende engel van de muziek hier ontbrak. Er schoten me enkele regels tebinnen
uit de Hemel van Dante: - Nooit was enig hart van sterveling zo geneigd tot
aanbidding en overgave als ik daarop mij maakte......
Terzijde, schuin over de weg, stond nog het Fordje, een ongevaarlijk dood ding,
roestig en vol deuken, versleten en afgedaan als een lang verjaarde zonde. Even
aarzelde ik nog, maar het had geen zin te gaan opnemen wat was aangericht achter
de heuvel in het bos, wat ik veroorzaakt had of waaraan ik was ontkomen. Ik besloot
de weg te zoeken naar de stad.
A.C.M. Scherft
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[Ad interim, 1948, nummer 6]
Inleiding*
De oorspronkelijke opzet van dit nummer was: niet enkel via vertalingen maar ook
door middel van essays een beeld te geven van de gehele Engelse poëzie sedert
Shakespeare. Tijdens de samenstelling werd echter als vanzelf de aandacht getrokken
tot het werk van de dichters der zogenaamde Modern Period (1911-1926) en tot dat
van na hen komende generaties. Wij doelen hier in het bizonder op de ‘Intellectual
Poets’, met T.S. Eliot en Edith Sitwell als leidende figuren; op de ‘Revolutionary
Poets’, de groep van W.H. Auden, Cecil Day Lewis, Louis Macneice en Stephen
Spender; op de ‘New Verse’-groep onder leiding van Geoffrey Grigson; en op de
vertegenwoordigers van de Nieuwste Engelse poëzie: de dichters van de
‘Apocalypse-movement’ onder leiding van Henry Treece, de ‘Neo-Surrealisten’ en
niet in de laatste plaats op het werk van een unieke figuur als Dylan Thomas, die
terecht als een der belangrijkste Engelse dichters van deze tijd wordt beschouwd.
Vastgesteld dient te worden dat wij ons bij het samenbrengen van vertalingen van
oudere - d.w.z. vòòr 20ste eeuwse - dichters niet hebben laten leiden door een streven
naar volledigheid. Aard en omvang van dit nummer lieten dat niet toe; daarbij waren
wij in sterke mate afhankelijk van de persoonlijke smaak der medewerkers, die bij
voorkeur hun lievelingsdichters vertaalden of althans die figuren tot wie zij een
zekere affiniteit bespeurden. Het best vertegenwoordigd zijn de dichters van de 19e
eeuw. Wij wijzen hierbij speciaal op Swinburne's beroemde gedicht ‘The Garden of
Proserpine’, voor het eerst in onze taal overgebracht door Victor E. van Vriesland.
Anders is het met de ‘moderne afdeling’. Daarin vindt men nagenoeg alle
belangrijke figuren vertegenwoordigd. Wij willen hier ook de aandacht vestigen op
de vertalingen naar T.S. Eliot en Dylan Thomas: eveneens de
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eerste in Nederland, voor zover wij kunnen nagaan. Het komt ons onbegrijpelijk
voor dat vooral het werk van de eerste in ons land nog vrijwel onbekend is, zoals
trouwens ook dat van Dylan Thomas en andere jonge Engelsen. Op de groeiende
betekenis van de moderne Engelse poëzie in het kader van de Europese dichtkunst
kan niet vaak genoeg worden gewezen. Sedert de bevrijding overtreft haar invloed
verre die van de Franse poëzie. Het was dan ook in de eerste plaats onze bedoeling
door middel van dit nummer een ruimere belangstelling voor haar uitingen te wekken.
Vermelden wij nog, dat het merendeel van de hier volgende gedichten speciaal
voor deze aflevering van Ad Interim vertaald is.
B.V.

Eindnoten:
* De redactie van Ad Interim stelt er prijs op, een woord van bijzondere erkentelijkheid tot Bert
Voeten te richten, aan wiens uitgebreide kennis van de Engelse poëzie en aan wiens
onbaatzuchtige arbeid de totstandkoming van dit nummer te danken is. Gaarne had zij haar
‘gastredacteur’ meer tijd en meer plaatsruimte ter beschikking gesteld; onder de gegeven
omstandigheden heeft Bert Voeten echter resultaten bereikt, die, naar de redactie verwacht, de
lezers evenveel voldoening zullen schenken als zij het haar hebben gedaan.
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William Shakespeare (1564-1616)
Sonnet XVIII
Zal ik u spiegelen aan een zomerdag?
Gij zijt een lieflijker en zachter tij:
Storm schudt de bloesems uit het takkenrag,
En alle zomers gaan te snel voorbij:
Soms straalt het oog des hemels veel te heet,
En dikwijls derft zijn gouden aanschijn vuur;
En eens vergaat al wat men schoonheid weet,
Door 't lot of door de grillen der natuur.
Maar uw oneind'ge zomer neemt geen eind,
En nooit ontbeert hij wat het schoone u laat,
Noch pocht de dood dat ge in zijn schaduw kwijnt,
Als ge in deez regelen de tijd weerstaat;
Zolang de mens nog ademt, 't oog nog ziet,
Zolang leeft dít en leeft gíj uit mijn lied.
Bert Voeten
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William Shakespeare
Sonnet LXXI
Treur langer niet om mij wanneer ik dood
Ben dan ge hoort de sombre klokketonen,
De wereld meldend dat ik haar ontvlood
Om bij nog vuiler wormen te gaan wonen.
En leest ge deze regels, denk niet aan
De hand die schreef; mijn liefde is zo groot,
Dat ik uit uw herinnering wil gaan,
Indien het mij herdenken u verdroot.
O, als gij nog eens weerziet dit gedicht,
Wanneer ik tot de stof ben weergekeerd,
Herhaal dan zelfs mijn arme naam niet meer;
Maar zorg dat bij mijn dood uw liefde zwicht
Opdat de wijze wereld niet uw rouw
Wanneer ik heen zal zijn, bespotten zou.
Hans Berghuis
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William Shakespeare
Sonnet CXXXII
Ik min uw oogen, die, als met mijn pijnen
Begaan, wetend hoezeer 'k uw hart mishaag,
In zwart gehuld rouwend te minnen schijnen,
Aanschouwend meelijvol wat smart ik draag.
Nooit heeft de morgenzon met eed'ler glans
De vale wang van 't oosten overschenen,
En de avondster kan aan den stillen trans
Van 't westen niet meer lieflijkheid verleenen,
Dan uw gelaat ontvangt van 't rouwend oog:
Laat dan ook 't hart den rouw niet vreezen,
Nu 't rouwen uw gezicht zoo mild betoog,
En breid de deernis uit tot heel uw wezen.
Dan wil ik zwart als kleur der schoonheid roemen,
En, wie van u verschilt, verfoeilijk noemen.
H.W.J.M. Keuls
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Ben Jonson (1573-1637)
voor Celia
Drink mij niet toe dan met uw ogen,
Mijn blik zal 't antwoord zijn;
Laat één kus achter in uw glas
En 'k vraag niet meer om wijn.
Dorst van de ziel, zo diep bewogen,
Vraagt beter drank dan mijn';
Dronk ik wat eens voor goden was,
Uw nectar zou 't niet zijn.
'k Bood laatst een krans van rozen u aan,
Niet slechts te uwer eer
Doch hopend dat zijn lieflijkheid
Dan niet zou welken meer.
Gij liet uw aâm erover gaan
En zond hem aan mij weer;
Hij groeit sindsdien, en bloeit en spreidt
Niet d'eigen maar uw geur!
Max Nord
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John Donne (1573-1631)
Holy sonnets VII
Aan de verbeelde uiteinden dezer aarde
Blaast, Englen, uw bazuinen. En rijst heen
Op uit den dood, ontelbre oneindigheên
Van zielen, naar uw lijven die rondwaarden
Verspreid: al die vloed zwolg, die vuur zal branden,
Die krijg sloeg, nood, kwaal, pijn, geweld, dwangwet, lot,
En wie nooit doods smart proeve', en zien zal God.
Maar laat hèn slape', en mìj, Heer, in dees landen
Een wijl nog rouwen: zoo mijn zonde' al gaan
Boven die van hen allen, 't is te laat
Te vrage' uw gena's volheid mij te laven
Als we daar zijn; waar hier we in laagte staan,
Leer mij hoe ik berouw: dat 's eendre baat
Als zou uw bloed mijn schuldkwijtschelding staven.
Victor E. van Vriesland
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John Donne
Holy sonnets X
Dood, wees niet trotsch, al noemden veler woorden
Machtig en vreeslijk u, gij zijt zoo niet,
Want die gij denkt te storten in het niet,
Sterven niet, dood, noch kunt gij mij vermoorden.
Rust en slaap, beelden slechts van wat gij zijt,
Schenken genot, veel meer moet gìj 't dan geven;
De besten eindigen het eerst hun leven:
Rust voor hun stof, en hun zielen bevrijd.
Slaaf van 't lot, koningen en die zich verdoemen,
Werkt gij met gif, ziekten en oorlogsbloed;
Door lied en maanzaad slapen we even goed,
En beter dan door u; waarop dan roemen?
Na korten slaap wij 't eeuwige waken erven,
En dood bestaat niet meer; dood, gij zult sterven.
Victor E. van Vriesland
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William Blake (1757-1827)
Oorlog
O was er een stem als donder, en een tong
Die de keel van de krijg kon verstikken! Het lijf geschokt en de ziel tot waanzin gedreven,
Wie doorstaat het? Als de ziel der verdrukten
Vecht in de wielende baaierd, wie doorstaat het?
Als de wervlende furiën komen van de
Troon van God, als de frons van zijn aangezicht
Drijft de volkren samen, wie doorstaat het?
Als zonde haar vleugels uitslaat over de strijd,
Verzaligd wegzeilt op de vloed des Doods;
De ziel gesleurd wordt naar het eeuwig vuur
En helse Bozen juichen om hun prooi,
O wie doorstaat het? Waar komt dit vandaan?
O wie geeft antwoord voor de Troon van God?
Vorsten en eedlen hebben het gedaan!
Neen, Hemel, úwe schaar heeft het gedaan!
Bert Voeten

Prologue intended for a dramatic piece of King Edward the Fourth.
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William Blake
Voor 'n kapel......
Voor 'n kapel van louter goud
Zag ik velen buiten staan
In aanbidding en geween Niemand durfde binnen gaan.
'k Zag een slang verrijzen bij
't Witte zuilenpaar der deur
En zij drong en drong en drong,
Dwong de gouden hengsels neer.
Door het kostbaar middenpad,
Hel van parel en robijn,
Sleepte zij haar slijmrig lijf
Naar de blanke altaarschrijn,
Spuwde daar haar paars venijn
Op het brood en op de wijn.
Daarop keerde ik naar een stal
En wierp mij neder naast het zwijn.
Bert Voeten
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Samuel Taylor Coleridge (1772-1834)
Nederland
Water en wieken, groenen, oevers groen; Wilgen wier tronken naast de schaduw staan
Van hunne hoger helften, wilgengriend: Hofsteden als aan 't ankersnoer - torens aan land
Doorsteken nevelbanken Water, wijd water, groenen en groen riet,
En watervloeden. Jan G. Elburg
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John Keats (1795-1821)
Op de dood
I
Kan dood slaap zijn, als leven dromen is
En het geluk vervliet als ijdle schijn?
De korte vreugd laat ons geen heugenis
En toch lijkt ons sterven ons de diepste pijn.

II
Vreemd is het, dat de mens op aarde zwerft
En leeft in weedom, maar geen uur verzaakt
Zijn doornig pad; en dat zijn blik hier derft
Het zicht op streken waar hij straks ontwaakt.
Bert Voeten
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Lord Alfred Tennyson (1809-1892)
De lotos-eters
‘Houd moed!’ zei hij en wees hen naar het land,
‘De kracht der golven voert ons naar de kust’.
In lome middag stapten zij aan land,
Waarboven altijd hing een middagrust.
Langs 't smalle strand dreef mat en traag de lucht,
Zwaar ademend als in vermoeide droom.
De maan stond boven 't dal rond en geducht
En langs de steile klip viel smal een stroom
Als rook, die talmde en naar beneden slierte, loom,
Een land van stromen. Soms als trage rook
Viel water in dunne sluiers van batist
En elders waar 't uit licht en schaduw dook
Sloeg een gordijn van schuim het water dicht.
De glinst'rende rivier gleed naar de zee
Uit 't binnenland: drie toppen aan de horizon,
Drie pieken waar de sneeuw al eeuwen ligt
Verkleurden in de zon. Door regenval bedauwd,
Strekten de somb're dennen zich uit kreupelhout.
Betoverd zonk de trage zon in
't Rode Westen: door kloven zag men 't dal
In ijle verte, en 't gele duin
Waar palmen wuifden, der dalen bocht'ge val
En weiden, waar veel galiganen bloeiden,
- Een land, waar alle dingen 't zelfde schenen! En rond de boot, gezichten moede en smal,
Droevig en smal, met trage tred verschenen
De lotoseters, door de rode zon beschenen.
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Zij droegen takken van die toverplant
Van bloem en vrucht nog vol, en ieder kreeg
Ervan, maar ieder die het tot zich nam,
Die proefde, hoorde de golven van de zee
Al ver en verder weg, langs vreemde reê
In woede en rouw, en wat zijn makker zei
Klonk verder dan het graf, zo dun van stem;
En diep in slaap en wakker toch scheen hij
En 't hart sloeg zijn muziek, een vreemde wijs erbij.
Zij lieten hen alleen op 't gele zand,
Tussen de zon en maan aan lege kust;
Schoon was hun droom van 't verre vaderland,
Van kind, vrouw en slavin, maar in hun rust
Scheen hun de zee zo moe, de riem zo moe
En moe het zwervend veld van 't dorre schuim.
Toen zei er een: ‘Wij gaan niet meer terug’,
En eensklaps zongen zij: ‘Ons vaderland
Ligt ver achter de zee; wij zijn voor goed gestrand’.
Jan Spierdijk
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Algernon Charles Swinburne (1837-1909)
De tuin van Proserpina
Hier, waar de wereld traag en
Alle onrust is teniet
Als uitgewoede vlagen
Waar droom in droom verschiet,
Zie ik 't gewas gedijen
Voor 't plukken en het snijen,
Voor maai- en oogstgetijen, Een slaapzwaar stroomgebied.
Moe ben 'k van traan en lach en
Van wie er lacht en schreit,
Van wat, wie zaait, kan wachten
In komenden oogsttijd;
Moe ben 'k van ure' en dagen,
Bloeme' op wind weggedragen,
Droomen, krachten en vragen,
En al wat 't waken lijdt.
Leve' en dood zijn hier buren
En, buiten menschlijk zicht,
Golfgrauw en winden sturen
Zwak schip en geesten licht;
Zij drijven los - vanwaar? - en
Geen weet waarheen ze varen:
Ons komt zoo'n wind niet waren
Noch groeit zoo iets in 't licht.
Geen veen of kreupelbosschen.
Heide noch wingerd bloost,
Slechts kale maanzaadknoppen:
Haar groene druivenooft;
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Biesstengels, bleek ontloken,
Van bloem noch blad doorbroken
Dan waaruit zij zal stoken
Voor dooden wijn des doods.
Bleek, zonder tal of namen
Op akkers zonder vrucht,
Wiegen ze in sluimring samen
Nachtlang. Dan klaart de lucht:
En als vertraagd, te laat en
In hemel en hel verlaten,
Door neevlen losgelaten
Daagraad uit duister vlucht.
Wie sterk was als de leeuwen
Woont ook eens bij de doôn.
Hem wekt geen englenhemel,
Hij krijgt geen hel tot woon.
Wie schoon was als de dagen
Ziet eens zijn schoon vervagen;
Kwam hem ook liefde schragen,
Bij 't einde is zij gevloôn.
Bleek, achter hal en wanden,
Met loof gekroond, staat zij
Wier koude onsterflijke handen
Al 't sterflijke verbei'n.
Liefde vreest haar te groeten
Wier loome mond is zoeter
Voor wie haar kome' ontmoeten
Uit vele lande' en tij'n.
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Al wie ooit werd geboren
Wacht ze, haar moeder de aard',
't Leven van most en koren
Vergeten. Lente en zaad
En zwaluw glippen heimlijk
Achter haar aan, waar pijnlijk
't Zomerlied onwaarschijnlijk
Lijkt en de bloem versmaad;
Waar liefd', nu dor en zwaar, en
Vermoeid van wiek en oud,
Heen wijkt, en doode jaren
En al wat rampspoed bouwt,
Verzaakter dagen doode
Droomen, door sneeuw bevrozen
Knoppen, verwaaide roode
Blaadren uit voorjaarswoud.
Geen smart van 't grootste derven,
Geen vreugd staat voor ons vast;
't Heden zal morgen sterven:
Tijd stopt op niemands last;
En liefde, zwak en wreed, en
Met mond die 't half maar leed, en
Oogen die reeds vergeten,
Zucht: liefde is kort slechts gast.
Van te veel hang naar 't leven,
Van hoop en vrees bevrijd,
Danken we in korte bede,
Wat ook gij goden zijt,
Dat levens niet steeds voortgaan,
Dat dooden nimmer opstaan,
Dat zelfs de traagste stroom aan
't Eind veilig zeewaarts glijdt.
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Dan zal geen ster ontwaken,
Noch zon met gloed bevracht;
Gerucht als golven maken
Noch klank of beeldenpracht;
Wintersch noch lentlijk loover
Noch iets van dag of toover; Slechts de eeuwige slaap is over
In een eeuwigen nacht.
Victor E. van Vriesland
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Francis Thompson (1859-1907)
Ontmoeting in de droom
De ademtocht die nacht en dag
Vermengden in het Oostlijk klaren,
Werd tot een lied, onhoorbaar zacht,
Dat Lyra streek uit sterlichtsnaren.
Toen schemer kromp, en 't licht bedeesd
Langs morgens grijze ogen viel,
Steeg met de zielen die verrezen
Naar Lucidé mijn ziel.
Nog was er in haar blik geen gloed,
Dan die 'k er eens in schijnen zag,
Nog was haar diepe hart als toen
Het voor het laatst aan 't mijne lag.
Daar zwol, en zonk en herbegon,
Verwachting in haar ogen aan:
Spranklende droppen van de bron
Diep uit haar ziel vandaan.
Zo hoge zaligheid doorwaait
De kamers van der dromen woon,
Dat daar de wieken van de tijd
Weer jong zijn, en verblindend schoon
- O vreugd voor mij, o vreugd voor haar Zij, die 't verleden zacht omsluit:
Waar onze kus de lucht verwarmt,
Gaan nooit haar ogen uit.
Jan G. Elburg
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Alfred Edward Housman (1860-1936)
Wees stil, mijn ziel......
Wees stil, mijn ziel, wees stil; uw waapnen zijn onzeker.
Aarde en hoge hemel zijn hecht gebouwd, in een oud uur.
Denk liever - roep hen weer, voor 't drinken van smarts beker,
De dagen vol van rust, O ziel, en lang van duur.
Onheusheid werd bemind, maar in de duistre groeve
Sliep ik en zag niet; wie ook weende ik vond geen traan;
Zweet droop, er vloeide bloed en ik was nimmer droevig:
Het was toen goed met mij, de dagen vóór 't bestaan.
Nu 'k het waarom bepeins, verstrikt, zonder geleide
Op aarde omga, drink ik de lucht en voel de zon.
Wees stil, wees stil, mijn ziel; het is voor een getijde;
Verdraag dit uur, verwijl bij onrechts bron.
Zie, hoge hemel en aarde lijden vanaf de schepping;
Al wat een hart ooit brak is hier, doch zonder zin:
Woede en hoon en haat en vrees en ook ontzetting Waarom ontwaakte ik? Wanneer slaap ik weer in?
Jan Spierdijk
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William Butler Yeats (1865-1939)
Hoe de takken verdorden
Ik riep toen de vogels de maan zacht murmelen hoorden:
‘Laat kievit en wulp maar begaan met geroep en geklaag,
ik haak naar uw vroolijke en teedre en meelijdende woorden,
want nergens voel ik mij thuis, en de wegen nemen geen end’.
Op de moede heuvel lag de maan bleek en laag,
en ik sliep in bij dat eenzaam Echtge-der-stroomen.1
De takken verdorden niet door den winterwind de takken verdorden toen ik hen sprak van mijn droomen.
Ik weet van het looverpad door de heksen genomen,
die met hun paarlen kronen en spillen vlas
uit het diepe meer vreemd glimlachend opkomen van een maan die vaag drijft waar zich windt en ontwindt
de dans van de Danaäns2 over het eilandgras
langs het bleek schuim als het licht tot koelte gaat komen.
De takken verdorden niet door den winterwind de takken verdorden toen ik hen sprak van mijn droomen.
Ik weet van Slaap's land, waar zwanenparen in kringen
zingende vliegen; elk paar bindt een keten van goud een koningspaar dwaalt er rond, en hen maakte dat zingen
zoo hopeloos zalig, van wijsheid zoo doof en zoo blind,
dat zij er dwalen zullen tot er de tijd ophoudt;
dat weet ik met kievit en wulp bij dit Echtge-der-stroomen.
de takken verdorden niet door den winterwind de takken verdorden toen ik hen sprak van mijn droomen.
A. Roland Holst

1
2

Een landstreek in Ierland
Een godengeslacht uit de Keltische Mythologie
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Ernest Dowson (1867-1900)
Non sum qualis eram bonae sub regno Cynarae
Vannacht, de laatste nacht, tussen haar lippenlijn
Viel er uw schaduw, Cynara! uw adem vloog
Over mijn ziel tussen de kussen en de wijn
En ik was troosteloos, door oude lust verbrand
Ja, ik was troosteloos en boog het hoofd:
Ik ben u immer trouw geweest, Cynara! in mijn trant.
Die nacht sloeg op mijn hart haar hart zijn snelle slag,
Die nacht lag ze in mijn arm van liefde en slaap vervuld,
Ik voelde wat gekochte mond aan zoetheid bracht;
Maar ik was troosteloos, door oude lust verbrand,
Toen ik ontwaakte en zag de dag verhuld.
Ik ben u immer trouw geweest, Cynara! in mijn trant.
'k Ben veel vergeten, Cynara! op wind teloor,
Smeet 'k rozen, rozen stuk met bandelozen buur
Dansend, om weg te vagen uw leliën, die 'k verloor;
Maar ik was troosteloos, door oude lust verbrand,
Ja, al die tijd, - de dans was lang van duur:
Ik ben u immer trouw geweest, Cynara! in mijn trant.
Ik riep om wilder klanken en om sterker wijn,
Maar als het feest voorbij is en de lampen doven
Dan komt uw schaduw, Cynara, uw nacht verschijnt
En ik ben troosteloos, door oude lust verbrand,
Ja, honger naar de lippen van mijn droom.
Ik ben u immer trouw geweest, Cynara! in mijn trant.
Jan Spierdijk
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John Masefield (1876-)
De landverhuizer
Toen ik langs Daly's loods kwam, hoorde ik de jongens daar
De horlepijp aan 't dansen, Driscoll was vedelaar;
Zeelaarzen deden schudden de ruwe planken vloer,
Maar ik ging naar het westen, mijn hart werd toegesnoerd.
Door heel het winderig dorp heen klonk 't leven in mijn kop:
Zeelaarzen, stampend, schuiflend, en tranen welden op.
Het wijsje pijpte en trilde, 't gezang klonk klaar en luid Maar ik ging naar het westen, mijn stem gaf geen geluid.
De grijze stenen huizen, de nachtwind vinnig toen,
De heuvels bleek in 't maanlicht, het jonge koren groen,
Haardvuren rood en vriend'lijk, en goede vriende' erbij;
Maar ik ging naar het westen, en 't schip verwachtte mij.
Max Schuchart
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Rupert Brooke (1887-1915)
De soldaat
Als 'k sterven zou, denk enkel dit van mij:
Dat ergens is een hoekje in een vreemd land,
Dat eeuwig England blijft. Daar is beland
In edele aarde een eedler stof dan zij;
Een stof die England vorm en ziel zou leenen,
Zijn bloemen lief deed hebben, langs zijn grassen
Deed zwerven, aadmend Englands lucht, gewasschen
Door 't beekje thuis, door zon van thuis beschenen.
Denk dat dit hart, gaat alle nood wegglijden,
Als eindlijk deel van den oneindigen geest
Ergens teruggeeft Englands klankgewemel,
Gedachten, droomen als zijn dagen blijde,
Gelach met makkers saam, vriendschap geweest
Vredig in harten onder Englands hemel.
Victor E. van Vriesland
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Van ‘Georgians’ naar ‘Revolutionary poets’
Wanneer men gaat schrijven over de Engelse poëzie van de kwart eeuw die ligt tussen
de troonsbestijging van George V en het midden der dertiger jaren, heeft men
voornamelijk te maken met drie afzonderlijke, naar generatie elkaar opvolgende
bewegingen of groepen van dichters, te weten: de Georgians, de Intellectual Poets
en de Revolutionary Poets ook wel Auden-group genaamd.
Wat de beschouwer van deze, in feite door twee wereldoorlogen beheerste, periode
ogenblikkelijk opvalt is niet zozeer het grote aantal belangrijke talenten als wel de
uitzonderlijke positie en de beslissende invloed van één, geniaal te noemen,
persoonlijkheid: de dichter en essayist Thomas Stearns Eliot, door Stephen Spender
in een recente publicatie terecht gekarakteriseerd als ‘the greatest poetic influence
in the world to-day’.
Ik wil mij in het hier volgende overzicht bepalen tot een bespreking van de
voornaamste figuren uit de boven aangestipte groeperingen, waarbij ik vooral de
nadruk zal leggen op het werk van de modernen, dat wil zeggen de Intellectual Poets
- onder wie Eliot het meest de aandacht vraagt - en de Revolutionary Poets, het
viermanschap W.H. Auden, Cecil Day Lewis, Louis Macneice en Stephen Spender.
*
Er zijn in de Engelse literatuur weinig tijdperken aan te wijzen die zoveel goede
lyrische poëzie hebben opgeleverd als de zogenaamde Modern Period (1911-1926),
de jaren van verwarring, twijfel, geestelijke apathie en pessimisme voor, tijdens en
na de Eerste Wereldoorlog. Typisch negentiende-eeuwse dichters als Thomas Hardy,
Robert Bridges en Laurence Binyon gaven in deze stormachtige epoque blijk van
een verbluffende productiviteit.
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Hardy publiceerde in 1914 zijn ‘Satires of circumstances’ en kwam in '25 - drie jaar
voor zijn dood - met ‘Human Shows’. Robert Bridges, een van de laatste grote
natuurdichters, die in 1913 de titel van Poet Laureate ontving, deed op 80-jarige
leeftijd zijn ‘October and other poems’ verschijnen, terwijl Binyon, de eminente
vertaler van de Divina Commedia, in 1919 zijn voortreffelijke bundel oorlogsverzen
‘The Four Years’ publiceerde.
De overgang naar een nieuwe fase in de ontwikkeling van de Engelse poëzie werd
echter pas zichtbaar in het werk van de Georgians, een dichtergroep, die haar naam
dankt aan het feit dat zij ongeveer tegelijk met de troonsbestijging van George V
(1910) in de openbaarheid trad. De kern van deze groepering werd gevormd door de
dichters Lascelles Abercrombie, Wilfrid Gibson en John Masefield. Het l'art pour
l'art van de laat-Victorianen, de Ik-cultus en het verfijnd aestheticisme maakten in
hun werk plaats voor een humanitair streven, een meer democratisch standpunt ten
opzichte van het leven en zijn verschijningsvormen. Hun ontwakend sociaal
bewustzijn deed hen grijpen naar sneller aansprekende, balladeske vormen; voor de
uitbreiding van hun vocabulaire namen zij de gewone omgangstaal te baat en zij
schroomden niet ook uit dialecten en zeemansjargon te putten. Hun poëzie was in
sterke mate realistisch. Van dit drietal bezat Gibson voor mijn gevoel het grootste
en zuiverste talent; Abercrombie, die in '38 overleed, genoot vooral bekendheid als
essayist; de belangstelling der ‘brede lagen’ werd echter voornamelijk getrokken
door John Masefield, wiens zeemansliederen en grote verhalende gedichten een
bijzondere populariteit verwierven. Zijn romantische jeugd moet mede tot de
verbeelding van zijn lezers gesproken hebben: als jongen trok hij, zonder toestemming
van zijn ouders, naar zee, zwierf enkele jaren door Amerika, waar hij het spel van
de twaalf ambachten en dertien ongelukken beoefende en kwam, na zijn terugkeer
in
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Engeland, op de redactie van de Manchester Guardian. In 1902 debuteerde hij met
een bundel ‘Salt-Water Ballads’, schreef daarna nieuwe balladen, novellen en korte
verhalen en behaalde zijn eerste succes met het toneelstuk ‘The tragedy of Nan’
(1909). Zijn eerste verhalende gedicht ‘The Everlasting Mercy’ verscheen in 1911
en veroorzaakte door zijn ongekuiste taal veel opschudding. Het is een uiterst woelige
bekeringsgeschiedenis, deels ironisch, deels moralistisch - zoals het merendeel van
Masefields werken -, geschreven in een volkse, soms aan Villon herinnerde, toon,
met een kort, gespannen rhytme ‘From '61 to '67
I lived in disbelief of heaven.
I drunk, I fought, I poached, I whored,
I did despite unto the Lord,
I cursed, 'twould make a man look pale,
And nineteen times I went to jail.
Now, friends, observe and look upon me,
Mark how the Lord took pity on me’.

Andere verhalende gedichten volgden, w.o. ‘Dauber’ (1913) en ‘Reynard the Fox’
wel de bekendste zijn; voorts toneelstukken, romans, novellen en essays in een
onafgebroken stroom. Er zijn in Masefields werk duidelijke invloeden te bespeuren
van dichters als Chaucer, Whitman en Kipling. Bij de dood van Robert Bridges in
1930 werd hij tot Poet Laureate benoemd. Men had hem volgens mij beter de titel
Popular Poet No. 1 kunnen verlenen.
Tot de Georgian Poets behoorden ook Harold Monro, die als oprichter van de
Poetry Bookshop en uitgever van een aantal deeltjes ‘Georgian Poetry’ veel heeft
gedaan, om de belangstelling voor de poëzie in Engeland te doen herleven, en de
merkwaardige W.H. Davies, die evenals
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Masefield, zijn jeugd op zee doorbracht, later met veters liep en dit bedrijf afwisselde
met straatzang. In 1907 verscheen zijn eerste bundel ‘The Soul's Destroyer’. Zijn
naam vestigde hij evenwel voorgoed met zijn het jaar daarop gepubliceerde
‘Autobiography of a super-tramp’.
Walter de la Mare, van dezelfde generatie als Davies, moet als een geheel aparte
figuur worden beschouwd. In zijn poëzie is niets te bespeuren van de sociale
belangstelling der Georgians. Hun realisme is hem vreemd; hij evoceert integendeel
een sprookjesachtige wereld. Zíjn realiteit is de droom. Reeds in zijn eerste bundel
‘Songs of Childhood’ (1902) spelen jeugdherinneringen een grote rol. Later gaat hij
ook verzen voor kinderen schrijven - ‘Peacock Pie’ (1913) is wel zijn bekendste
verzameling in dit genre. Zijn vers is uiterst melodieus, weshalve men hem wel met
die andere ‘musician in words’ Coleridge vergeleken heeft. Een zuiver geluid, dat
bij De la Mare echter nimmer indrukwekkend wordt.
De drie jongste en begaafdste Georgian Poets: James Elroy Flecker, Rupert Brooke
en Wilfred Owen, vonden de dood in de Eerste Wereldoorlog. Hielden de beide
eerste nog in sterke mate vast aan de traditie, de breuk met de negentiende eeuw
voltrok zich definitief in het werk van de laatste dichter, die, bij zijn leven nagenoeg
onbekend, in de dertiger jaren opnieuw ontdekt werd.
Flecker trad, na Oosterse talen gestudeerd te hebben, in de consulaire dienst,
vertrok in 1910 naar Constantinopel en werd in 1911 vice-consul te Beiroet. Hij
onderging een grote invloed van de Parnassiens en van de Oosterse dichters, hetgeen
vooral blijkt uit de in 1913 verschenen bundel ‘The Golden Journey to Samarkand’.
Exotische motieven spelen ook in enkele van zijn toneelstukken een overwegende
rol. Flecker stierf in 1915 te Davos aan t.b.c.
Van Rupert Brooke verscheen tijdens zijn leven slechts één bundeltje verzen
(1911). Toen de oorlog uit-
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brak, kwam hij in het leger, nam deel aan de hopeloze verdediging van Antwerpen
in 1914 en vertrok in '15 naar het front aan de Dardanellen. Op 23 April van dat jaar
stierf hij - 28 jaar oud - aan boord van een Frans hospitaalschip in de Egeïsche Zee
en men begroef hem op het nabijgelegen eiland Skyros. Brooke is lange tijd
beschouwd als het symbool van de jonge Engelse intelligentia die op de slagvelden
het leven liet en het was Winston Churchill die, bij het overlijden van deze eerste
war-poet, in ‘The Times’ een ontroerend herdenkingswoord schreef. Het poëtisch
oeuvre van Brooke, dat nog geen tweehonderd bladzijden beslaat, draagt over het
algemeen de sporen van een talent-in-ontwikkeling. Invloeden van Swinburne,
Dowson, Wilde en Baudelaire zijn duidelijk aanwijsbaar. Naast de ‘Eighty-Nineties’
hadden de Elisabethaanse dichters, vooral Donne, zijn belangstelling - een voorkeur
die door de Intellectual Poets, vooral door Eliot, werd gedeeld. Tot zijn rijpste werk
behoren zeker de vijf, in 1914 geschreven War Sonnets, van welke het laatste in dit
nummer vertaald voorkomt. Zij hebben het nationaal sentiment zodanig bewogen,
dat de aandacht voor zijn overige verzen erdoor werd afgeleid. Brooke is voor tallozen
‘de dichter van de war sonnets’, maar hij is ook de dichter van de volgende anecdote
uit 1907, waarin een gevoel van afkeer ten opzichte van de toekomstige tegenstanders
duidelijk tot uitdrukking komt:

Dawn
(from the train between Bologna and Milan, second class)
Opposite me two Germans snore and sweat.
Through sullen swirling gloom we jolt and roar.
We have been here for ever: even yet
A dim watch tells two hours, two aeons, more.

Ad interim. Jaargang 5

254
The windows are tight-shut and slimy-wet
With a night's foetor. There are two hours more;
Two hours to dawn and Milan; two hours yet.
Opposite me two Germans sweat and snore...
One of them wakes, and spits, and sleeps again.
The darkness shivers. A wan light through the rain
Strikes on our faces, drawn and white. Somewhere
A new day sprawls; and, inside, the foul air
Is chill, and damp, and fouler than before...
Opposite me two Germans sweat and snore.

De doorbraak in de richting van nieuwe vormen (ook beeldvormen) en een nieuwe,
niet langer uitsluitend door de aesthetiek bepaalde, inhoud kondigde zich aan in het
werk van de jongste der war-poets, Wilfred Owen, die, evenals Pound en Eliot in
Amerika, de strijd aanbond met conventie en hypocrisie. Het pathos van de
negentiende-eeuwers en de weke lyriek van het fin de siècle kregen in zijn vers, dat
op de slagvelden van Frankrijk geboren werd, geen kans meer. ‘The true poets must
be truthfull’ schreef hij, maar men hoorde hem niet. Tijdens zijn leven verscheen
geen enkele bundel van hem. Eerst na zijn dood, - hij sneuvelde op 25-jarige leeftijd
in Frankrijk, een week voor de wapenstilstand - in 1920, publiceerde men zijn
verzamelde gedichten. Zij bezitten een volkomen nieuw pathos, het pathos van de
nachtmerrie die het front is, zij getuigen van een scherp zintuiglijke waarneming,
een geheel oorspronkelijk beeldend vermogen en wat ons in de techniek vooral opvalt
is het meesterlijk gebruik van de assonantie. Ik citeer van ‘Exposure’ de eerste strophe:
‘Our brains ache, in the merciless iced winds
that knive us...
Wearied we keep awake because the night is
silent...
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Low, drooping flares confuse our memory of the
salient...
Worried bij silence, sentries whisper, curious,
nervous,
But nothing happens’.

Owen is een van de eersten geweest die de voorraad aan traditionele symbolen
overboord zette en daarmede de geijkte dichterlijke zegging. Zijn vers verrast door
een overrompelend moderne plastiek; ook qua visie betekent het een doorbraak, maar
de wereld die erin wordt opgeroepen is allengs minder bewoonbaar. In dit ‘waste
land’ komt men er toe, de dood als de enige verlossing te zien. In een vers als
‘Insensibility’ prijst de dichter zijn dode makkers gelukkig:
‘Happy are those who lose imagination:
They have enough to carry with ammunition.
Their spirit drags no pack,
Their old wounds save with cold can no more ache’.

Het zijn vooral de dichters-van-dertig geweest die de onschatbare betekenis van
Wilfred Owen als avant-gardist hebben ontdekt en benadrukt. Zijn invloed op hun
ontwikkeling was even beslissend als die van Eliot en Pound. En hij bleef niet beperkt
tot de jongeren; zelfs een dichter als Yeats heeft, wat het aanwenden van de assonantie
betreft, veel aan Owen te danken. Ik denk aan ‘Byzantium’ en andere verzen uit zijn
latere periode.
*
In zijn isolement van eilandbewoner is de Engelsman door de eeuwen heen
teruggevallen op zijn eigen tradities. Zeer sterk komt dit tot uiting op het gebied van
de litera-
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tuur. Continentale invloeden, met name uit Frankrijk, zijn slechts zeer langzaam
binnengedrongen. Dit verschijnsel deed zich ook voor tegen het einde van de Eerste
Wereldoorlog. Heym en Trakl hadden het Duitse expressionisme ingeluid; in Frankrijk
was de lont voor het surrealistisch vuurwerk gelegd door Guillaume Apollinaire en
stond de keurbende van Breton, met Eluard, Aragon. Péret, Soupault gereed om zich
in de strijd te werpen; in Zwitserland opende een jonge Roemeense dichter, Tristan
Tzara genaamd, een woordenboek en creëerde uit het eerste het beste woord dat hij
tegenkwam de rumoerigste literaire beweging die ooit is opgekomen: het dada-isme.
In Engeland bespeurde men weinig of niets van deze trillingen. Afgezien van het
pionierswerk van Owen, dat, zoals gezegd, ternauwernood werd opgemerkt, tekende
zich echter langzaam maar zeker een reactie op de Georgian poetry af en het waren
de drie Sitwells: Edith en haar beide broers Osbert en Sacheverell, die daarbij sterk
op de voorgrond traden. Gedrieën stichtten zij in 1916 het tijdschrift ‘Wheels’ dat
weldra de modernistische stromingen in de poëzie weerspiegelde. Het
neo-romantisme, dat verlengstuk van de 19e eeuw, werd meer en meer verdrongen;
de natuurlyriek kreeg de genadeslag en het waren de zogenaamde soldier-poets,
figuren als Robert Graves, Siegfried Sassoon, Robert Nichols, Edmund Blunden,
Edwin Muir en Herbert Read, die met hun visionnair getint realisme snel terrein
wonnen op de vaak zo goedmoedige sociale lyriek-met-bloemetjes-en-veel-gras van
de Georgians. Anderzijds kon het niet uitblijven, dat men in de jaren van depressie
en ontreddering onmiddellijk na de oorlog aansluiting zocht bij de traditie. Ditmaal
greep men, over de romantiek heen, terug naar de metaphysische dichters uit de 16e
en 17e eeuw, vooral naar Donne en Dryden. Een radicale vernieuwing deed zich niet
voor - althans niet over de gehele linie. Wat men wel te zien kreeg was een
vernieuwing in verticale zin: naar de vorm,
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door de invloed van de verslibristen, naar de inhoud, door het hernieuwde contact
met de metaphysische dichters, geïntroduceerd door een figuur, die, van zijn eerste
optreden af, de moderne Engelse poëzie zou beheersen.
Thomas Stearns Eliot (geb. 1888 te St. Louis in de Amerikaanse staat Missouri)
vestigde zich in 1913 te Londen. Tijdens zijn studies aan de Havard University
publiceerde hij zijn eerste verzen in ‘The Havard Advocate’ (1907-1910), en kwam
in contact met de door Ezra Pound geleide groep der Imagists, waarvan o.m. figuren
als Amy Lowell, John Gould Fletcher en Hilda Doolittle deel uit maakten. De drie
jaar oudere Pound, Amerikaan van Italiaanse afkomst, had in het begin een grote
invloed op Eliots ontwikkeling als dichter. Deze ‘wilde’ experimentator schiep een
ultra-moderne poëzie, waarin hij contemporaine elementen verbond met wat hem
getroffen had in de vreemde culturen van onderscheidene tijdperken. Zij wemelt van
citaten uit de klassieken, uit Dante, uit het werk van Chineese en Provençaalse dichters
en doet voortdurend een beroep op de eruditie van de lezer. Pound speelt met alles;
hij is een jongleur en een illusionist, hij epateert, hij is esoterisch en barok; zijn verzen
zitten vaak vol ‘dode’ stukken, maar telkens weer stoot men op fragmenten van een
fascinerende pracht. Ik ken, Eliot uitgezonderd, geen moderne dichter, die tot zulk
een graad van lyrische verrukking weet te stijgen als Pound in enkele van zijn
‘Cantos’.
Ook Eliot schreef van de aanvang af een, vooral naar de vorm, onschematische
poëzie. De invloed van Pound daargelaten, kan ik het eens zijn met Hans Gomperts
waar hij zegt, dat Eliot gepoogd heeft de chaotische wereld van de 20ste eeuw een
even chaotische, onschematische poëzie te bezorgen (H. Gomperts: ‘T.S. Eliot en
de open poëzie’, Criterium Febr. '46). Ook de dichter van ‘The Waste Land’
vooronderstelt bij zijn lezers een bizondere intelligentie en een ruime belezenheid,
daar hij veelvuldig en
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zonder verklarende voetnoten (dat onder de bladspiegel woekerend eczeem van
onverwerkte kennis) citeert of regels van zijn lievelingsdichters, vooral van Dante,
van Shakespeare en andere Elisabethanen, verwerkt. Vele van zijn verzen zijn op
het eerste gezicht volstrekt ‘duister’ - indien men tenminste aan een gedicht de eis
van begrijpelijkheid meent te moeten stellen! Hij maakt het zijn commentators niet
gemakkelijk. Maar, in tegenstelling tot het werk van Pound, tracht zijn poëzie nimmer
te epateren; zij is het tegendeel van ‘sophisticated’; zij bestaat niet bij de gratie van
enkele sublieme brokstukken; vorm en inhoud hangen nooit aan elkaar als het
befaamde droge zand. Gomperts heeft er in zijn voortreffelijk essay reeds op gewezen,
dat Eliot onmiddellijk aansluit bij de Engelse traditie van de 16e, 17e en 18e eeuw.
Daarnaast bestrijkt zijn poëzie àlle gebieden van het moderne leven, doorlicht zij
alle hoeken van de menselijke existentie. In deze poëzie is. zo goed als in het werk
van metaphysische dichters als Donne en Dryden, een streven naar synthese merkbaar;
zij is volstrekt autonoom; zij getuigt van een volmaakte stofbeheersing, van een
souvereine stijl, van een ongeëvenaarde preciesheid van visie en zegging; zij is
tegelijk klassiek in haar moderne, en modern in haar klassieke elementen.
Het is mij niet mogelijk in het bestek van dit overzicht een diepgaande beschouwing
te wijden aan het werk van deze, naar mijn mening grootste dichter van onze eeuw.
Ik moet mij beperken tot het karakteriseren van enkele fasen in zijn evolutie. Daar
is het psychologisch realisme van ‘Prufrock and other observations’ (1917). De
meeste verzen uit deze eerste bundel - zoals het titelgedicht en ‘Portrait of a lady’ hebben het karakter van lyrisch-dramatische monologen (Eliot is in wezen een
dramatisch dichter), waarin de vrije associatie een grote rol speelt. Gebeurtenissen
uit het verleden - uit de Oudheid en andere tijdperken - zijn gelijktijdig aanwezig in
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het heden van het gedicht; een procédé, dat hij ook in zijn latere werk meesterlijk
toepast. Voor hen die de lectuur van Eliots verzen opzijschuiven, omdat hij, naar
hun zeggen, zo overmatig intellectualistisch is, schrijf ik hier het, van een zeldzame
lyrische bewogenheid getuigende, slot van ‘The Love Song of J. Alfred Prufrock’
over:
‘I have heard the mermaids singing each to each.
I do not think that they will sing to me.
I have seen them riding seaward on the waves
Combing the white hair of the waves blown back
When the wind blows the water white and black.
We have lingered in the chambers of the sea
By sea-girls wreathed with seaweed red and brown
Till human voices wake us, and we drown’.

Hierna volgt het visionnair realisme van ‘The Waste Land’ (1922) en van ‘The
Hollow Men’ (1925). Het uit vijf delen bestaande gedicht ‘The Waste Land’, dat
voor het eerst verscheen in het door Eliot opgerichte en geredigeerde tijdschrift ‘The
Criterion’, geeft een synthese van de na-oorlogse geestelijke depressie, een ontstellend
poëtisch panorama van de tot op haar kernen verziekte maatschappij, die elk gevoel
corrupt heeft gemaakt en de geest heeft gedood. In dit, zijn ‘moeilijkste’ werk, geladen
met een o.a. aan de oude vruchtbaarheidsriten ontleende symboliek, evoceert de
dichter een wereld die onbewoonbaar is geworden als een woestijn, een heelal waarin
de tekenen van de ondergang allerwegen zichtbaar zijn:
‘What is that sound high in the air
Murmur of maternal lamentation
Who are those hooded hordes swarming
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Over endless plains, stumbling in cracked earth
Ringed by the flat horizon only
What is the city over the mountains
Cracks and reforms and bursts in the violet air
Falling towers
Jerusalem Athens Alexandria
Vienna Londen
Unreal’

En in ‘The Hollow Men’ worden wij andermaal geconfronteerd met deze wereld vol
zielloze mensen, poppen van stro; met dit universum der absurditeit; met dode vlakten
waarin cactussen woekeren en stenen beelden staan opgericht ‘We are the hollow men
We are the stuffed men
Leaning together
Headpiece filled with straw. Alas!
Our dried voices, when
We whisper together
Are quiet and meaningless
As wind in dry grass
Or rats' feet over broken glass
In our dry cellar’.

Men is aanvankelijk geneigd Eliot een pessimisme toe te schrijven, dat geen enkel
uitzicht meer openhoudt. In het licht van de Christelijke leerstellingen (Eliot, van
Puriteinse huize, sloot zich in Engeland aan bij de High Church en helde later meer
en meer naar het katholicisme over) laat een perspectief zich echter wel degelijk
ontdekken. Eliots pessimisme is een revolte tegen de opvatting van die 19e-eeuwers,
die de onvermijdelijke volmaakbaarheid van de mens aannamen en een
dienovereenkomstig optimisme koesterden, zoals Norman Nicholson in een essay
over de
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meester verklaart. Voor hem die de christelijke doctrine erkent, is de mens, verstoten
uit zijn oorspronkelijke staat en ronddolend over een steeds onherbergzamer wordende
aarde, altijd te redden door de genade; zijn verlossing is een feit indien hij de deemoed
betracht en zijn wil onderwerpt aan de wil van God.
In het gedicht ‘Ash-Wednesday’ (1930) werd deze centrale idee belichaamd in
welhaast tot poésie pure geworden zangen, die mij telkens weer doen denken aan de
Gregoriaanse polyphonie. Eliot heeft eens gezegd, dat hij het rythme voelt, nog voor
hij aan woorden denkt. Deze aangeboren muzikaliteit heeft voor mijn gevoel nergens
een zo sublieme expressie verkregen als in zijn ‘Ash-Wednesday’. Ook het prachtige
versdrama ‘Murder in the Cathedral’ (1935) wordt door deze idee gedragen.
Er zijn twee fenomenen welke deze dichter bij voortduring obsederen: de dood
en de zonde. Zij zijn in zijn werk niet te scheiden. Daarnaast is er het verlangen om
het tijdeloze in de tijd te ervaren, een, zijn dichterschap steeds meer doortrekkende,
‘beheerste nostalgie’. Dit zoeken naar wat hij zelf noemt ‘the point of intersection
of the timeless with time’ is het centrale thema van de ‘Four Quartets’ (resp. ontstaan
in 1935, 1940, 1941 en 1942), die algemeen als het hoogtepunt in zijn oeuvre worden
beschouwd. Stephen Spender heeft van deze ‘meditaties’ gezegd dat zij enige
overeenkomst hebben met de Geestelijke Oefeningen van de grote mystici. Het
metaphysisch verlangen wordt er eindeloos gevarieerd in uitgedrukt; de dichter wil
het mysterie van de tijd ontsluieren:
‘Time present and time past
Are both perhaps present in time future,
And time future contained in time past.
If all time is eternally present
All time is unredeemable’.
(Burnt Norton - het eerste Quartet).
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Hij is op zoek naar de laatste (en eerste) waarheid, hij wil opgaan in het tijdeloze,
waarin zowel het probleem van de dood als dat van de zonde zal worden opgelost.
De ‘Four Quartets’ onthullen meer omtrent het wezen van deze dichter dan al zijn
voorgaande werken en zij doen ons duidelijker dan ooit beseffen, dat Eliot de ascese
heeft gekozen, ook in poëticis. Hij heeft zijn poëzie steeds verder gezuiverd. Gaf zij
in de aanvang vooral een beeld van de ruwe opperhuid van het moderne - dus
incidentele - leven, langzamerhand heeft zij de innerlijke realiteiten van het leven
blootgelegd. Zij spreekt nu nog slechts van de essenties. Een dichter als de door Eliot
zeer bewonderde Dryden, is hem, met zijn zin voor evenwicht en zijn eliminatie van
al wat overbodig is, een gids geweest op de weg naar deze, klassiek te noemen,
beheersing.
*
Sedert de publicatie van ‘Prufrock’ is de invloed van Eliots poëzie op het werk van
zijn tijdgenoten enorm geweest. De modernistische stromingen hadden hun
‘voorbeeld’ gevonden; de renovatie in de Engelse poëzie der twintiger jaren voltrok
zich definitief en een van de resultaten was het ontstaan van de beweging der
Intellectual Poets, waarin, naast Eliot zelf, de begaafde dichteres Edith Sitwell en
figuren als Robert Graves, Edwin Muir en Herbert Read op de voorgrond traden. De
dichter van ‘Prufrock’ vond talloze navolgers. De volmaaktheid van zijn vorm
verleidde menigeen tot imitatie. Maar het was juist deze volmaaktheid, dit hermetisch
karakter van zijn poëzie, dat al het andere imitatie deed blíjven. De jonge dichteres
Anne Ridler zegt in een recent essay ‘A question of speech’: ‘it was Eliot who first
made me despair of becoming a poet’ en zij geeft daarmede zeer duidelijk de afstand
aan die er bestaat tussen de enige ‘major poet’ in
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de moderne Engelse poëzie en de talloze ‘minor poets’ die hem omringen. (Ik moet
hier een uitzondering maken voor Auden en voor de jonge Dylan Thomas; vooral
het werk van de laatste getuigt van een meesterschap, hetwelk dat van Eliot wellicht
eens zal evenaren).
In wezen stonden de op zichzelf betrokken en naar de traditie teruggrijpende
‘Intellectual Poets’ - uitgezonderd misschien de links georiënteerde Herbert Read met hun rug naar de toekomst, die immers niets anders was dan
‘an abstraction
Remaining a perpetual possibility
Only in a world of speculation’
zoals Eliot het in de aanvang van ‘Burnt Norton’ heeft uitgedrukt. Op de drempel
van de dertiger jaren begon in een nieuwe dichtergeneratie echter verzet te groeien
tegen deze opvatting. Dit verzet kwam voornamelijk tot uiting in het werk van een
viertal jonge dichters, studenten aan de universiteiten van Oxford en Cambridge,
wier ideëen ten aanzien van een ‘herijking’ der poëzie parallel liepen. Het waren
Wystan Hugh Auden, Cecil Day Lewis, Louis Macneice en Stephen Spender, die,
onder leiding van de vitale en in elk opzicht virtuoze Auden, weldra een literaire
beweging grondvestten: de Auden-groep, welker invloed in de loop der dertiger jaren
een zeer brede vlucht nam. Wanneer men het ‘program’ van deze beweging
beschouwt, wekt het geen verwondering meer dat haar leden de naam Revolutionary
Poets kregen.
De dreiging van het opkomend fascisme en de geweldige sociale en economische
crisis maakten, volgens deze jongeren-met-linkse-sympathieën, een militante houding
in het politieke leven en een brede aandacht voor de maatschappelijke problemen
dringend noodzakelijk. Zij zagen in de poëzie een middel om ‘de zwarte zieke plek’
die de gemeenschap geworden was te cureren. De dichter diende
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de problemen van zijn tijd tot voornaamste onderwerp van zijn verzen te maken. Zijn
poëzie moest objectief zijn. Zij moest een nieuw sociaal bewustzijn wekken. Zij
moest in de samenleving een revolutionnerend element worden; zij moest trachten
die samenleving te veranderen en te verbeteren, uitzicht openen op een nieuwe wereld
waarin welvaart en orde zouden heersen, op een nieuwe mens: de honnête homme,
die de naastenliefde zou betrachten en in vrijheid zou leven, niet langer slaaf van de
machine of van drukkende economische stelsels.
Of deze uiterst links staande, echter niet orthodox-communistische dichters (een
orthodox-communistisch dichter is een contradictio in terminis!) ooit serieus geloofd
hebben in hun eigen utopieën betwijfel ik ten zeerste en ik word in die twijfel gesterkt
door een uit '46 daterende ‘terugblik’ van Stephen Spender op de werkzaamheid van
zijn groep in de dertiger jaren: ‘they (de Revolutionary Poets) could be criticised for
not immersing themselves completely in social problems and in the contemplation
of disaster’, schrijft hij. En hij gaat verder ‘Their poetry often gives the impression
that they stayed at the fringe of their own personalities and of the problems which
obsessed them. To a great extent, their poetry, though leftist, expresses the problem
of the liberal divided between his individual development and his social conscience’.
Alle gemeenschapsidealen ten spijt, bléven deze jongeren individualisten, hetgeen
niet wegneemt, dat in hun poëzie duidelijk het zoeken naar een sociale synthese
merkbaar is. In hun tijdverzen, die, op enkele na, nimmer ‘klassiek’ zullen worden,
evoceerden zij de-wereld-waarin-wij-leven via beelden die nog heet waren van de
werkelijkheid (in tegenstelling tot Eliot, die ze ‘koelde’ tot symbolen met een ver
boven de zin uitgaande betekenis, welker werking nimmer haar intensiteit zal
verliezen!). Voor de uitbreiding van hun vocabulaire deden zij een beroep op de
inhoud van technische en populair-wetenschappelijke handboeken; ook de kran-
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ten, de film en de jazz gebruikten zij als bronnen. Marx en Freud waren hun orakels;
marxisme en psychologie de hulpmiddelen waarmede zij de maatschappij analytisch
benaderden. Ofschoon zij sterke invloeden ondergingen van T.S. Eliot, van Wilfred
Owen en niet in het minst van de klassieke dichters, wier vormen zij met grote
virtuositeit hanteerden, wisten zij een volkomen eigen stijl te bereiken, de stijl van
de ‘poëtische reportage’, intellectualistisch van allure en met een vaak sterk
didactische inslag.
Het was de Spaanse Burgeroorlog die de ‘reporter-poets’ zoals ik ze zou willen
noemen een gelegenheid aan de hand deed om zich daadwerkelijk in te zetten voor
het behoud van de democratie en hun komt de eer toe de eersten te zijn geweest die
in de Engelse poëzie de democratische opvattingen hebben verdedigd tegen het zich
‘oefenend’ fascisme. Zowel Spender, Macneice als Auden waren in Spanje. De eerste
legde zijn ervaringen vast in de bundel ‘The Still Centre’, Macneice in zijn
merkwaardige dagboek-in-verzen ‘Autumn Journal’, Day Lewis schreef het grote
gedicht ‘The Loss of the Nabara’, terwijl Auden allen overtrof met zijn, ‘Spain’, dat
ik als een van zijn meest volmaakte gedichten beschouw. Ik citeer de inzet:
‘Yesterday all the past. The language of size
Spreading to China along the trade-routes; the diffusion
Of the counting-frame and the cromlech;
Yesterday the shadow-reckoning in the sunny climates.
Yesterday the assessment of insurance by cards,
The fortress like a motionless eagle eyeing the valley,
Of cartwheels and clocks, the taming of
Horses. Yesterday the bustling world of the navigators.
Yesterday the abolition of fairies and giants,
The fortress like a motionless eagle eyeing the valley,
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The chapel built in the forest;
Yesterday the cawing of angels and alarming gargoyles.
The trial of heretics among columns of stone;
Yesterday the theological feuds in the taverns
And the miraculous cure at the fountain;
Yesterday the Sabbath of witches; but to-day the struggle’.

Dit fragment geeft enigszins een indruk van Audens beeldend vermogen, van zijn
enorme vocabulaire en zijn allesomvattende aandacht voor de maatschappelijke
fenomenen. Deze, in 1907 geboren dichter, die in '30 debuteerde met een bundeltje
‘Poems’, is zonder twijfel de begaafdste van de Revolutionary Poets. Zijn technisch
kunnen is fabelachtig. Alle klassieke schema's zijn hem vertrouwd; hij bracht ze
opnieuw ‘in circulatie’, schiep tal van nieuwe vormen, vernieuwde de syntaxis en
het rijm. Als vormvernieuwer heeft hij nagenoeg alle dichters van de na hem komende
generaties beïnvloed. Hij bezit een groot lyrisch talent en een bizonder gevoel voor
de muzikale waarde van het woord, hetgeen blijkt uit de talloze liederen die hij
geschreven heeft (o.a. voor opera's van Britten); zijn grote fout is echter dat hij het
merendeel van zijn verzen volpropt met onverteerde kennis, welke men uit de eerste
de beste encyclopedie kan opdiepen. Hij onderschat kennelijk de intelligentie en
eruditie van zijn lezers, vandaar het veelvuldig voorkomen van didactische elementen.
Politiek en psychologie obsederen hem. Hij hanteert vooral de psycho-analyse te
gemakkelijk en men ontkomt niet aan de indruk dat hij Freuds theorieën sterk
overschat heeft.
Men kan Auden beschouwen als de grootste reporter en de eerste psychiater in
poëticis. Er is in zijn verzen vaak iets van front-page news; daarnaast verleent hij al
zijn objecten de breedst mogelijke basis, verengt hij ze niet tot ‘geval’ zoals onze
anecdotisten van De Amsterdamse
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School plachten te doen. Hij paart een vaak grootse visie aan een klinische aandacht
voor het menselijk leven in zijn totaliteit - hij is op de eerste plaats massa-psycholoog,
individuen ziet hij nauwelijks. Zijn poëzie is onpersoonlijk, getuigt van een
objectiviteit in het quadraat, van een volstrekt naar-buiten-gericht zijn. Men vindt er
àlles in; zij evoceert op verbluffende wijze een mechanisch universum waarin de
mensheid gevangen zit; maar Auden bespeurt men niet. Weliswaar kan men hierbij
aantekenen, dat alle grote poëzie min of meer een onpersoonlijk karakter draagt,
maar bij een figuur als Eliot b.v., die, zoals Spender zegt, ‘is not a “personal” poet,
one is always aware of the presence of a living, human Eliot in his poetry’. Ik zal de
laatste zijn om de uitzonderlijke kwaliteiten van dit dichterschap te ontkennen - hoe
meesterlijk heeft Auden bijvoorbeeld de ‘common speech’ in zijn poëzie
geïnterpoleerd! - maar bij een figuur die een zo grote invloed heeft gehad op de
ontwikkeling der moderne poëzie, mag men niet blind zijn voor de feilen.
Minder overrompelend en dynamisch, maar persoonlijker en met een sterke neiging
tot introspectie is de poëzie van een van Audens vleugeladjudanten, Stephen Spender
(geb. 1909). Veel sterker dan in het werk van zijn confraters is bij Spender het conflict
merkbaar tussen aangeboren individualisme en sociaal geweten. Deze strijd tussen
maatschappelijke visie en aandacht voor de eigen individualiteit, dit zweven tussen
actie en ingekeerdheid verleent zijn poëzie een dramatisch accent. Het is zijn
emotionaliteit die ons uit zijn vers het eerst bereikt en niet, zoals bij Auden, zijn
intellectuele preoccupatie. Hoewel hij voortdurend spreekt over verschijnselen die
hij schuwt, zoals de tijd, de angst, de dood, de oorlog en de zwakheid, is hij het ook
die van de ‘Revolutionary Poets’ het duidelijkst uitzicht opent op dat geïdealiseerde
morgenland van de toekomst, waarin alle lijden overwonnen zal zijn. Op die
momenten neemt
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zijn poëzie een sterke lyrische vlucht. Ik citeer uit ‘After they have tired’:
‘Readers of this strange language,
We have come at last to a country
Where light equal, like the shine from snow, strikes all faces,
Here you may wonder
How it was that works, money, interest, building, could ever hide
The palpable and obvious love of man for man.
Oh comrades, let not those who follow after
- The beautiful generation that shall spring from our sides Let not them wonder how after the failure of banks
The failure of cathedrals and the declared insanity of our rulers,
We lacked the Spring-like resources of the tiger
Or of the plants who strike out new roots to gushing waters.
But through torn-down portions of old fabric let their eyes
Watch the admiring dawn explode like a shell
Around us, dazing us with its light like snow’.

Cecil Day Lewis, de oudste van het viertal (geb. 1904) debuteerde in 1929 met
‘Transitional Poem’. Ofschoon zijn poëzie gedragen wordt door een sterke drang
naar actie, een verlangen om, via een revolutie in poëticis, de maatschappij te
revolutionneren, ofschoon hij zijn lezers zelfverzekerd toeroept:
‘You shall be leaders when zero hour is signalled,
Wielders of power and welders of a new world’.

beklemt het huidige bestel - ‘a world worse than nightmares’ - hem bovenmate. Hij
gaat het te lijf met de
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satire en zijn werk heeft niet zelden een moralistische tendens. Daarnaast wordt hij
geboeid door het landleven en hij heeft verzen geschreven die een prachtige, sterke
natuurlyriek bevatten. Verrassend zijn vaak zijn kleine gedichten, zoals ‘Behold the
swan’, waarin hij een oud symbool als de zwaan weet te laden met een nieuwe,
vérdragende betekenis:
Behold the swan
Riding at her image, anchored there
Complacent, a water-lily upon
The ornamental water
Queen of the mute October air,
She broods in that unbroken
Reverie of reed and water.
Now from the stricken
Pool she hoists and flurries,
And passes overhead
In hoarse, expressive flight:
Her wings bear hard
On the vibrant air: unhurried
The threat and pulse of wings, the throat
Levelled towards the horizon, see They are prophecy.

Het werk van Louis Macneice (geb. 1907 en van Ierse afkomst) is niet zo
‘programmatisch’ als dat van de andere Revolutionary Poets. Deze dichter en classicus
- hij maakte een sublieme vertaling van de ‘Agamemnon’ van Aeschylus - is bijwijlen
wel een meedogenloos criticus van de moderne maatschappij, maar zijn houding is
voornamelijk destructief. Hij spreekt van de chaos en men vindt bij hem sporadisch
utopische visioenen à la Spender en Day Lewis. Macneice is van nature een
romantisch dichter en zijn afkomst zal daar niet vreemd aan zijn. Hij
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voelt zich thuis in sombere randgebieden, in mist en grijze eenzaamheid. Zijn
gedichten over IJsland en de Hebriden behoren dan ook tot het beste wat hij
geschreven heeft. Artificeel wordt zijn poëzie als hij tracht de atmosfeer van een
grauwe, troosteloze fabrieksstad weer te geven, zoals in ‘Birmingham’; zuiver en
ongekunsteld is zijn vers, waar het met eenvoudige middelen de rust van een landhuis
verbeeldt, plotseling verbroken door de stem van een radiospreker, zoals in het hier
volgende ‘Cushendun’:
Fuchsia and ragweed and the distant hills
Made as it were out of clouds and sea:
All night the bay is plashing and the moon
Marks the break of the waves.
Limestone and basalt and a whitewashed house
With passages of great stone flags
And a walled garden with plums on the wall
And a bird piping in the night.
Forgetfulness: brass lamps and copper jugs
And home-made bread and the smell of turf or flax
And the air a glove and the water lathering easy
And convulvulus in the hedge.
Only in the dark green room beside the fire
With the curtains drawn against the winds and waves
There is a little box with a well-bred voice:
What a place to talk of War.

*
Eigenlijk valt het buiten het bestek van dit artikel - dat voornamelijk een overzicht
wilde geven van de moderne Engelse poëzie tussen de beide wereldoorlogen - nader
in te gaan op de evolutie welke de ‘Revolutionary Poets’ tijdens de afgelopen oorlog
hebben doorgemaakt. Het
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geven. Het etiket ‘Revolutionary Poets’ is voor deze lijkt mij echter van belang met
een enkel woord de radicale verandering die hun houding ten opzichte van de wereld
en ten opzichte van de poëzie heeft ondergaan, weer te dichters niet langer bruikbaar.
De omstandigheden voedden in hen een sceptisme, dat reeds lange tijd sluimerde.
Hoewel zij wisten dat de oorlog hoofdzakelijk tegen het fascisme gericht was, vroegen
zij zich toch af ‘whether it was for a purified cause’, om nogmaals Spender te citeren.
Hun perspectieven vielen dicht; hun zoeken naar een sociale synthese had geen
resultaat gehad; de Blitz had vooralsnog het laatste woord. Zij keerden zich meer en
meer af van de wereld, ofschoon die wereld zich steeds feller aan hen opdrong: Day
Lewis deed dienst in de Home Guard, Spender was bij de luchtwachtdienst, Macneice
stond als brandwacht in St. Pauls Cathedral en Auden... was vlak voor de oorlog naar
Amerika gegaan, waar hij zich later met Isherwood en Huxley onder de adepten van
een Indische leraar begaf, om zich in de geheimen van de Yoga te laten inwijden.
Hij schreef er het bijkans onverteerbare ‘leerdicht’ ‘New Year Letter’ en het prachtige
kerstoratorium ‘For the time being’. Evenals in dit werk - dat ons een Auden toont
die met zijn verleden gebroken heeft en eensklaps ‘een eigen gezicht’ bezit - zien
we in de oorlogsproductie van zijn medestanders een accentverschuiving: van sociaal
bewustzijn naar zelfbewustzijn, van opgaan in de collectiviteit naar terugvallen op
de individualiteit. De reporters waren gedesillusioneerd en kwamen tot introspectie.
De lens van hun bewustzijn was bijna uitsluitend geopend geweest op de buitenwereld,
op het veld der uiterlijke verschijnselen; nu richtte zij zich op de eigen wereld, de
kosmos van het Ik. Mede onder invloed van de veel jongere Dylan Thomas wiens
subjectivisme hen inspireerde tot het ondernemen van ‘spiritual explorations’, zoals
de titel van een verzengroep van Spender luidt, kwamen zij tot een nieuwe poëzie,
waarin -
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geheel in tegenstelling tot hun vroegere werk - de moderne wereld indirect wordt
weergegeven, want gezien via hun eigen innerlijke leven.
Dit vaarwel aan de objectiviteit, dit zoeken naar de essenties van het menselijk
bestaan, niet langer buiten maar ín zichzelf, komt reeds tot uiting in Spenders bundel
‘Ruins and Visions’ uit 1942. Volkomen is de overgang in zijn laatste bundel ‘Poems
of Dedication’, waarin o.m. deze typerende regels voorkomen:
‘I am that witness through whom the whole
Knows it exists. Within the coils of blood,
Whispering under sleep, there moves the flood
Of stars, battles, dark and frozen pole.
All that I am I am not. The cold stone
Unfolds its angel for me. On my dreams ride
The racial legends. The stars outside
Glitter under my ribs. Being all, I am alone’.

Sterk introspectief is ook de sonnettencyclus ‘O Dreams O Destinations’ van Cecil
Day Lewis, waarin hij terugziet op zijn jeugd. Van Macneice zijn er de bundel
‘Springboard’ die verzen bevat geschreven tussen 1941 en 1944 en de cyclus
liefdesgedichten ‘The Last Ditch’. Het opmerkelijkst is zijn ‘Prayer before birth’, in
welk vers hij de ziel van een ongeboren kind sprekende invoert. Het houdt niet slechts
een scherpe critiek op de tegenwoordige maatschappij in, het distancieert zich ook
nadrukkelijk van die maatschappij. En bestaat het dichterschap niet bij de gratie van
deze distantie en van de nooit aflatende spanning tussen gemeenschap en individu?
Waar de dichter zich - als dichter - maatschappelijk engageert, houdt hij op dichter
te zijn. Eliot heeft in een tijdens de oorlog geschreven essay ‘The Man of Letters and
the Future of Europe’ nog eens beklemtoond, dat de poëzie in wezen geen enkel
sociaal effect beoogt. De dichter, zegt hij, aan-
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vaardt alleen dàn maatschappelijke verantwoordelijkheid op de ogenblikken dat ‘he
is not as a rule exclusively engaged upon the production of works of art’. Het heeft
er alle schijn van, dat de gewezen revolutionnairen van de Auden-groep bezig zijn
zich tot dit standpunt te bekeren. De naar binnen gerichte visie heeft hun poëzie
althans reeds ingrijpend gewijzigd.
Juli 1948
Bert Voeten
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Thomas Stearns Eliot (1888-)
Marina
Quis hic locus, quae regio,
quae mundi plaga?
De zee de kust de rotsen en het eiland
Het water slaand aan de boeg
En geur van pijn en de lijster zingend door de mist
Der beelden wederkeer
O mijn dochter.
Zij die scherpen de tand van de hond, doelend op
Dood
Zij die pronken met de pracht van de kolibri, doelend op
Dood
Zij die zitten in de stal der verzadiging, doelend op
Dood
Zij die delen de hete roes van de dieren, doelend op
Dood
Zijn onstoflijk geworden, veranderd door een wind,
De adem van een pijn, en de woudzangmist
Bij deze genâ in ruimte vervaagd
Wat is dit gezicht, minder scherp en toch scherper
De slag van de pols, minder sterk en toch sterker Gegeven of geleend? verder af dan sterren en meer nabij dan
het oog
Gefluister en zacht lachen tussen lover en rappe voeten
Onder slaap, waar alle wateren elkaar ontmoeten.
De boegspriet gebarsten van ijs en de verf gebarsten van zon.
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Dit maakte ik, ik heb het vergeten
En herinner het mij.
De tuigage zwak en het zeil verrot
Tussen een Juni en een andere September.
Maakte dit, onwetend, half bewust, onbekend, mijzelf.
De kielgangplank lekt en de naad dient gebreeuwd.
Deze vorm, dit gezicht, dit leven,
Te leven in een wereld van tijd míj voorbij; laat mij
Mijn leven afstaan voor dit leven, mijn taal voor die ongesprokene;
Het ontwaken, lippen geopend, de hoop, het nieuwe schip.
De zee de kust 't granieten eiland aan mijn spanten
En de lijster roepend door de mist
Mijn dochter.
Bert Voeten
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Thomas Stearns Eliot
Tocht der drie koningen
‘Het sloeg ons koud in 't gebeente,
Juist de slechtste tijd van het jaar
Voor een reis en een zo lange reis:
De wegen diep en de wind scherp,
Het midden van de winter’.*
En de kemels leden en werden weerspannig,
Lagen neer in de smeltende sneeuw.
Er waren tijden dat wij treurden
Om de paleizen op hellingen, om de terrassen
En de zijden meisjes die sorbets brachten.
Dan de drijvers die vloekten en morden,
Die wegliepen, drank eisten en vrouwen;
En de nachtvuren dovend en het gebrek aan tenten,
En de muren vijandig en de steden onvriendlijk
En de dorpen smerig en woekerprijs vragend:
Een harde tijd was het voor ons.
Op het einde reisden wij liever des nachts,
Slapend bij rukken,
Met de stemmen zingend in onze oren, zeggend:
Dit alles is dwaasheid.
Dan, bij dag, daalden we af naar een warmere dalkom,
Nat, beneden de sneeuwgrens, geurend naar groei van planten;
Met een snelle stroom en een waterrad slaand in het duister,
En drie bomen tegen de lage lucht,
En een oud wit paard draafde er weg in de weide.
Dan bereikten we een herberg met wingerd boven de drempel,

*

Het citaat waarmee dit gedicht begint is ontleend aan een van de ‘Sermons’ van Lancelot
Andrewes, bisschop van Winchester - eind 16e begin 17e eeuw.
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Zes knechts bij een open deur dobbelend om zilverstukken,
En voeten schoppend tegen de lege wijnzak.
Maar men wist daar niets en dus gingen we verder,
Vonden des avonds, geen seconde te vroeg,
De geduide plaats; het was (laat ik zeggen) bevredigend.
Al dit gebeurde lang geleden, herinner ik mij,
En ik zou het weer doen, maar schrijf dit
Neer, schrijf dít
Neer: leidde men ons zo ver
Voor Geboorte of Dood? Er was een Geboorte, zeker,
Wij geloofden er in. Ik kende geboorte en dood,
Maar dacht dat zij verschilden; deze Geboort was
Harde en bittere doodsstrijd voor ons, als Dood, ònze dood.
Wij keerden terug naar onze oorden, deze rijken,
Maar in de oude vrijdom hier niet langer zeker,
Met een vreemd volk aan zijn goden trouw.
Ik zou blij zijn met een àndere dood.
Bert Voeten
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Thomas Stearns Eliot
Koor uit ‘Murder in the cathedral’
Hier is geen durende woonplaats voor ons,
geen blijvende woonstee.
Kwaadgezind is ons de wind en de tijd,
vol van onzekerheid is ons de wind
en verrot is het najaar.
Kwaad is de wind en bitter de zee
en grijs is de hemel, grijs, grijs......
O Thomas, keer weer, Aartsbisschop, keer weer,
keer weer toch naar Frankrijk.
Keer en keer snel,
keer en keer vredig.
Laat óns in vrede vergaan.
Zie Heer, gij komt en men juicht u weer toe,
men is blijde maar gij kwaamt hier met de dood,
en nu brengt gij niets dan een doem,
een doem op het huis en een doem op uzelf
en een doem op de wereld.
Wij willen niet dat er iets zal gebeuren.
Zeven jaar hebben wij vredig geleefd
zonder dat aandacht aan ons werd besteed:
wij leefden en leefden ten halve.
Er zijn onderdrukking en weelde geweest,
er is ook zoveel onrechtvaardigs geweest,
maar toch leefden wij voort, toch leefden wij voort,
leefden en leefden ten halve.
Somtijds ontbrak ons het koren, maar zie,
dan was de oogst weer een goede;
en het ene jaar is toch een droogtejaar
maar het andere jaar is een regenjaar;
en het ene jaar zijn er weer appels te over,
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en het andere jaar zijn de pruimen weer schaars,
en toch leefden wij voort, toch leefden wij voort,
leefden en leefden ten halve.
En wij vierden de feesten,
wij hoorden de missen,
wij brouwden het bier en wij persten de wijn
en wij zamelden hout voor de winter,
wij praatten elk jaar aan de hoek van het houtvuur,
wij praatten elk jaar op de hoeken der straten,
wij praatten, en hebben niet altijd gefluisterd,
leefden en leefden ten halve.
Wij zagen geboorte en huwelijk en dood,
en wij hebben schandaaltjes beleefd,
wij zijn overladen door lasten,
wij hebben gelachen, gelasterd
en enkele meisjes zijn spoorloos verdwenen,
heel jong soms en heel onervaren.
En elk had zijn eigen verschrikking,
zijn schaduw, zijn vrees in 't geheim ook.
Maar nu hangt een grotere vrees boven ons,
een vrees niet voor één, maar voor allen.
Een vrees als geboorte en dood,
als geboorte en dood in hun naaktheid, alleen.
Ja, wij zijn bevreesd met een vrees
die geen mens kan begrijpen,
die wij niet kunnen kennen, niet kunnen aanschouwen,
en ons hart is ons plotseling ontrukt, ons verstand is ontbloot
zoals men de vruchten soms pelt,
en wijzelf zijn verloren, verloren
in een eindelijke vrees die geen mens kan begrijpen.
O Thomas, Aartsbisschop,
o Heer,
verlaat ons en laat ons alleen
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in ons needrig, bezoedeld bestaan,
o verlaat ons
en vraag niet van ons dat ook wij zullen staan
in de doem op het huis en de doem op de bisschop,
de doem op de wereld......
Michel van der Plas
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Cecil Day Lewis (1904-)
O onderaardse brand......
O onderaardse brand, breek uit!
storm, stoor u niet aan 't lot
des braven burgers van de ziel,
de middelaar van God!
Wie hoeve en fabriek vernielt
ten bate van zijn villa,
is een slecht huisheer en verdient
geen woord van goeden wille.
Hij die de valk van 't zwerk verdrong,
de tijger heeft getemd,
die 't erfgoed van het bloed verloor
voor 't schaamtevolle hemd,
Wiens hand een Cain gebrandmerkt heeft,
doch duikboten bekruist stuur dezen wonderdokter thans
zijn eigen pillen thuis.
De winteravond houdt bedaard
zijn pauze van kristal,
bevroren wachten stromen licht
omtrent hun bedding al.
Genoot, beschouwen wij de aard'
weerspannig als ons doel:
de doodskop aan ons voet bewaart
een uitgestreken smoel:
Hij puurt uit het gewicht der kou
een ondergronds grimas;
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maar weet voorgoed waarom de geest
aan vlees gebonden was.
Voor ons, in winters tirannie,
blijft nog genoeg te doen:
de plannen, waar het moet, herzien,
staketsels slopen, ploegen.
Zodat, wanneer de sleutelbloem
zonwarme wegen siert,
wij onze geest in ballingschap
mogen begroeten hier.
Jan G. Elburg
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Louis Macneice (1907-)
Provence
Het is tien jaren her sinds zij tesaam
de herfst doorbrachten in Provence: de wijngaard
lag dicht rondom het huis; muskiet en krekel
roerden zich dag en nacht; en bij de zee
werden hun schouders donker en daar was
een vrolijke oude man die nooit een dag
oversloeg, dol op de zon, maar bang
voor water. Elke middag na het zwemmen
waren zij uitgehongerd; hun kokkin,
een Baskische, kookte op houtskool - aubergines met knoflook,
en grote groene druiven spatten uiteen in hun monden
en geurden naar eau de Cologne. Zij hadden geen wens
dan dat dit door zou gaan. De wijnoogst ziende een rij ossenkarren en de snuit van elk dier
een vlek bewegend purper - zei hij plots
‘Wij moeten spoedig trouwen’. Ginds op het strand,
zijn vrouw en drie van zijn drie kinderen dood,
lag een oude man in de zon, volmaakt gelukkig.
Bert Voeten
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Wystan Hugh Auden (1907-)
Sonnet
Oorlog is simpel als een monument;
een telefoon spreekt even met een man;
vlaggetjes wijzen waar men troepen zendt;
een jongen brengt de melk; er is een plan
voor mensen die beangst naar 't leven gissen,
hun melk om negen en om twaalf uur derven,
langzaam verloren gaan, hun vrouwen missen
en ondanks de ideeën kunnen sterven.
Mensen gaan dood, licht zijn ideeën echt:
wij kunnen duizenden eensklaps zien rijzen
wanneer er maar één leugen wordt gezegd.
En kaarten kunnen werkelijk plaatsen wijzen
waar 't leven werd tot ramp en rouw:
Nanking; Dachau.
Michel van der Plas
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Wystan Hugh Auden
Song 35
Onder de afgelegen bomen,
minnaar, treur niet meer:
daden na gedachten komen
snel en zinloos weer.
Als ge alleen, bedroefd blijft kwijnen
komt de kou;
sta op en vouw
de kaart toe van uw pijnen.
Klokken zingen over weiden
uit een toren grijs
dat de liefde niets meer bij de
nacht aan schatten eist.
Al wat leeft dat kan beminnen:
waarom toch
die wanhoop nog?
Tref en gij zult winnen.
Ganzen, boven u op reis al,
weten waar zij gaan;
beken, onder 't dunne ijsvlak,
zoeken de oceaan.
Uw verdriet is zonder reden;
snel dan, kom,
niet langer stom,
naar uw laatste vrede.
Michel van der Plas
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Stephen Spender (1909-)
Een wereld door mensen gemaakt
Welk angstaanjagend uur
betreden wij als 't duister
van vensterloze nacht
ons wegvoert uit het licht
naar een behekste kast.
Een stille sleutel sluit
ons in volslagen zwart,
waar elke zenuw luistert
tot 't speelgoed van het kwaad
aanvangt met zijn geluid.
Na aarzelend gefluister
rijzen er bezemstelen,
dan bersten uurwerkveren;
de schelle brandklok luidt;
onder en boven dondert
nu het geweld der trommen.
Naaldscherpe degens scheren
voorbij het wolkplafond.
Rood schijnsel wappert over
smarts woelige tonelen.
Wij horen hoe in 't duister
- verlaten door de sterren de wereld die wij maakten
teruggeeft wat wij betaalden:
geld, staal en vuur en stenen
spottend met ons gebeente,
als scherpe tongen strijkend
langs net- en trommelvliezen;
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kloppend aan lichaams wanden,
de donkere mens daarbinnen
groetend, vóór geest en zinnen
aan eigen schepping stranden.
Bert Voeten
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De jongste Engelse poezie
De Dichters na Auden
Het is altijd een enigszins riskante bezigheid te schrijven over dichters en hun werk
van zo recente datum als bijvoorbeeld de laatste tien jaren. Niet alleen loopt men de
kans een van deze jonge dichters, die misschien binnenkort een belangrijke plaats
zal innemen, over het hoofd te zien of de nadruk te leggen op bepaalde facetten van
het dichterschap van een van hen, welke facetten over enkele jaren van minder belang
zullen blijken te zijn voor zijn gehele figuur, maar tevens ontkomt men er niet aan
te zeer de eigen voorkeur te laten gelden, omdat men niet voldoende afstand heeft
kunnen nemen en deze zo recente periode niet geheel kan overzien. Schrijven over
poëzie is altijd tot op zekere hoogte een schrijven over zichzelf; maar dit temeer
wanneer men schrijft over tijdgenoten en over werk, dat zich nog in volle ontwikkeling
bevindt.
Tevens ontkomt men er, in een overzicht als dit, niet aan van ‘groepen’ te spreken,
waar men elke dichter als individu zou moeten beschouwen. Ik geef toe, dat dit deels
gemakshalve geschiedt, doch tevens voor een deel ten bate van het overzichtelijke,
terwijl in de derde plaats de omvang van dit artikel daartoe wel noodzaakt. Evenals
men in ons land dus spreekt van een Criterium-, een Podium-, en een Woordgroep,
omdat de leden van elk van deze groepen onderling een tamelijk gelijkgericht streven
aan de dag leggen, zo zal ik in dit artikel de termen Audengroep (Auden, Spender,
Day Lewis en Macneice), ‘New Verse’-groep, ‘Twentieth Century Verse’-groep,
Apocalypse-groep en Neo-Surrealisten gebruiken, al hebben vele leden van de twee
laatstgenoemde groepen bijvoorbeeld dikwijls hun werk gepubliceerd in de
tijdschriften ‘New Verse’ en ‘Twentieth Century Verse’.
Tenslotte nog dit: Daar Bert Voeten in het voorgaande
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artikel reeds voldoende aandacht heeft besteed aan de Auden-groep, lijkt het mij
minder wenselijk in dit artikel al te veel aandacht te besteden aan het streven en werk
van de volgelingen van deze groep, vooral ook daar mijns inziens de dichters, die
zoniet deze groep bestrijden dan toch zelf andere wegen hebben ingeslagen, onder
de jonge Engelsen verreweg de belangrijkste plaats innemen. Dat hierbij tevens
enigszins sprake is van het laten gelden van de eigen voorkeur, wil ik niet betwisten.
Het was wel te verwachten, dat de dichters Auden, Spender, Day Lewis en Macneice
zowel onder hun leeftijdgenoten als onder de jongeren vele volgelingen zouden
vinden, niet alleen krachtens hun werk maar ook door hun geprononceerd streven:
de dichter als ‘reporter’, als ‘mass-observer’ en met een sterk sociale inslag als een
der voornaamste kenmerken, links-socialistisch gekleurd. Jarenlang vormden zij
tezamen als het ware de engelse dichtkunst. Wel leefden nog Walter de la Mare.
Robert Graves, John Masefield en vele andere oudere dichters, doch de agressieve
Auden-groep nam het gehele front in beslag en gaf aan alles om zich heen een fossiel
uiterlijk.
Reeds in 1933 stichtte Geoffrey Grigson het tijdschrift ‘New Verse’ en in 1937
volgde het tijdschrift ‘Twentieth Century Verse’ (opgericht door Julian Symons),
waarin de volgelingen der Auden-groep hun publicatie-mogelijkheden vonden. Waar
de verzen van Auden, Spender, Day Lewis en Macneice zich evenwel met klem
richtten tot iedere engelse burger, geschreven waren in een (bij wijze van spreken)
voor iedereen verstaanbare taal en het karakter van frontpagina's bezaten, zijn de
gedichten van hun volgelingen minder groot, stiller en kalmer, minder bezeten door
de idee, die deze vier dichters dreef. Wel schreef bijvoorbeeld Grigson verzen over
München en Spanje, maar hem ontbreekt het vitale en hartstochtelijke dat een gedicht
redden kan van een te grote dosis politieke
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propaganda of reportage. Dezelfde bezwaren kan men te berde brengen tegen John
Lehmann, uitgever en samensteller van de bekende ‘Penguin New Writing’, en tegen
Lawrence Durrel. Hun belangstelling is beperkter, hun visie minder breed.
Hoewel de onderlinge verschillen tussen deze dichters duidelijk bij lezing van hun
werk in het oog springen, kan men tot deze groep tevens nog rekenen William
Empson, die door zijn meer dan normale kennis van de engelse taal en het
wetenschappelijk denken aan zijn lezers tamelijk grote eisen stelt, de satyricus John
Betjeman, de dichteressen Kathleen Raine, wier voornaamste onderwerp liefde is,
en Anne Ridler, wier verzen veelal het geloof tot onderwerp hebben, en verder jongere
dichters als Laurie Lee, Terence Tiller, F.T. Prince, Julian Symons (meer essayist
dan dichter), Kenneth Alloth, Ruthven Todd en de twee, in de oorlog gesneuvelde
dichters Alun Lewis en Sidney Keyes, van wie de laatste de meest belovende was.
Ik citeer van Sidney Keyes een van zijn laatste gedichten:

An early death
This is the day his death will be remembered
By all who weep:
This is the day his grief will be remembered
By all who grieve.
The winds run down the ice-begotten valleys
Bringing the scent of spring, the healing rain.
But the healing hands lie folded like dead birds:
Their stillness is our comfort who have seen him.
But for the mother what can I find of comfort?
She who wrought glory out of bone and planted
The delicate tree of nerves whose foliage
Responded freely to the loving wind?
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Her grief is walking through a harried country
Whose trees, all fanged with savage thorns, are bearing
Her boy's pale body worried on the thorns.

Wanneer ik al deze dichters voor volgelingen van de Auden-groep uitmaak, betekent
dit niet, dat zij allen links-socialistisch geöriënteerd zijn, noch dat zij zich allen met
politiek bezig houden in hun poëzie. Afgezien nog van de direct bespeurbare invloeden
in hun werk, betekent het wel, dat zij ergens de ‘reporter’-houding bezitten. En deze
‘reporter’-houding bezit verschillende kanten, bijvoorbeeld: een zwakke beklemtoning
van het ‘ik’, dat bijna te vervangen is door het journalistieke ‘wij’ (hetgeen Auden
dikwijls deed); het zich bemoeien met problemen buiten zichzelf, in de meeste
gevallen sociale problemen, al of niet gesublimeerd. Hun belangstelling is naar buiten
gericht; zij schrijven over de wereld zoals die zich in het dagelijks leven aan hen
voordoet en zoals die ook in de journalistiek gezien wordt: een toneel waarop voor
iedereen waarneembare en controleerbare gebeurtenissen plaatsvinden. Hun ogen
zijn als het ware fotolenzen en hun oren microfoons, dat wil zeggen: zij streven
ergens een bepaalde objectiviteit na. Karakteristiek voor deze groep is bijvoorbeeld
een uitlating van Grigson: ‘I always judge poetry, first, by its relation to current
speech, the language in which one is angry about Spain or in which one is pleasant
or unpleasant to one's wife. I judge every poem written now, by poets under forty,
by the degree to which it takes notice, for ends not purely individual, of the universe
of objects and events’. Een uitlating als deze laat wel weinig aan duidelijkheid te
wensen over. Men heeft deze groep óók wel bij de ‘revolutionary poets’ ingedeeld
in tegenstelling met alle overige hier te noemen dichters, die men met ‘emotional
poets’ betitelde. Hoewel het de laatstgenoemden zeker niet aan intelligentie ontbreekt
en de eerstgenoemden zeker emotionele factoren in hun
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verzen toelaten (hoe zou het anders poëzie kunnen zijn?) kan men deze benamingen
toch als verduidelijkend handhaven.
Ik ben mij ervan bewust deze dichters, vooral individueel, wel zeer weinig aandacht
te hebben gegund. De reden hiertoe is evenwel, dat geen van deze ‘New Verse’- en
‘Twentieth Century Verse’ -dichters zozeer op de voorgrond treden als enkele van
de ‘emotional poets’. Hun werk is ook vergelijkenderwijs veel minder nieuw. Zij
zetten de traditie voort van de Auden-groep, terwijl dichters als Dylan Thomas, David
Gascoyne, Nicholas Moore, George Barker en Alex Comfort - om de belangrijkste
‘emotional poets’ te noemen - aan de engelse dichtkunst nieuwe elementen toevoegen.
Geen van deze jonge ‘revolutionary poets’ treedt zodanig uit de groep naar voren,
dat zijn werk een afzonderlijke behandeling vereist, hetgeen zeker wel het geval is
met het zojuist genoemde vijftal.
In hetzelfde jaar, dat het tijdschrift ‘New Verse’ werd opgericht, verschenen er in
Engeland een tweetal kleine gedichtenbundels - ‘18 Poems’ van Dylan Thomas en
‘Man's Life is this Meat’ van David Gascoyne - die geen van twee overeenkomsten
vertoonden met de toen zeer bewonderde poëzie van de Auden-groep en haar
volgelingen. De roem van de Auden-groep steeg nog voortdurend en deze twee jonge
dichters - met wie men eigenlijk niet goed raad wist - werden dan ook flink verzwegen
en verguisd, hetgeen bij debutanten vrijwel op hetzelfde neerkomt. Dit zelfde jaar
verscheen er tevens nog een bundel van George Barker, ‘Alanna Autumnal’, die iets
welwillender ontvangen werd. Weinigen hebben toen reeds vermoed dat hier een
drietal jonge dichters naar voren kwam, die zich weinig aantrokken van hun
onmiddellijke voorgangers en bewust een eigen geluid deden horen, dat sterk
verschilde van dat van de Auden-
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groep. Het merendeel der critici was zo vertrouwd met de door de Auden-groep
uitgeschreven normen voor moderne poëzie, dat zij bij het bespreken van het werk
van Dylan Thomas niets beters wisten te doen dan het als wartaal te kwalificeren. Ik
kan mij voorstellen, dat het thuisraken in de poëzie van Thomas enige tijd vereist,
vooral omdat hij enigszins rhetorisch is aangelegd, doch reeds in de eerste bundel
staan enkele van zijn meest simpele gedichten. In de bundel van Gascoyne was de
surrealistische invloed duidelijk te onderkennen, doch het schijnt dat de engelse
critici in die tijd nog niet veel van surrealisme afwisten.
In de loop der volgende jaren werd de aanval op de Auden-groep krachtiger ingezet.
In 1936 werd door Roger Roughton het neo-surrealistische tijdschrift ‘Contemporary
Poetry en Prose’ opgericht en in 1939 kwam de anthologie ‘The New Apocalypse’
van de pers, terwijl in datzelfde jaar door de Brits-Indiër Tambimuttu het tijdschrift
‘Poetry’ werd gesticht.
Men kan deze ‘emotional poets’ in twee groepen onderverdelen, namelijk: Dylan
Thomas en George Barker met achter zich de Apocalypse-groep en daarnaast de
neo-surrealisten met David Gascoyne als de belangrijkste dichter. Beide groepen
leggen de nadruk op de emotionele factoren in het gedicht en keren zich tegen de
zuiver intellectuele en cerebrale factoren. Bij hen is niets meer te vinden van de
‘reporter’ der Auden-groep, noch van de ‘current-speech’ en de objectiviteit, die
Grigson voorstaat. Integendeel is hun taal zo ver mogelijk verwijderd van de ‘current
speech’ en zijn zij als dichters zo subjectief mogelijk.
De ‘revolutionary poets’ hebben getracht de wereld te verbeteren en dus de mens
te verbeteren door op het sociaal gevoel van de lezers te werken en door hun verzen
vol te stoppen met kanonnen, soldaten, bannelingen, oorlogsdreiging en sociaal
misdeelden. Zij waren keiharde

Ad interim. Jaargang 5

294
idealisten, die hun lezers de ellende van deze wereld en deze tijd voorhielden en op
hun geweten werkten - als het moest met de meest goedkope poëtische middelen
zoals men die in het ‘levenslied’ aantreft.
De ‘emotional poets’ onder aanvoering van Dylan Thomas verlegden de klemtoon
van het sociaal bewustzijn naar het zelfbewustzijn. Ook zij bemoeien zich met de
regeneratie van de mens, maar uitsluitend met de individu, met de afzonderlijke
mens, met de eenling, met zichzelf. Thomas noemt zijn poëzie ‘the record of my
individual struggle from darkness towards some measure of light’ en schreef ‘my
poetry is, or should be useful to others for its individual recording of that same
struggle with which they are necessarily acquainted’. Beginnen bij de individu en
niet bij de gemeenschap, zoals de ‘revolutionary poets’ meenden, en subjectiviteit
tot het uiterste!
Dylan Thomas werd in 1923 in Wales geboren en bracht in dat deel van Engeland
zijn ganse jeugd door. De foklore van dit gebied, de Bijbel, Joyce en Freud zijn de
vier pijlers, waarop zijn werk rust. Zijn nieuwe woordvormen en zijn beeldspraak
zijn hiermee te verklaren. Hij bezit een buitengewoon rijke vocabulaire en weet zijn
verzen zeer sterk emotioneel te laden. In overeenstemming met de subjectiviteit tot
het uiterste is zijn werk volkomen autobiografisch en Thomas is, meer dan welke
van zijn tijdgenoten ook, zijn eigen dichter. Het wekt daarom geen verbazing dat
sexe en dood twee dominerende onderwerpen in zijn poëzie vormen.
Er is in het werk van Thomas hier en daar enige surrealistische invloed te
bespeuren, doch deze invloed is niet meer dan zeer oppervlakkig en duidt alleen aan
dat Thomas terdege kennis genomen heeft van het franse surrealisme. Deze zelfde
invloed is overigens bij alle ‘emotional poets’ aanwezig, ook bij Barker en bij de
Apocalypsegroep. Gascoyne en Roughton waren het, die het surrealisme vijftien
jaren na zijn ontstaan in Engeland introdu-
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ceerden, doch toen bleek Thomas er reeds mee te hebben afgerekend.
Dylan Thomas is verreweg de belangrijkste dichter onder de jonge Engelsen. Niet
alleen staat hij volkomen op zichzelf en behoort hij tot geen enkele groepering (wil
er zelfs niet toe behoren), maar tevens was hij de eerste en lange tijd de enige
‘emotional poet’ temidden van de vele ‘intellectual poets’ en hun critici, die Thomas
niet gunstig gezind waren. Deels is hij hevig verguisd, deels hemelhoog verheven,
doch aan zijn poëzie heeft dit geen schade toegebracht. Er is wel een geringe
verandering in zijn werk merkbaar de laatste jaren. Zo verdween de bijbelse symboliek
bijvoorbeeld vrijwel uit zijn verzen om plaats te maken voor een symboliek ontleend
aan het kerkelijk ritueel. Naast de bijbelse is bij Thomas ook de sexuele symboliek
van groot belang. Deze is overwegend mannelijk, tot onanisme en homosexualiteit
toe, maar hoewel de mannelijke symboliek meestal wreed, fors en triomfantelijk is,
bezit zij bij Thomas een tragische en teleurgestelde bijklank.
Ik citeer van Dylan Thomas het gedicht:

In memory of Ann Jones
After the funeral, mule praises, brays,
Windshake of sailshaped ears, muffle-toed tap
Tap happily of one peg in the thick
Grave's foot, blinds down the lids, the teeth in black,
The spittled eyes, the salt ponds in the sleeves,
Morning smack of the spade that wakes up sleep,
Shakes a desolate boy who slits his throat
In the dark of the coffin and sheds dry leaves,
That breaks one bone to light with a judgment clout,
After the feast of tear-stuffed time and thistles
In a room with a stuffed fox and a stale fern.

Ad interim. Jaargang 5

296
I stand, for this memorial's sake, alone
In the snivelling hours with dead, humped Ann
Whose hooded, fountain heart once fell in puddles
Round the parched worlds of Wales and drowned each sun
(Though this for her is a monstrous image blindly
Magnified out of praise; her death was a still drop;
She would not have me sinking in the holy
Flood of her heart's fame; she would lie dumb and deep
And need no druid of her broken body).
But I, Ann's bard on a raised hearth, call all
The seas to service that her wood-tongued virtue
Babble like a bellbuoy over the hymning heads,
Bow down the walls of the ferned and foxy woods
That her love sing and swing through a brown chapel,
Bless her bent spirit with four, crossing birds.
Her flesh was meek as milk, but this skyward statue
With the wild breast and blessed and giant skull
Is carved from her in a room with a wet window
In a fiercely mourning house in a crooked year.
I know her scrubbed and sour humble hands
Lie with religion in their cramp, her threadbare
Whisper in a damp word, her wits drilled hollow,
Her fist of a face died clenched on a round pain;
And sculptured Ann is seventy years of stone.
These cloud-sopped, marble hands, this monumental
Argument of the hewn voice, gesture and psalm
Storm me forever over her grave until
The stuffed lung of the fox twitch and cry Love
And the strutting fern lay seeds on the black sill.

George Barker heeft zeer veel overeenkomst met Thomas, doch is duidelijk minder
belangrijk, zwakker, soms niet in staat een zo karakteristiek eigen wereld te scheppen.
Zijn werk bezit een grote frisheid, spontaneïteit en zuiverheid, maar hij mist het
intellect in die mate als Thomas. Zijn gedichten falen dan ook wel eens als hij
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zijn emoties te sterk rationeel controleert. Naast zijn kwaliteiten heeft Barker ook
vele zwakheden, die door min of meer sadistische critici zijn uitgebuit, waardoor het
lang geduurd heeft alvorens men hem de waardering gaf waarop hij recht heeft.
Ik citeer van hem uit zijn bundel ‘Eros in Dogma’:

To my mother
Most near, most dear, most loved and most far,
Under the window where I often found her
Sitting as huge as Asia, seismic with laughter,
Gin and chicken helpless in her Irish hand,
Irresistible as Rabelais, but most tender for
The lame dogs and hurt birds that surround her, She is a procession no one can follow after
But be like a little dog following a brass band.
She will not glance up at the bomber, or condescend
To drop her gin and scuttle to a cellar,
To lean on the mahogany table like a mountain
Whom only faith can move, and so I send
O all my faith and all my love to tell her
That she will move from mourning into morning.

In 1939 werd de Apocalypse-groep opgericht en deze bestaat uit een aantal essayisten
en dichters, die Dylan Thomas als hun voorganger uitriepen, hoewel Thomas voor
dit baantje weinig voelde. Aan het hoofd van deze groep staan Henry Treece, G.S.
Frazer en J.F. Hendry, die alle drie zowel op poëtisch als op essayistisch gebied
werkzaam zijn. Bij de oprichting van de groep werden zij het op de volgende vier
punten eens:
1. dat de Mens, zowel economisch als aesthetisch, een grotere vrijheid behoeft,
die door de machine en het me-
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chanistisch denken belemmerd wordt;
2. dat geen bestaand politiek systeem, geen artistieke ideologie, surrealisme noch
de politieke school van Auden hier enige uitkomst brengt;
3. dat het machine-tijdperk een te sterke invloed op de kunst heeft uitgeoefend en
de individuele ontwikkeling van de Mens heeft belemmerd;
4. dat de mythe, als persoonlijk middel tot reintegratie van de persoonlijkheid, te
zeer is verwaarloosd en veracht.
Ik geef deze vier punten voor wat ze zijn. Ze werden eens bekend gemaakt en zijn
sindsdien slechts zeer zelden meer herhaald. Het doel van deze Apocalypse-groep
is de bevrijding van een zuiver objectieve wereld en een reactie tegen de objectieve
reportage en de ‘mass-observation’ van de Auden-volgelingen. Als basis kozen zij
het surrealisme als de eerste ‘liberation of poetry’ en zij wensen het surrealisme te
gebruiken zonder er de slaaf van te worden. Dat er in deze groep veel betrekkelijke
onzin verkondigd is en dat zij poëzie heeft gepubliceerd, die meer te maken heeft
met ‘épater le bourgeois’ dan met poëzie zal uit het voorgaande wel reeds duidelijk
zijn. Het gaat hier echter niet zozeer om de groeps-uitlatingen, dan wel om het werk
van de afzonderlijke leden en als dichters treden dan Henry Treece en Nicholas
Moore onbetwist als de eersten naar voren.
Vooral Henry Treece heeft sterk onder de invloed van Thomas gestaan en nog zijn
deze invloeden aanwijsbaar. Zij hebben dan ook veel gemeen: beide komen zij uit
Wales, beide zijn bewonderaars van Joyce en Gerald Manley Hopkins en beide
hebben veel te danken aan de Bijbel en aan de oud-engelse balladen. Zijn discipline
is echter minder groot dan die van Thomas en ook is het verrassende element in zijn
verzen minder sterk. Treece schreef een boek: ‘How I see Apocalypse’, waarin veel
autobiografische zaken vermeld staan, alsmede zijn overduidelijke bewondering o.m.
voor Dylan Thomas. Een
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erg juist beeld van wat hij onder Apocalypse verstaat, krijgt men evenwel niet. Toch
behoort men met Treece rekening te houden, hetgeen wel bewezen wordt door zijn
bundel ‘The black Seasons’ en zijn essayistisch werk.
Ik citeer van hem:

Poem before the end
They who dreamed in the storm were well aware
Of wind's sharp tooth,
The way frost gnawed the marrow from the bone,
So that the waker walking stumbled and fell dead,
And singer on the edge of song
Sighed and was dumb.
They who dreamed warm indoors arranged the flowers
Red against white,
Sin against chastity, chuckling at their joke:
Beautiful cowards, brave behind the lock,
They lay on silken couches, dead
Drunk with decay.
Yet both awoke to watch the same red dawn
Shriek from the hills,
To see the raven riding from the West
With love's white hand still bloody in his beak:
Yes, both sprang to their feet before
Freedom returned.

Nicholas Moore is een dichter met zeer veel mogelijkheden, maar met zeer veel
slordigheden tevens. Zijn werk getuigt van een grote spontaneïteit, doch hij laat soms
na deze spontaneïteit te blijven controleren. Hier en daar is hij een beetje
exhibitionistisch en soms triviaal, maar hij is ondanks zijn tekortkomingen veel
belangrijker dan
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Treece. Ook is hij een van de weinige dichters, die werkelijk humor in hun verzen
bezitten. Aan de invloed van Auden en Thomas heeft hij zich nog niet ontworsteld.
Ik citeer hier van hem een gedicht, dat sterk herinnert aan de oude engelse
volksliedjes:

Song
The wind is a girl's heart,
The wind is an apple in the spring,
The wind is a horseshoe swinging on a gate.
I offered her an orchard of trees hung with nails,
I offered her a basket of deer.
She took only the eye from my lap.
But there's deer in the orchard,
My apples are yours for the picking.
Dear, I only want the horseshoe and the simple truth.

David Gascoyne heeft een groot deel van zijn jeugd in Frankrijk doorgebracht en dit
verklaart waarschijnlijk zijn grote kennis omtrent het surrealisme. Hij schreef een
‘Short Survey of Surrealism’ en ook zijn eerste verzen waren sterk surrealistisch
getint. Zijn later werk vertoont deze invloed minder. Evenals de Apocalypse-groep
bezit ook de Neo-Surrealistische groep slechts één of twee figuren, die werkelijk
naar voren treden en aandacht waard zijn. David Gascoyne is de enige dichter van
deze groep, die in dit artikel vermeld behoeft te worden.
Er is één belangrijk bezwaar tegen neo-surrealisme, namelijk dat het zeer spoedig
geforceerd lijkt en dikwijls een soort naäperij blijkt. Dit is dan ook het geval bij de
meeste leden van deze groep, met uitzondering evenwel van Gascoyne. Het is ook
typerend voor de figuur van
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Gascoyne, dat hij na een surrealistische periode, na het surrealisme in Engeland
geïntroduceerd te hebben, het bij wijze van spreken de rug toekeert. De laatste jaren
heeft hij sterk de invloed ondergaan van de franse dichter Pierre Jean Jouve. Zelf
heeft Gascoyne tevens franse verzen gepubliceerd. Mijns inziens is Gascoyne naast
Alex Comfort en Nicholas Moore de belangrijkste jonge engelse dichter na Dylan
Thomas.
Ik citeer van Gascoyne uit zijn bundel ‘Poems 1937-'42’ het volgende gedicht:

The open tomb
Vibrant with silence is the last sealed room
That fever-quickened breathing cannot break:
Magnetic silence and unshakably doomed breath
Hung like a screen of ice
Between the cavern and the closing eyes,
Between the last day and the final scene
Of death, unwitnessed save by one:
By Omega! the angel whose dark wind
Of wings and trumpet lips
Stirs with disruptive storm the clinging folds
Of stalagmatic foliage lachrymose
Hung from the lofty crypt, where endlessly
The phalanx passes, two by three, with all
The hypnotising fall of stairs.
Their faces are unraised as yet from sleep;
The pace is slow, and down the steep descent
Their carried candles eddy like a stream;
While on each side, through windows in the rock,
Beyond the tunnelled grottoes there are seen
Serene the sunless but how dazzling plains
Where like a sea resounds our open tomb.
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Tenslotte Alex Comfort, die tot geen enkele groep behoort en die eigenlijk meer
prozaïst is dan dichter, al heeft hij enkele zeer mooie verzen geschreven, o.m. het
ook in ons land reeds gepubliceerde ‘Song of Lazarus’ en ‘This was Briseis Way’.
Comfort is arts en politiek zeer links georienteerd. Onlangs publiceerde hij een
uitvoerig essay, ‘Art and Social Responsibility’, waaruit blijkt dat hij zichzelf tot de
anarchisten rekent en als zodanig staat hij sterk onder invloed van Herbert Read. Ik
citeer van hem:

Epithaph
One whom I knew, a student and a poet
Makes his way shoreward tonight, out of the sea,
blown to a houseless coast near Bettystown
where along sleeping miles the sea is laying
printless meadows of sand, and beyond to seaward
endless untrodden fields, louder than corn. These nets
follow the long beaches. Tonight a guest
noses his way to shore. They wait for him
where the sand meets the grass - and one unmarried holds
her spine's long intricate necklace for his shoulders
pillows his broken face, his for another's
for she died waiting. He will learn much
of roots and the way of stones and the small sand
and that the shoreward dead are friends to all
at whose heels yell the clock-faced citizens.
So like a ship the dead man comes to shore.

In dit overzicht heb ik enkele dichters, hoewel zij veel in engelse tijdschriften
publiceren, niet genoemd, of hoogstens even bij name. Door de beperkte omvang
van dit artikel heb ik mij evenwel moeten bepalen tot de voornaamste figuren onder
de jongere dichters, zij wier werk de meeste verwachtingen inhoudt voor de toekomst.
Koos Schuur

Ad interim. Jaargang 5

303

George Barker (1913-)
Aan elk van mijn generatiegenoten
Wat was het waar je aan denkt - de zomermorgens
Langs de rivier bij Richmond met een vrouw;
En als je onhandig, in je badpak, kuste,
Grimaste tussen rozen de historie. Welk een teken Had je het maar herkend, had je het maar herkend!
En als je in spiegels keek was dan dit teken
Even klaar als de pijn in een parelhart?
Een vreeslijk morgen, met Teutoons gebaren
Het niet te loochnen gisteren zinloos hetend?
Wij spanden de haan der toekomst als wij kusten
En uit ons roekloos woord, als drakenzaad,
Rijst nu de dood op: toen wij vrolijk waren,
Dansend tesaam in wat wij leven dachten,
Sloten onze armen zich niet om de deernen des doods,
Die ons vandaag, vandaag in onze bedden wachten?
Bert Voeten
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Dylan Thomas (1914-)
Varenheuvel
Toen ik nu jong en onbezorgd was in de appelhof
Rondom het vrolijk-zingend huis en blij daar groen het gras
En sterren boven de valleikom,
Riep tijd mij aan en op
Gulden in de hoogtij van zijn ogen,
En geëerd onder wagens was ik prins der appelsteden
En eens liet ik bomen en blaadren vorstlijk tooien met
Madeliefjes en veldgerst
Langs de stromen van het windscha licht.
En toen ik groen en zorgloos was, beroemd onder de schuren
Rond het blij erf en zingend daar de hoeve mijn tehuis,
In de zon die slechts eenmaal jong is,
Liet tijd mij spelen en
Gulden zijn in de gratie van zijn macht,
En groen en gulden was ik jager en weider, de kalvren
Zongen bij mijn hoorn, de vossen op de heuvels blaften klaar
En in de kiezels van het
Heilig water klonk de sabbath zacht.
Heel de zon lang was het rennen, was het heerlijk, het hooiLand hoog als het huis, de liedren uit de schouwen, het was buiten
En spelen, heerlijk en waterig
En vuur zo groen als gras,
En 's nachts onder de simple sterren
Als ik ter slape reed, droegen de uilen de hoeve weg,
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Heel de maan lang hoorde ik, gezegend onder stallen, de nachtzwaluwen
Vliegend met de mijten en de paarden
Wegflitsen in de nacht.
En dan te ontwaken, en de hoeve, als een zwerver wit
Van dauw, teruggekeerd, de haan op haar schouder; alles was
Blinkend, het was Adam en maagdlijk,
't Uitspansel vormde zich
En de zon werd rond diezelfde dag.
Zo moet het zijn geweest na de geboorte van het licht
In de eerste, wielende ruimte, de betoverde paarden warm
De hinnikende groene stal uitlopend
Naar de velden van lof.
Geacht door vossen en fazanten bij het blijde huis
Onder de nieuwe wolken en vrolijk daar het hart lang,
In de zon steeds opnieuw geboren,
Liep ik achteloos voort,
Mijn wensen renden door het huishoog hooi;
Wat gaf ik in mijn hemels doen erom dat tijd in zijn
Klankvol wentlen zo weinig zulke morgenliedren gunt
Aleer de kinderen groen en gulden
Hem volgen uit de gunst,
Mij deerde niet, die blanke dagen, dat bij mijn hands schaduw
Tijd mij zou voeren naar het zwaluwvolle zolderruim,
In de maan die altijd opkomt,
Noch dat rijdend ter slaap
Ik hem zou horen vliegen met de velden
En de hoeve zou vinden voorgoed gevlucht uit het kinderloos land.
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O toen ik jong en onbezorgd was in de gratie van zijn macht,
Hield tijd mij groen en stervend
Al zong ik in mijn boeien als de zee.
Koos Schuur
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Dylan Thomas
Vier en twintig jaar...
Vier en twintig jaar doen mijn tranen mij tellen.
(Berg de doden opdat zij niet gaan naar hun graf in arbeid).
Als een kleermaker hurkte ik in de lies van de wachtende doorgang,
Voor de uitreis een mantel makend
Bij het licht der vleesetende zon.
Gekleed voor de dood, begon ik de lijflijke tocht,
Met mijn rode aders boordevol goud.
In de eindelijke richting van de aanvankelijke stad
Ga ik voort zo lang als de eeuwigheid duurt.
Bert Voeten
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Henry Treece (1914-)
In het derde oorlogsjaar
Nu droom ik van groen verschiet
en van het kalm bewegen
van goede koeien in het riet.
Ik droom van vogelzingen
en Zomerregen
en lieve woorden en gewone dingen.
Maar ik weet van de wrede wind
't gehuil van zand - hoor! tegen
het land dat niemand ooit meer vindt.
Ik voel dit alles, vrouw,
alleen, liefste, alleen
met al de angsten van voorheen.
Nu droom ik vrouw, er is geen einde,
geen ademloze morgen, goud en blauw.
Enkel het zoeken, zoeken zonder vinden.
Michel van der Plas
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David Gascoyne (1916-)
Chambre d'hotel
Toen een droefzilver Zondagslicht
Door de namiddagregen gleed
En het grauw stadssteen glom,
Lagen wij woordloos naast elkaar,
Boven der kaden keiendek
Waarlangs 't hoog Seinewater gleed,
Te staren naar een wit
En naakt plafond; totdat het scheen
Of wij diep in onnoembaar spleen
Begraven lagen daar.
O toen ik trachtte om je hand
Te vatten en je vreemd gelaat
Te buigen naar mijn mond,
Sprong je uit bed en liep naar het
Geneteldoekte raam en zag
Hoe de platanen vroegen aan
Het water wat ook jij toen vroeg,
Een raadsel zonder antwoord, oud
Als aarde's ongena.
Koos Schuur
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Alex Comfort (1921-)
Uit: the song of Lazarus
Ik heb de trom van de straat horen roeren bij nacht
en laat gemarcheer door de donkere lanen gaan
van de meiboom uit, als een geest, en het graan een geest van geluid
zingend misschien, weer de nacht in, de pelzen, 't blinde land:
Bomen getooid met sterren, bomen geschenk aan de lucht
geplukt in de nacht voor het lief, de trouwe vrouw
geplukt uit de heg in de kuil, en onder hun mars het lied
't rijzen en dalen der weg, waar het grind klinkt
Des meibooms geest aan hun schouder, geurend, stromend en wit
het graan der helling ruisend van wind, de steen op wacht
onder de bomen, klaar om te bijten, en uit de nacht
straten inslaand tot aan het hoekig riet, gezichten groter bloemenweg:
weg en terug in het zwart, naar het hakhout kruipend, gaat het lied
hoger. Besterde bomen der kam, waar hun handen reiken
sjaals voor de vrouw, als web aan 's hemels einde
golvende kammen, de lippen der nacht, en schouder aan schouder
het graan.
Ik heb de trom van de straat horen roeren bij nacht
glazen stemmen onder de rietstaf, handen
naar bejuweelde bomen uitgestrekt, naar 't land
van appelwangen, het huis, de stoelen getwee bij de wand
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Ik heb de trom van de straat horen roeren bij nacht
voor hem die hecht aan gewiegde sterren in de boom
voor de blinde die bij 't hars van het hout en de golven der grond
zingend uit duister de duisternis inmarcheert!
Jan G. Elburg
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Sidney Keyes (1922-1943)
Twee diensten van een schildwacht
I
Middagdienst
Nabij de veldrand waar de krekel fel
Zijn vleugels schuurt tussen het gele kruid
Sta ik en luister hoe de zee gezeefd
Wordt door de stenen vingers van de kaap.
Op dit oneindig zomermiddaguur
Denk ik aan hen wier monden zijn verstard.
Ik denk aan hem die kruipt door nauwe graven.
Ik ween om een met oogkassen vol zand.

II
Middernachtdienst
Zij die zich gaven aan elk ogenblik
Tot tijd zacht werd als een verzadigd minnaar;
De snelle jongren, ouden, bits van oog,
Wier wegen vrijheid zijn, wier sterren vastheid,
Staan naast mij nu 'k de lege stad bewaak.
Ik houd van het rumoer van hen die leven.
Ik houd van de rythmiek van dorre leden.
Ik houd van allen die de nacht intreden,
De nacht die geurt naar bloembladen en stof.
Bert Voeten
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[Ad interim, 1948, nummer 7]
Symphonie der canadassen
(Populus canadensis)
Neuriënd te midden der ruisende canadassen
sta ik in het Limburgsche landschap
en al die groene lippen en monden wassen
onstuimig naast de vaart van verwantschap
van mijn chlorophyle ziel, die maar stijgt
en mijn lichaam trekt, waar de hemel nijgt
over alle geheimenissen voor het oog.
Ik volg het uitdijend geruis omhoog.
Ik voel de Zon als de mijne in al die dingen.
Er trillen schilden van stralen om mijn tepels,
er vlieden uit mijn haren zonderlinge
begeerten. Ik meng lucht en zon met de lepels
van mijn ogen en strek mijn zingende tong,
als plan ik uit mijn zang nog hoger sprong.
De schakerende bladeren blijven wemelen.
Al mijn delen stuiten op die muziek langs de hemelen
en tussen al de groenen zuigt het onmetelijk blauw
als de zucht om een kind naar een vrouw,
Mijn vingers worden ongedurig aan mijn handen.
Ideeën in mij willen landen,
maar waar
in dit eeuwig-ruisende bomenhaar?
Ik houd mijn ogen al gesloten
en voel het ruisen steeds vergroten
tot mijn aardse zware tenen stoten af...
Hoe wil ik, arme dwaas, eens bestemd voor het graf,
lichter zijn dan de lucht en diaphaner dan het licht!
Ik begrijp en zijg in mijn sprong terug. Mijn gezicht
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bedek ik met een tak canadassen-blaren.
Waarom toch blijft die groene muziek zo door mij varen?
Waarom kan ik nu niet mee
daarboven in die zingende bladeren-zee
en waarom wil die verrukkelijke pijn
een onmachtig mens van aarde te zijn
niet bedaren... nooit bedaren?
Pierre Kemp
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Ironie
Met het geluk om een mooie letter in een kostbaar boek
kijk ik langs de rode bloemen naar den Bal
van Goed en Kwaad, de Zon, en zoek
den zin van mijn menselijk verval.
Eens zullen mijn ogen weg zijn en mijn handen.
Onder mijn voeten vallen de landen
met de bomen en de bloemen uiteen in een diep zwart.
Ik hoor niet meer het kloppen van mijn hart
en dat eeuwig geruis in mijn oren.
Ik heb alles, àlles, a l l e s verloren:
wat ik kon voelen, kon ruiken, kon horen,
wat ik kon zien, kon proeven,
wat mij kon doen lachen en kon bedroeven,
maar àl het overige is nu ook voor mij
en gaat nóóit meer voorbij!
Pierre Kemp
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Schedelleegte
Daar zit ik met mijn hand voor mijn hoofd
en denk aan wat ik heb geloofd.
Wij zijn allen ceramische producten
van een ongebreidelde fantasie,
waarvan de meesten mislukten
door hun mimicry.
Toen ik jong was, ben ik voor Gods storm getreden
met mijn ogen als een dubbele vaan.
Ik heb mijn inzicht later vrijgestreden,
om voor een nacht van niets te staan.
Thans herinner ik mij weer de waarde
van mijn poreuze klei,
maar het sap van mijn Man van Aarde
liep helaas uit mij.
Daar zit ik nu met mijn hand aan het iets
van mijn schedel en denk aan... niets.
Pierre Kemp
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Wijsheid
Het is dan eindelijk zoo ver met mij gekomen
en ik begrijp nu, dat ik niets begrijp.
Ik tel de lobben aan de bladeren van de bomen
en weet: de vruchten worden nog wel rijp.
Gelukkig heb ik honger naar het eten,
al tel ik de seconden van de zon
tot ik me plots verwonder, nu te weten,
dat alles is, alsof 't ook anders kon.
Pierre Kemp
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Mislukte Chiromantie
Ik sta te staren naar de lijnen in mijn hand
en zoek er geen roem, geen straf, geen onverstand.
Ik schouw alleen de werking van het licht
der zon al naar ik mijn hand weer anders richt.
Ik zie er drie rivieren in den palm
en vele rimpels van zo menig dal.
Wat is mijn handenwereld klein en naar ik talm
toch vol effecten van het groot heelal!
Het is maar goed, dat straks de blauwe nacht
over mijn microcosmos komt en ik
verwonderd om een interstellaire macht
weer koning-klant word van het heersende ogenblik.
Pierre Kemp
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Reuk der aarde
De stemmen nu klinkende in den aether
zullen eens zwijgen, gelijk de mijne.
Van de domste tot de beste-weter
zullen de monden eens zijn bedorven,
gelijk hun longen in hun ribbenkorven
en de garnalen van hun wil hoog in hun breinen.
Toch kan ik zo die zucht om mij te neigen
naar de ruikende aarde niet verklaren.
Er straalt iets uit het omringende zwijgen
en héél dat denken onder mijn haren
protesteert er tegen, dat ik kniel
alleen om te geloven aan mijn ziel.
Pierre Kemp
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Overpeinzingen bij taveernen, herbergen en koffiehuizen der dichters
Die nooit van 's Hemels kennis wilden hooren,
Nooit in de herberg hun verstand verloren,
Wat weten zij van winst of van verlies?
Zij worden niet vervloekt en niet verkoren.
Baba Tahir

I
Er zijn woorden die ons van levenshouding kunnen doen veranderen. Het woord
‘alcohol’ zou van mij een verwoed geheelonthouder kunnen maken, met insigne,
spandoeken en donkerblauwe vaandels, vooral wanneer het op slinks afkeurende
wijze wordt gebezigd. Bij een stevig glas genever of een goed glas wijn mag men
mij zonder schâ een aankomend dronkaard noemen, men verjaagt mij naar het sombere
gebied der lauwe, slappe cafékoffie, wanneer men mij karakteriseert als een
veelbelovend alcoholist. Alcohol is een realistisch woord, even weerzinwekkend als
de woorden nicotine, coffeïne, en coïtus. Deze woorden zijn de grafstenen van het
genot. Chesterton, die menig goed woord over en nabij een goed glas heeft gezegd,
scheerde het woord alcohol over dezelfde Arabische kam als die andere afgrijselijke
termen, algebra en Alhambra en wijst erop, dat het woord afkomstig is van een volk,
dat tegen het begrip ten strijde is getrokken met de vurige ijver alle zeloten eigen.
Hij stelt zich voor, dat een oud Moslem stamhoofd, zittende voor zijn tent en denkende
aan de wijn als het symbool der Christenheid, zijn hersenen heeft afgepijnigd met
het zoeken naar het meest afschuwelijke scheldwoord, tot hij ten slotte het woord
alcohol vond. Ik stel het mij enigszins anders voor. De haat van het oude Moslem
stamhoofd moet dieper geworteld hebben, zal zijn oorsprong hebben gevonden in
een heimelijke liefde voor de wijn, en dan niet als het symbool der Christenheid,
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maar als de kostelijke drank, die zowel vergetelheid schenkt als verrukkelijke dromen.
Hij heeft het woord alcohol uitgevonden om zijn liefde voor de wijn te kunnen
bevechten, te kunnen doden, maar in de nachtelijke koelte voor zijn tent, weggedoken
in de mantel der duisternis, doet hij zich soms stil te goed aan een schandelijk,
verrukkelijk glas, zegt zacht voor zich heen een kwatrijn van Hafis, en dankt Allah,
dat Hij de dichter het woord alcohol niet heeft leren kennen:
Zoek steeds het Paradijs, maar opgepast
Dat u geen adder tussen 't gras verrast.
Wordt u de nachtelijke weg te duister,
Zorg dat de wijn u op wat zon vergast.

II
Genever is toch vloeibaar goud
Maar eikenhout is eikenhout.
Jan Greshoff
Harlekijn:
Je bent een sombre zonderling!
Je bent een hypochonderling Je hebt ook zeker veel gedweild
En in tavernen rondgezeild?
Pierrot:
'k Ben iemand die het daaglijks leed
met zeven vrouwen niet vergeet En als de wijn zwaar in me zonk
Had 'k een melancholieke dronk.
M. Nijhoff
Wordt in de Mohammedaanse landen de wijn bestreden als een verderfelijk kwaad,
dat met het Christendom samenhangt, in onze van nature meer kille gebieden bestrijdt
men de wijn en de genever met de leuzen, dat zij de sociale verhoudingen verstoren,
het verkeer in de war sturen, de gezondheid ondermijnen en de hersenen verweken.
Men zou de zedemeesters de mond willen snoeren
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met de als water zo zuivere waarheid, dat men meer oude dronkaards dan oude dokters
tegenkomt, alleen zij laten zich de mond niet snoeren. En beschikken zij niet veelal
over kansel en spreekgestoelte, microfoon en spandoek, en beschikt gij niet slechts
over uw stemmige taveerne? Wanneer zal er een regering komen, die ons toestemming
geeft het vreemdelingenverkeer te stimuleren met oude volkswijsheden als: ‘Waar
de gastvrouw mooi is, is de wijn goed’. of ‘Met een fles en een meisje telt men de
uren niet’, wanneer zullen de vakverenigingen leden gaan werven met de strijdkreet:
‘Wie op Zondag niet dronken is, is op Maandag geen groet waard’, en zal men ons
de gelegenheid geven óns spandoek te spannen: ‘Meer genever, minder snelverkeer!’
Maar wat baat het ook eigenlijk, de zedeprekers bereiken met hun afschrikwekkende
taal, hun barre voorbeelden, nimmer hun doel. Integendeel, zij drijven vele jongelieden
het pad der dorstigen op. In een maatschappij, waar het avontuur in vredestijd niet
eens ver te zoeken is, maar schier onvindbaar heeft men het leeg drinken van een
eenvoudige fles wijn tot avontuur gebombardeerd. Het geeft de jongeling het met
veel genoegen vermengde gevoel, dat hij een zonde begaat, zich vele interessante
kwalen op de hals kan halen en door het veroorzaken van verkeersovertredingen kan
ingrijpen in het lot van zijn mede-planeetbewoners. Daar komt nog bij, dat vele
braven in hun fantasieloze onschuld beweren, - en hoe aantrekkelijk lijkt dit voor
dichterlijk aangelegde lieden, die nimmer nog tot het schrijven van verzen konden
komen - dat wijn en genever tot grote verzen inspireren, dat zij de Muze oproepen,
als ware deze de een of andere kunstvlo. Het woord inspiratie is een woord voor de
versologen en de verslozen. De eersten gebruiken het wanneer hun criticus-bargoens
te kort schiet, de tweeden bezigen het half smalend, half bewonderend om die
vreemdste aller menselijke dieren, de dichter buiten de wet te stellen.
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En lieten zij hem nu maar met rust, lieten zij hem maar op eigen wijze gaar smoren
in zijn wat kaal café, in zijn wat kaal gezelschap, bij zijn zelden lang gevuld glas,
maar neen, zij komen met hun bangelijke, zielige mentaliteit van ongevaarlijke
voyeurtjes; zij komen hem lastig vallen met hun kleine, verkillende nieuwsgierigheid
naar haar- en baardgroei en fluwelen jasjes; zij stellen hun zotte, vermoeiende vragen
met een impertinente vasthoudendheid; zij verwachten bijval met hun
quasi-hooggestemde monologen; zij komen om te laten zien, dat zij ook wel het een
en ander gelezen hebben, ook wel eens hebben toegegeven aan een dichterlijke impuls
in hun jonge jaren. Over gedichten en romans mag iedereen praten; iedereen mag er
verstand van hebben en de dichter vertellen hoe hij wél en níet moet doen: de chirurg
en de kolonel, de bankdirecteur en de huisvrouw. Maar vertel hen als dichter niet,
hoe zij een hersenoperatie moeten verrichten, een veldslag moeten leiden, een
financiële transactie afsluiten of een wollen wasje uitspoelen. Zij zullen alleen van
de hevigste uitingen hunner verontwaardiging worden afgehouden, doordat zij u een
lichtzinnige grappenmaker vinden, een amusant a-sociaal element. In deze wereld
van alzijdig gerichte, en veelzijdig ontwrichte daadkracht komt men de dromer nu
en dan een bemoedigend schouderklopje toedienen en laat men zijn glas nog eens
vol schenken, omdat de nutteloze nu eenmaal van giften moet leven, of die nu uit de
hemel komen vallen als de inspiratie, de regendroppels en de zonnestralen, of uit een
bij winstbejag verdorde hand als de schamele penningen, noodzakelijk om een goed
glas genever te bekostigen. Dergelijke door eigen onlust op dichters beluste
maecenassen van duister allooi hebben het koffiehuis des dichters bezoedeld, hebben
hem verdreven uit zijn wat schamel café naar zijn sociëteit, waar hij baas in eigen
huis is, zowel wat zijn haar, zijn dromen, zijn gesprekken als wat zijn drank betreft.
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III
Genever-met-water vormt de bron van al mijn inspiratie.
Lord Byron
Inspiratie betekent alle dagen werken.
Charles Baudelaire
Dank u, mijn lieve vriend! Ik schrijf u deze brief, dronken van Cyprus.
Elizabeth Barett Browning
In het koffiehuis des dichters geschiedt eigenlijk niets. Men zal er zelden of nooit
een dichter aan zijn werk vinden. Daartoe zoekt hij eer nog het grote, onpersoonlijke
restaurant, waar hij schuil gaat in de veelheid en verscheidenheid der massa. In zijn
koffiehuis, zijn stamcafé, zijn sociëteit is behalve door de slordig aan- en afdravende
kellners, de daad uitgebannen. Toch is het ook allerminst het domein der dromen,
omdat op deze plek ook dichter dichter niet met rust laat. Het is het domein der
conversatie, die zich in alle vormen aandient. Er wordt gecritiseerd, geschimpt,
gescholden en gebekvecht; er worden nauwelijks beluisterde monologen gehouden;
er wordt lyrisch ontboezemd, scherpzinnig gekrakeeld, vinnig geroddeld en dom
gelasterd; er worden kernachtige vervloekingen, goedmoedige loftuitingen, schuchtere
vragen en zelfverzekerde antwoorden gehoord; er wordt met citaten en woordspelingen
gestrooid; er worden samenzweringen gesmeed, die van verre gezien een ernstig
karakter schijnen te dragen, maar altijd geldt het een object, waardoor hoogstens de
taalorde of de orde in het café, stellig niet de orde in Europa verstoord zal worden.
Vergelijkt men echter de conversatie der huidige dichter-generatie met die van
vroegere, dan is men onwillekeurig geneigd een zekere devaluatie te constateren.
Uit geschrift en overlevering kent men de puntige gesprekken der grote mannen van
vroeger, en somber vraagt men zich wel eens af, waarom men nimmer wordt vergast
op een scherpzin-
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nig mondgevecht als tussen Shakespeare en Ben Jonson, op het alles overheersende
geluid van een moderne Dr. Johnson, die waarachtig wat meer pijlen op zijn boog
had dan de nooit uitgeputte, maar op de duur wel vervelende aspecten der dichtkunst,
op de spitsvondige aphorismen van een nieuwe Oscar Wilde, die gelijk de oude
tenminste eerlijk de leugen durft verdedigen zonder haar het masker der absolute
waarheid op te zetten. In de meeste gesprekken, die men tegenwoordig hoort, heeft
het de schijn, dat menig modern dichter buiten het betrekkelijk klein bestek zijner
poëtische gevoelens en de realisatie daarvan weinig interessen heeft, en daardoor
ook weinig wenst te verdedigen.
Een samenscholing van dichters met of zonder spiritualiën moge haar bekoring
bezitten, maar de dichter die met geen anderen kan samenscholen dan met confraters,
die hij als een soort complement van zichzelf beschouwt, loopt de kans zichzelf te
verliezen in een bleek groep-narcisme. De algemene spreek- of schrijftaal, de voertaal
wordt een vaktaal, een groeptaal, een bargoens, en tenslotte weet men te volstaan
met vage aanduidingen in samenwerking met een gebarentaal.
In een zijner korte essays, ‘On Literary Cliques’ wijst Chesterton op het gevaar
van litéraire kliekvorming, waarbij de onderlinge waardering de leden al spoedig uit
het oog doet verliezen, dat gedichten ook door anderen dan dichters gelezen worden.
Wanneer een dichter zijn verzen voorleest in een litéraire club, collaboreren zijn
bentgenoten met hem. ‘De schoonheid die zij in zijn werk aanschouwen is voor een
deel net zo goed hun werk als het zijne. Precies zoals dichters wellicht meer dan
andere mensen zien in een bosje of een wolk, zien zij wellicht meer dan anderen in
elke epitheet of metaphoor. En vooral wanneer zij dichters zijn van dezelfde school,
zullen zij iets van wat hij bedoeld heeft kunnen gissen door middel van het meest
zonderlinge epitheet of de meest krankzinnige metaphoor’.
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Een gevolg hiervan kan zijn, dat dichter en lezer nog meer van elkaar vervreemden,
en dat de dichter, zijn onverstaanbaarheid koesterend, geen gedichten meer publiceert,
doch notities voor gedichten, vage aanduidingen, verzen die niet geheel af zijn, waarin
hij zijn gevoelens niet heeft uitgeschreven, gerealiseerd, zelfs niet gesuggereerd,
doch er eenvoudig naar laat raden.
Zien wij liever de samenscholing der dichters als een niet geheel onwaardige
verpozing na dichterlijke arbeid. Zien wij het drinken van wijn en genever als een
stimulans voor een scherpe, boeiende conversatie, een woordenspel op de ernst van
ons bewustzijn of op de vulkaan onzer gevoelens. Zien wij dan tevens het glas als
een middel om de spanningen van een creatieve geest een ogenblik te doen
verminderen. Laten wij, ons houdend aan de uitspraak van Baudelaire en niet aan
die van Byron, het nimmer zien als een bron van inspiratie. Dat is het niet. Daarvoor
is het niet diep genoeg, zelfs al kunnen wij er dieper in kijken dan goed voor ons is.

IV
Coleridge sprak drie uur onafgebroken over poëzie, en wel zo voortreffelijk,
dat ik zou willen, dat ieder woord dat hij sprak, was opgeschreven.
Samuel Rogers
Een gesprek onder literatoren is troebel.
R.W. Emerson
Society: Een perfect feestmaal voor zestien personen. Elke deelnemer even
zorgvuldig uitgekozen als een instrument in een orkest - en toch wie onder
de gasten zou zich die avond niet liever amuseren in een tête-a-tête? Of
niet verheugd zijn als hij vroeg kon vertrekken om naar een bordeel te
gaan?
Palinurus
Wanneer men de conversatie der huidige dichtergeneratie in het algemeen als
gedevalueerd kenschetst, begaat
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men natuurlijk een onrechtvaardigheid. De mogelijkheden om tot een zuivere
vergelijking te komen zijn tamelijk ongelukkig. De roem van de ‘lions’ Dr. Johnson
en Oscar Wilde als brillante causeurs is, zeker wat de eerste betreft, voor een groot
deel te danken aan het naarstig werk hunner biografen. Men vraagt zich weleens af,
welk een mate van geduld en welk een immense bewondering er nodig zijn geweest
om James Boswell avond aan avond, nacht na nacht, in het gezelschap van Dr.
Johnson te doen verkeren, niet alleen luisterend naar diens ten slotte niet altijd
boeiende relazen, maar tevens gesprekken forcerend, notities makend of iedere zin
in zijn oren knopend, als gold het de woorden van een nieuw evangelie. Het maakte
de Schotse advocaat tot een enigszins belachelijke figuur, die door Johnson's vrienden
eer als een parasitaire bijloper werd beschouwd dan als een soort litérair evangelist;
die men hoonde, omdat hij tijdens het diner mes en vork neerlegde om de woorden
van zijn idool te noteren; die door Johnson's beschermvrouwe Mrs. Thrale voor vals
en ongemanierd werd uitgekreten, omdat hij altijd in een hoekje kroop en woord
voor woord opschreef, wat er tegen de geleerde man werd gezegd en wat deze met
autoritair stemgeluid terugzei. Weinigen en allerminst Dr. Johnson zelf zullen toen
vermoed hebben, dat de grote lexicograaf zijn roem nog eens zou moeten delen met
de nogal wilde, hartstochtelijke Schot, die zijn noeste arbeid afwisselde met hevige
slemppartijen en bezoeken aan lichte vrouwen, terwijl men zich thans afvraagt hoezeer
die roem wel onder de druk der eeuwen verkreukeld zou zijn geweest, ware de
grootste aller Engelse biografieën niet geschreven.
Oscar Wilde moge zijn roem als causeur zelf hebben vastgelegd, doordat hij de
aphorismen, waarmede hij Londense society-kringen in verrukking bracht, onthield
of op zijn manchetten schreef om ze later in zijn vier sprankelende comedies, zijn
‘Picture of Dorian Gray’ en zijn ‘Intentions’ voor het nageslacht te bewaren, zonder
het ge-
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ruchtmakende proces om zijn pederastische neigingen, zonder de aanvallen in ‘Punch’
en de meer of minder sympathiserende biografieën van zijn vrienden Lord Alfred
Douglas, Sherard, Frank Harris en André Gide, had de figuur in veel sterker mate
plaats moeten maken voor het werk.
Maar waar algemeen wordt aangenomen dat Homerus zelfs wel eens sliep, mogen
wij toch veronderstellen, dat Johnson en Wilde uren gekend hebben, waarin zij zelfs
in het meest inspirerende gezelschap niets voelden voor conversatie, en het minst
van alles voor een brillante conversatie. Het best kan men dit nagaan bij Dr. Johnson,
omdat, waar men ten slotte op biografieën af moet gaan, Boswell het duidelijkst
getracht heeft naar een natuurgetrouwe, bijna letterlijke weergave van de gevoerde
gesprekken. Niet alle ‘tête-à-têtes’ en bijeenkomsten der vrienden in Boswell's Life
zijn even boeiend. Al is Dr. Johnson zelden uitgesproken vervelend, meer dan eens
is hij een eigenwijs, tamelijk onhoffelijk betweter en naar onze moderne, meer
elastische levensbegrippen enigszins beperkt in zijn inzichten. Lang niet altijd kunnen
wij hem evenzeer bewonderen en even ernstig nemen als zijn biograaf van ons
verwacht. Al is hij onbetwistbaar de Koning van het Goede Gezelschap, zijn roem
is ondanks zijn ernstige bedoelingen en die van zijn biograaf, niet geheel vrij van
belachelijkheid gebleven, ergo het is die belachelijkheid, welke mede die roem in
stand houdt; het is een grof soort zout, dat het fijne zout van de humor wel eens moet
vervangen. Bij dit alles dient men wel in het oog te houden, dat Boswell Dr. Johnson
in de een en twintig jaren van hun vriendschap ten slotte ‘slechts’ honderd tachtig
maal ontmoette en dat zij in totaal niet meer dan twee honderd zes en zeventig dagen
samen hebben doorgebracht. Daarbij was Dr. Johnson er van meet af aan van
doordrongen, dat Boswell zijn biografie schreef, nam hij zelfs wel eens kennis van
de geschreven stukken en probeerde, ondanks
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zijn streven naar eerlijkheid en zuiverheid, toch wel om te schitteren en zo
‘biografie-geniek’ mogelijk te zijn. Hij was een ideaal model, al ging het eeuwige
ondervragen en uit de tent lokken hem ook wel eens op de zenuwen werken, zodat
hij op zekere avond uitriep:
‘Sir, ik wil niet altijd ondervraagd worden. Wilt u wel bedenken, Sir, dat zulks
niet welgemanierd is voor een gentleman? Ik wil niet gekweld worden met uw “wat”
en “waarom”! Wat is dit? Wat is dat? Waarom is een koeienstaart lang? Waarom is
de staart van een vos ruig behaard?’
Klaagt men over de dorre conversatie der huidige generaties, beweert men dat er
geen grote figuren meer zijn die deze sprankelende levenskunst met ere beoefenen,
of dat dergelijke figuren zich althans te weinig manifesteren, dan heeft men wellicht
gelijk. Maar men vergete niet dat het niet helemaal eerlijk is levende modellen te
vergelijken met toch altijd iets geflatteerde portretten van meesters met hun Zondagse
praatpak aan, geschreven in tijden, waarin men rondborstiger voor zijn bewondering
durfde uitkomen dan thans, tijden waarin verering nog niet verbonden werd met
gemis aan eigenwaarde of geestelijke onvolwaardigheid.

V
Noch kan men altijd in de meest roemruchte wapenfeiten van de mens zijn
deugden of ondeugden het best weerspiegeld zien; doch vaak is een weinig
opzienbarende daad, een korte uitspraak, een grapje, eerder in staat ons
het ware karakter van de mens te tonen dan de grootste belegeringen of
de meest gewichtige veldslagen.
Plutarchus
Maar het schrijven van biografieën is vaak toevertrouwd aan hen, die zeer
weinig bekend zijn met de aard van hun taak of zeer slordig
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met de uitvoering ervan. Zij geven zelden iets meer dan een verslag, dat
wij ook wel uit de bekende documenten zouden kunnen maken, verbeelden
zich een ‘leven’ te beschrijven, terwijl zij niets anders doen dan
chronologisch daden en voorkeuren vermelden; zij hebben zo weinig
aandacht voor de manieren en het gedrag van hun helden, dat men het
ware karakter van een man beter zou kunnen leren kennen door een kort
gesprek met een zijner bedienden dan uit een weloverwogen, vormelijk
verhaal, beginnende met zijn stamboom en eindigende met zijn begrafenis.
Dr. Johnson
Wat drijft de dichter naar het koffiehuis, de taveerne, de herberg, de kroeg? Het is
in de meeste gevallen waarachtig niet alleen de genever of de wijn, noch is het de
drinkgelegenheid zelf. Eerder is het het goede gezelschap, of zelfs het slechte
gezelschap, als er maar gezelschap wordt geboden. Want het zal hem in staat stellen
de spanningen van zijn werk een ogenblik van zich af te zetten; het zal hem troost
geven, wanneer hij zich ondanks het geschapene onmachtig weet en niet vermocht
te realiseren wat hij droomde; het zal hem vrij maken van de scheppingsdrang die
hij in zijn werk niet geheel wist op te lossen. Is de keerzijde der creativiteit niet vaak
een oneindige melancholie, een dor gevoel van hopeloosheid en nutteloosheid?
Wanneer het gedicht geschreven is blijft met dat gedicht de droesem der gevoelens
achter, bitter als alsem. De vertroosting van het nog ongeschapene, het in stilte
verbeelde, is verdwenen. Meer dan de schrijnwerker bij zijn pas gemaakte tafel, meer
dan de kleermaker bij zijn pas klaar gemaakt costuum, dan de draaier bij zijn
kegelballen, bezint de dichter zich bij zijn gedicht op het geschapene. Wellicht omdat
bezinning hem een tweede natuur geworden is, omdat zij een bestanddeel vormt van
zijn werk, wellicht omdat hij meer dan degenen die hem verwerpen, oog heeft voor
het nutteloze zijner creaties, terwijl tegelijkertijd zijn gehele wezen in opstand komt
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tegen een wereld, waarin de droom, zelfs de verwezenlijkte, de in woorden
uitgevloeide droom, ten achter gesteld wordt bij de minste daad.
Wat Dr. Johnson naar het goede gezelschap dreef - en hij bevond zich bij de
vrienden van de ‘Literary Club’, waarvan onder meer deel uitmaakten Sir Joshua
Reynolds, de befaamde portretschilder, Oliver Goldsmith, schrijver van ‘The Vicar
of Wakefield’, Garrick, de grote toneelspeler, Boswell, en Gibbon, de historicus van
‘The Decline and Fall of the Roman Empire’, in een gezelschap dat hem wel uiterst
waardig en welgevallig moet zijn geweest - was een morbide melancholie, die het
hem onmogelijk maakte al te lang achter elkaar alleen in hetzelfde vertrek te blijven.
Reeds op twintigjarige leeftijd werd hij overvallen door een afschuwelijke
hypochondrie die hem wrevelig en prikkelbaar maakte, en hem overleverde aan de
meest volslagen wanhoop. Er waren tijden dat hij zo lusteloos en terneergeslagen
was, dat hij de wijzerplaat van de stadsklok niet meer kon onderscheiden, zodat hij
niet meer wist hoe laat het was. Niettemin verliet hij op latere leeftijd meestentijds
om vier uur het huis om er eerst diep in de nacht terug te keren, nadat hij zich in de
taveernen veelal niet zonder gulzigheid had overgegeven aan de smakelijkheden, die
daar geboden werden, en de aanwezigen had vergast op zijn wat dictatoriale, doch
boeiende conversatie. Het komt niet zelden voor, dat melancholici in gezelschap
opgewekt en bijzonder conversabel zijn. Zowel Johnson als Boswell waren er
uitstekende voorbeelden van.
Even onbelangrijk als het voor de moderne conversabele poëet is, of hij zijn talenten
ten toon spreidt in het duistere café Eylders, het kale Reynders of de wat verfomfaaide
Sociëteit ‘De Kring’, even onbelangrijk schijnt het althans voor Boswell te zijn
geweest, of Johnson's woord-erupties plaats vonden in ‘The Mitre’, ‘The Turk's
Head’, ‘The Crown and Anchor Tavern’ of ‘The British Coffee-
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House’, zodat hij zich niet uitput in levendige descripties, doch meestal volstaat met
een simpele vermelding van plaats en datum. Gedeeltelijk zal men dit wel moeten
toeschrijven aan het feit, dat Boswell nauwelijks voor iets anders aandacht had dan
voor zijn hooggeleerde vriend en voor zichzelf, maar men dient toch ook niet te
vergeten, dat ons de oude Engelse ‘Inns and Taverns’ in de schoot gevallen zijn als
fraaie overblijfselen ener vergane glorie, terwijl zij voor de meeste Engelsen dier
dagen niet veel anders geweest zullen zijn dan nuttige instellingen, waar men zich
de spijzen en dranken min of meer liet smaken en de nacht op aangename wijze
doorbracht.
Het moet op zichzelf wel een bijzondere aanblik geweest zijn de omvangrijke
Johnson in de taveerne te zien oreren of souperen, de twee kunsten waarmede hij
zich wellicht het liefst en veelvuldigst heeft bezig gehouden. Zijn uiterlijk alleen
reeds zal de aandacht van elke nieuwkomer getrokken hebben. Er zijn behalve
Boswell's plastische beschrijvingen talrijke getuigenissen bewaard gebleven, die
onze nieuwsgierigheid wakker roepen.
De kinderen van John Hawkins gaven meer blijk van hun klassieke opvoeding
dan van lieftalligheid, toen zij hem vergeleken met de cycloon Polyphemus, een
vergelijking die hen werd opgedrongen door het feit, dat Johnson het licht van een
zijner ogen moest ontberen. Noemde een zijner tijdgenoten de naam ‘Caliban’ uit
‘De Storm’ van Shakespeare, een ander was in enkele dichtregelen al even weinig
vleiend:
‘Bij de aanblik bleven snelle kruiers staan
En drukten babies, verschrikt, zich tegen juffie aan’.
Al tracht de heus niet altijd hoffelijke Boswell Johnson's afzichtelijkheid enigermate
te verbloemen door hem te vergelijken met een klassiek standbeeld, het baat hem
niets, want ook de onverbloemde regelen van de satiricus Churchill bereikten het
nageslacht:
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‘Trekken zo schrikk'lijk, ware het licht,
De duivel verborg het aangezicht’.
Overigens is het beeld, dat wij van Dr. Johnson krijgen, naar aanleiding van James
Boswell's eerste bezoek, ook zo bijster aantrekkelijk niet.
‘Hij ontving mij zeer hoffelijk; maar ik moet bekennen, dat zijn woonvertrek en
meubilair en zijn ochtendsmuk wonderlijk genoeg waren. Zijn bruine kledij zag er
uiterst verschoten en afgedragen uit; hij had een verschrompeld, ongepoederd pruikje
op, dat voor zijn hoofd veel te klein was; zijn hemd hing open en de knieën van zijn
kuitbroek hingen los; zijn zwarte sajetten kousen waren slordig opgetrokken; en hij
droeg een paar schoenen zonder gespen bij wijze van pantoffels. Maar al dergelijke
slonzige eigenaardigheden was men spoedig vergeten als hij begon te praten’.
Boswell die met recht de mening was toegedaan, dat kleine eigenaardigheden een
bijzonder licht kunnen werpen op een bijzondere persoonlijkheid, brengt Dr. Johnson's
eigenaardigheden zo sterk naar voren, dat zijn beschrijvingskunst soms grenst aan
het caricaturale. Hij vertelt ons hoe de geleerde man in zichzelf placht te praten en
soms vrome uitroepen slaakte of het Onze Vader opzegde; hoe hij, wanneer hij ergens
een huis binnen moest gaan, vanaf een zeker punt vaststelde hoeveel stappen hij aan
de afstand mocht besteden en met welke voet hij de drempel mocht overschrijden;
in welke houding hij onder het spreken zijn hoofd hield, hoe hij zich op zijn stoel
heen en weer bewoog en met de palm van zijn hand over zijn linker knie wreef; op
welk een vreemdsoortige wijze hij placht te herkauwen en welke rare mond- en
keelgeluiden hij uitstootte, wanneer hij niet sprak. Het is ten slotte niet zo
verwonderlijk dat de schilder Hogarth hem voor een idioot versleet, toen hij hem
voor de eerste maal bij de romanschrijver Samuel Richardson ontmoette.
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Ruime aandacht wordt besteed aan Dr. Johnson's tafelmanieren, die dan ook wel een
opvallend karakter gehad moeten hebben. Johnson was een gulzigaard, die desnoods
níet kon eten of níet kon drinken, maar die nimmer weinig kon eten of weinig kon
drinken. Hij was er trots op, dat hij een behoorlijke dosis aandacht aan zijn maag
besteedde en verkondigde de mening, dat zij die hun maag veronachtzaamden zeker
alle dingen in het leven moesten veronachtzamen. Mocht zijn conversatie al
gestimuleerd worden door een goed diner, dan was dat zeker niet het geval tijdens
het verslinden daarvan, een bezigheid waaraan hij zich met handen en voeten over
gaf. Vis at hij bij voorbeeld altijd met zijn handen; zo hij zeide, omdat hij bijziende
was en vreesde, dat hij in de graten zou stikken. Tijdens het eten zwollen de aderen
op zijn voorhoofd tot koorden en zweette hij dermate, dat zijn bentgenoten het liefst
niet te dicht in zijn buurt kwamen. Hij schijnt in Oliver Goldsmith een waardige
makker gevonden te hebben, want volgens Sir Joshua Reynolds was het even moeilijk
een kieskeurige edelman ertoe te bewegen om met beide literatoren te dineren als
om deze ertoe te brengen met twee volwassen tijgers aan tafel te gaan.
Johnson's conversabele natuur schijnt vooral ná een goed diner tot ontplooiïng te
zijn gekomen, maar ook dat goed schijnt een uitdrukkelijke voorwaarde geweest te
zijn. Zijn tong moest eerst veel en fijn geproefd hebben eer hij los kwam. Maar dan
ook stortte zijn bezitter zich met overgave in het scherpe, soms wel wat ruwe debat
en weidde uit over de meest alledaagse en de meest vreemdsoortige onderwerpen.
Hij sprak dan onder meer over chemische experimenten, opvoeding, hoererij, nat
weer, het vervaardigen van kruit, het beheer van een boerderij; over looien, munten,
preken, thee drinken (zelf een onmatig theedrinker, schreef hij een hartstochtelijke
verdediging van deze ‘voorname en populaire drank’, toen een zekere Mr. Jonas
Hanway deze in een pamflet durfde aanvallen!); over
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Swift, Fielding, Sterne, Addison en Steele; over rijkdom en armoede, het leven op
zee, een Franse kok (bij deze gelegenheid werd hij zo heftig, dat hij met klem
beweerde: ‘Ik zou zo'n schurk in de rivier gooien!’); over studie en ledigheid,
Schotland, Koning George II en Koning George III, kloosters, onthouding,
ornamentele architectuur en beeldhouwkunst. (Over dit laatste onderwerp joeg hij
tijdens een rit in een postkoets een jong architect tegen zich in het harnas door
boudweg te beweren: ‘Deze kunsten vragen een arbeidskracht die niet in verhouding
is met het nut dat zij afwerpen. Iemand hakt een half jaar in een blok marmer om
iets te maken dat nauwelijks op een mens gelijkt. De waarde van het beeldhouwen
berust op de moeite die het kost. U zou er niet de minste waarde aan hechten, wanneer
het fraaiste hoofd uit een peen gesneden was’!)
Doch laten wij Johnson nu aan het woord in en over de taveerne.

VI
Mocht u niet meer weten hoe u een verflauwend gesprek op gang moet
krijgen, begin dan over eten te praten.
Leigh Hunt
Spreek mij niet over taveernen! Er is maar een onvervalst, zuiver,
behoorlijk, smakelijk ding dat men er soms kan krijgen - namelijk een
gekookt ei.
Oliver Wendell Holmes
Het menselijk intellect dankt zijn supérioriteit over dat der lagere
diersoorten in hoge mate aan de stimulans die de alcohol aan de
verbeelding heeft gegeven - verbeelding niet veel meer zijnde dan een
ander woord voor zinsbegoocheling.
Samuel Butler
Het is Donderdag 21 Maart 1776. Dr. Johnson en Boswell hebben een bezoek aan
Oxford gebracht en zijn in
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een postkoets op weg naar Stratford-upon-Avon. Nadat zij van het schone weer en
het fraaie landschap hebben genoten, doch meer nog van hun eigen gesprek, want
beiden stellen de levendige genoegens van Fleet-street boven de stille genoegens der
natuur, gebruiken zij het diner in een goede herberg in Chapel-house. Hier steekt Dr.
Johnson een lofrede af op de herbergen en taveernen van Engeland en triomfeert
over de Fransen, omdat zij het heerlijke leven in dergelijke gastvrije gelegenheden
niet kennen. Hij zegt dan:
‘Er bestaat geen particulier huis, waar de mens zich zo kan vermaken als in een
goede taveerne. Er moge nog zulk een overvloed van goede zaken zijn, zulk een
grandeur en voornaamheid, nog zulk een verlangen om elkeen op zijn gemak te
stellen, de aard der dingen maakt het onmogelijk: er zal altijd een zekere mate van
angst en bezorgdheid blijven. De gastheer beangstigt zich om het zijn gasten naar
de zin te maken; de gasten beangstigen zich om hem aangenaam te zijn; en geen
mens, of hij moet al de meest onbeschaamde hond ter wereld zijn, beschikt even
vrijelijk over de dingen in een andermans huis als over die in het zijne. Daarentegen
is men in een taveerne vrij van zulke zorgen en angsten. Gij zijt er zeker van, dat ge
welkom zijt: en hoe meer lawaai ge maakt, hoe meer moeite en last ge veroorzaakt,
hoe meer ge het goede der aarde verlangt, des te welkomer zijt ge. Geen uwer
bedienden zal u de bereidwilligheid tonen van een koffiehuisbediende, die immers
wordt aangespoord door het vooruitzicht, dat hij terstond naar verdienste beloond
zal worden. Neen Sir, er is tot nu toe nog niets door de mens uitgedacht, dat hem
zoveel geluk verschaft als een goede taveerne of herberg’.
Hierna droeg hij met veel gevoel de volgende regels van Shenstone voor:
‘Die rond de somb're aarde ging
Op zoek naar vreugde en vertier,
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Hij zucht bij de herinnering
Aan 't welkom van de herbergier’.

Ook in het dorre boek van Johnson's officiële biograaf, Sir John Hawkins, een gierige
fatsoensrakker, die niet begreep wat men in herbergen te zoeken had, vinden wij een
lofrede van Johnson op de taveerne:
‘Een stoel in een taveerne is een troon van menselijke gelukzaligheid. Zodra ik
de deur van een taveerne binnenga, raken mijn zorgen in het vergeetboek en voel ik
mij bevrijd van angsten en bekommernissen: als ik gezeten ben, vind ik een hoffelijke
waard en bedienden, die op mijn wenken komen aansnellen, verlangend als zij zijn
om mijn wensen te kennen en eraan te voldoen; de wijn brengt mij in een opgewekte
stemming en zet mij aan tot een openhartig gesprek en gedachtenwisseling met
degenen, die mijn genegenheid hebben; ik dogmatiseer en word tegengesproken, en
in dit conflict van meningen en gevoelens schep ik behagen’.
Wij kunnen Dr. Johnson's geestdrift begrijpen. Voor de onmatige is de taveerne
de aangewezen plaats. In de gastvrije huizen van bewonderaars en maecenassen
wordt onmatigheid soms geduld, doch nimmer bewonderd; de kunstenaar moge gul
ontvangen worden, de onmatige komt tegenover hoofse koelheid te staan, welke
soms afschrikwekkender is dan onwellevendheid en ongastvrijheid: hij wordt met
tact op zijn eigen beleefdheid teruggeworpen, en daar een onmatige meestal een
dikvlezige doch geen dikhuidige is, zal hij zich verlegen en gekrenkt voelen,
onvoldaan met zichzelf en zijn gastheer. Dr. Johnson was niettegenstaande het feit,
dat zijn zelf-discipline hem in staat stelde zich van bepaalde dingen te onthouden hij dronk bij voorbeeld na zijn zeven en vijftigste jaar geen wijn meer, omdat zulks
voor zijn gezondheid noodzakelijk was - een onmatige. Voor hem bestond tussen
niets en veel niet: iets. Tijdens een bezoek aan Oxford dronk hij
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zes en dertig glazen port met suiker; ten huize van Richard Cumberland vroeg hij
nóg een kop thee, toen hij er reeds elf gedronken had, en toen Sir Joshua Reynolds
hem daarop attent maakte, werd hij eerst boos, doch wist zich uit de verlegenheid te
redden met de bewering, dat hij een dozijn een veel mooier getal vond. In zijn eigen
huis vloeide de thee even overvloedig als de woorden. Zijn onmatigheid aan tafel
was voor die tijd zelfs opvallend. Hierin werd hij wellicht slechts in de schaduw
gesteld door zijn vriend en maecenas Mr. Thrale, die dan ook aan zijn gulzigheid ten
gronde ging. Mrs. Thrale klaagde, dat ‘goed eten en goed gezelschap al de gedachten
van haar echtgenoot in beslag namen’ en dat Dr. Johnson hem daarin nog
aanmoedigde. Toen het zelfs Johnson te bar werd en hij Thrale waarschuwde, dat
‘zulk eten na de waarschuwingen van de dokter, practisch zelfmoord betekende’,
was het reeds te laat. Thrale snoerde zijn vriend de mond door cynisch te vragen,
wanneer het lamprei-seizoen weer begon en stierf kort daarop aan zijn gulzigheid.
Van omvang en verscheidenheid van een normaal diner bij de Thrale's kunnen wij
ons nog een indruk vormen dank zij de Rev. Dr. Cambell, die tijdens een bezoek aan
zijn vriend Johnson dermate geestdriftig van tafel ging, dat hij niet kon nalaten in
zijn dagboek melding van het genotene te maken: soepen, gevolgd door vis en
schapenlende, gevogelte onder de vreemde naam Galena en een eenvoudige kapoen
ter grootte van een flinke kalkoen, vier soorten ijs, ananas, druiven en frambozen.
Nu was het voor die tijd en in dat rijke brouwershuis niet zo bijzonder, dat al deze
gerechten op tafel kwamen; het bijzondere was gelegen in de omstandigheid, dat zij
meestal niet behoefden te worden afgeruimd.
In onze haastige tijd vol zenuwachtige verstrooiïng kunnen wij ons bijna niet meer
voorstellen, dat er een tijd geweest is, dat eten een algemeen geprezen en zeer gezochte
vorm van afleiding was, waaraan schier iedereen

Ad interim. Jaargang 5

339
die over een ruime beurs beschikte, zich te buiten ging. Onze simpele maaltijden
zouden in de familie's der achttiende eeuw slechts eetlust en heilige verontwaardiging
hebben opgewekt. Aan het einde van die eeuw bestond, volgens een bereisde kenner
John Byng, die driehonderdvijftig herbergen de eer van zijn bezoek aandeed, een
behoorlijk diner in landelijke herberg uit: gebakken paling, gebraden duiven,
varkenslende, taarten, gelei, puddingen en kaas. In het midden dier eeuw waren er
minder gerechten, maar was de kost degelijker. Aan het einde van de zeventiende
eeuw was een diner van acht à negen gangen normaal en in de zestiende eeuw was
een gangbaar maal door zijn vele bijgerechten onoverzichtelijk en onoverkomelijk.
Maar men behoeft niet eens zo ver terug te gaan in die oude Engelse herbergen, waar
thans schraalhans keukenmeester is. Een ‘landelijk’ diner voor twee personen bestond
nog geen eeuw geleden uit: een tarbot van vier pond, twee gebraden eenden, een
appeltaart, kaas en dessert.
Werd er in Johnson's eeuw al over voedsel gesproken - deze tijdpassering zal
minder aantrekkelijk geweest zijn dan in periodes van schaarste - reclame werd er
niet voor gemaakt. De waard der landelijke herberg dacht er niet aan te vermelden,
dat ‘zijn boter, kaas, eieren en spek uit eigen boerderij afkomstig waren’, of ‘dat er
fruit uit eigen boomgaard op tafel kwam’. Wel deelde hij als aanbeveling mede dat
hij ‘goede bedden’, ‘gemakkelijke bedden’, of ‘goed geluchte bedden’ te bieden had,
en stond de beddepan in het gezicht om kouwelijke reizigers aan te trekken. En terwijl
er nu propaganda gemaakt wordt met ‘centrale verwarming, warm en koud water,
uitzicht, bar en dansvloer’, volstond men toentertijd met de vermelding dat er ‘klare
wijn’, hetgeen wil zeggen wijn zonder water, geschonken werd en dat de reiziger
over goede postpaarden kon beschikken.
Er is meer veranderd. In uw moderne hotel, waar alle
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romantische ongemakken verdreven zijn door zakelijke gemakken, komt de directeur
u niet zelf verwelkomen, gaat hij niet 's Zondags met u ter kerke en noodt u niet aan
zíjn dis om de Sabbath in alle eer en deugd door te brengen. Evenmin laat hij u door
een kamermeisje een glas sherry of madeira brengen, opdat het u wel moge bekomen.
Uw hoteldirecteur moge een keurige heer zijn, een protser of een vergulde boef, hij
laat u siberisch koud en ge ziet hem liever niet dan wel. Ook zoudt gij het allesbehalve
aangenaam vinden, wanneer een slecht spelend muzikant in vaste dienst u bij uw
aankomst een serenade zou komen brengen of u bij uw vertrek met een aubade
uitgeleide zou doen.
Doch welk een koelheid, welke een reserve ligt er als een hagelwit ontbijtlaken
over uw hotelleven. Hoeveel romantischer en verrassender was die achttiende eeuw,
hoe naïef, onbedorven, ongecultiveerd en ongeexploiteerd was nog de ‘rozengeur
en maneschijn’ in die tijd.
Besluiten wij deze bespiegelingen niet met een uitspraak van Dr. Johnson, doch
met een humoristische ballade van Matthew Prior, uit het begin van de achttiende
eeuw waarin deze dichter, diplomaat, en landgoedbezitter van zijn ervaringen in de
thans nog bestaande ‘Bull’ in Hoddeson, Hertfordshire, vertelt:
‘Lieftallige waardin, kom, hoe gaat het met u?
Waar is Cicily zo rein, en Prudence, en Sue?
En waar is het Weeuwtje uit de kamer beneden?
En de zingende stalknecht van acht jaar geleden?
En waar is uw Zuster, zo lief en bevallig,
Haar stem tot de Meiden klonk steeds zo lieftallig.
Op mijn Woord! roept zij uit, u bent Jeugdig gebleven,
Mag ik u, eed'le Heer, een glas Wijn laten geven?

Ad interim. Jaargang 5

341
‘'k Mag sterven, dear Sir, of het Leven behou'en,
Als 'k wist wat 'k u 't eerste toe moest vertrouwen:
Sinds uw laatste Bezoek ging het Leven zijn gang en
Is 't Weeuwtje getrouwd, en de Stalknecht gehangen.
En Prue kreeg een kind, waar de Kerk nu op past;
En Cicily verdween met de beurs van een Gast:
Wat mijn Zuster betreft, die u dus mocht behagen,
Zij werd jaren geleden naar het Kerkhof gedragen.
Wel, Vrede zij met haar! Smart baat ons geen zier!
Zij verbrandde het Vlees en deed Zout in het Bier:
O geen die kon koken als zij, ja gewis:
Taai waren de Kuikens en mals was de Vis’.
Jan Spierdijk

Uit een door Jan Spierdijk samengesteld werkje ‘Dichter en Taveerne’, dat verschijnen
zal bij De Bezige Bij.
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Ontmoeting
I
Plus-que-parfait
Ik heb genoeg om jaren aan te denken
Wanneer ik me op je kleinst gebaar bezin,
En hoe je naar me keek in het begin
En wat je aanhad dien keer bij 't koffie-schenken.
Ik weet nog goed hoe je mijn boek moest krenken
Met de schampre opdracht: ‘'k Haat die ik bemin’.
't Koel water van jë oogen keek ik in,
Citeerend: ‘'k Sterf, wilt gij, bron, mij niet drenken’.
Twintig jaar later. Of je niets meer heugt
Groet je me nuffig, op lijn veertien wachtend,
Terug. Je man fluistert, duidlijk genoeg:
‘Wéér zoo'n ongunstig dichter uit je jeugd?’
Hij neemt zijn hoed af, achtloos en verachtend Maar weet niet dat ìk kreeg waar hìj om vroeg.
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II
De tuinspiegel
Ga nog niet heen. Schaduw van oud verdriet
Leg ik rondom je, sluitend het verschiet
Als in een lagen tuin, omgroeid van hagen.
Dan weet je eerst, waarom eens je me verliet.
En in het midden van zijn paden staat
Een tuinspiegel. Daar zal je je gelaat
Je met verwrongen trekken aan zien klagen
Totdat je wankelende verder gaat.
Vergeefs! ze staan al achter op 't balcon
Dat langzaam in de bocht verdwijnt. O kon
Ik nu maar zwaaien, schreeuwen, vloeken, rennen.
Nu mag zij nooit meer haar verleden kennen...
En ik zal, schuiflend naar mijn horizon,
Aan 't daaglijksch glas en leven wel weer wennen.
Victor E. van Vriesland
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De man in de stad
Koortsig loop ik langs de boulevard,
sla een straat in waar ik niet moet wezen;
voor een boekenzaak blijf ik staan lezen,
kleine druppels zweet onder mijn haar.
In de ruit word ik mezelf gewaar,
als een raadsel uit het niets verrijzend,
en mijzelve aan mijzelf bewijzend,
onherroepelijk en wonderbaar.
Blinkend valt de stad dan door mij heen;
engelen gaan voorbij in zachte kleuren,
draaien weg tusschen de spiegeldeuren,
zitten daar aan tafeltjes alleen.
't Is, ofschoon ik haastig verder ga,
of ik met hen in verbinding sta.
Ed. Hoornik
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Mijn hart
En mijn hart gaat nu haast nooit meer open,
en het klopt nog, maar het klinkt veraf,
en al kan ik soms gevleugeld loopen,
ik verval weer tot een sukkeldraf,
sta voor winkels, kijk naar doode dingen,
kijk, tot ik weer in een bistro zit,
en dan kan het soms mijn keel toewringen,
dat ik anders niets meer heb dan dit.
En dan ga ik weer die stad doordwalen,
door musea, metro in en uit,
haastig of ik iemand in moet halen,
als ik loopend in een spiegelruit.
Plotseling merk ik dat ik hardop praat,
maar dat is omdat mijn hart zoo slaat.
Ed. Hoornik
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Vrouw
Altijd dacht ik dat ik haar mocht houden,
en al deed ik norsch en nonchalant,
hààr arm was mij toch de meest vertrouwde
en haar wezen mij het diepst verwant.
Van de wereld die haar daaglijks knauwde
zag ik enkel maar de buitenkant,
maar nu weet ik, als zij ver weg schouwde,
hoe zij innerlijk werd opgebrand.
Kom maar, zei ik, dat ik je zal warmen,
want zij lag zoo ver, zoo stijf, zoo dood,
maar er kwam een vreemde in mijn armen,
en haar oogen bleven leeg en groot,
toen ik, in een woest en wreed erbarmen,
d'eigen doodsnood stilde in haar schoot.
Ed. Hoornik
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De wagen
Slaaploos luistrend naar de regenvlagen
liep hij naar het raam en keek op straat:
voor zijn huisdeur hield een zwarte wagen,
op de bok een man, de blik vol haat.
Haastig liet hij het gordijn weer zakken,
als kristal zag hij zijn eigen staat:
het verstijven eerst, en het verstrakken
bij het breken van de dageraad.
O, dat hij toen hoorde hoe de wagen
langzaam wegreed door de leege straat...
Door het bovenlicht zag hij het dagen;
tranen stroomden over zijn gelaat.
Ed. Hoornik
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Tweespalt
Kleine hysterica, van wie ik hou,
lusthof waarin mijn vlugge honden razen,
oogen die breken in doodsextase,
als ik mij siddrend aan u toevertrouw.
Koorddanseres, dansende op het touw
naar waar in 't uitspansel de dieren grazen,
gelijk de goden staan op Grieksche vazen,
sta ik, een Griek, en gij een Grieksche vrouw.
Wat taal ik dan nog om dit aardsch bestel:
botte oproerigheid en botte zonden,
de daagsche droefenis, de daagsche hel?
En waarom wordt dit hart een open wonde
en ik de knaap die met de altaarschel
neerknielende Zijn wederkomst verkondde?
Ed. Hoornik
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Dagen
I
Had ik vermoed,
wat uit het teerst ontmoeten groeit,
mijn bloed
had in de nacht gezwegen,
mijn knop, naar slijk genegen,
had niet gebloeid.

II
Nu trekken traag de grauwe dagen
als kuddedieren door den tijd,
hun spoor ligt in de klei geslagen,
de regen maakt het diep en wijd.
Waar ik hun moede stap verwacht,
raakt reeds hun schaduw aan de nacht.

III
Geef de dag geen geluid,
geef de nacht geen woorden,
temper te felle accoorden:
wind tegen ruit.
buig niet naar boeken, noem
geen namen uit sproken,
schuil als een vlinder verdoken
bij regen schuilt in een bloem.
Onthul je borsten niet, dood
de vergeefse drang der handen
tot wegen, waar het branden
uitbreekt van je schoot.
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Had je in je eerste dorst,
als je dit had geweten,
even fel gebeten
naar je moeders borst?

IV
Nacht, doof het licht,
hemel, verhul mij de maan,
regen kus mijn gezicht,
het is voorbij gegaan.
Voorbij. De dagen treuren
als lege huizen in den tijd,
kind'ren bloemen en kleuren
werden onwerkelijkheid.
Schuif slechts de wolken tussen
de bomen en het licht,
en laat de regen mij kussen,
wind jagen om mijn gezicht.
We moeten het vergeten,
de dag, het licht, de maan,
omdat we zeker weten,
dat het voorbij is gegaan.

V
Schaarser worden de woorden,
die rijpen tot een lied,
want wie mijn zingen hoorden,
verstaan het niet.
Wel sijpelt van mijn wijzen
een druppel langs hen neer,
maar waar zij verder reizen,
verdampt die weer.
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VI
Regen over de stad,
dit werd mijn zingen,
dauwdruppels, die op een pad,
bij dag vergingen.
En de ene, die dit lied
had kunnen lezen,
en het verdriet,
dat uit de woorden komt gerezen,
wel verstond
en de wijs had gewogen,
ligt tot een andre klank gebogen,
een andre mond.

VII
En neem mij alles, tijd,
mijn woorden en mijn wijzen,
vergeef het klein verwijt,
dat uit hun klank komt rijzen.
Geef mij één enkle snaar,
spaar niet mijn haperend instrument,
dat dans en feest lang is ontwend,
geef mij één snaar, die niet zal zwijgen
noch op den tijd vergaat,
om alle woorden aan te rijgen,
die hij alleen verstaat.
Mies Bouhuys
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Voltrokken zwijgen
Totdat de laatste klank is leeggeplet
en alle kleuren liggen doodgebrand,
houd ik uw wijkende gelaat in stand.
Iedere avond opent zich het bed
der wereld donkerder en moet ik meer
vergeten om de stilte te verstaan
van uw niet in te halen atmosfeer.
En nog doe ik de nacht uit u vandaan
en zie in uw voltrokken zwijgen neer,
een hemel die ik niet kan binnengaan.
M. Mok
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Schaduw
Gij hoort mij niet meer aan, ofschoon
ik al mijn woorden op de toon
van uw vergankelijkheid spreek
en elken avond openbreek
naar uw geluidloos zijn, uw staan
in den verborgen oceaan
achter de bergen van de tijd.
Mijn stem wordt innig, maar gij zijt
zo ver ontweken dat de draad
in het oneindige vergaat,
als schaduwing van blinkend rag
onder het doven van den dag.
M. Mok
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Woorden
Ik hoorde u vannacht bewegen,
de wanden hadden stem verkregen,
gordijnen hingen doodstil neer,
daarbinnen liept gij heen en weer
in een niet aan te raken lijden
dat ook achter mijn ogen schreide,
heel zwak en langzaam. Wij tezaam
werden verenigd in de naam
van allen die niet kunnen rusten,
want nooit bereiken zij de kusten
der stilte, hun geloof bezit
alleen een kleine stem die bidt
en bidden blijft, opdat het zwijgen
der wanhoop niet te hoog zal stijgen.
Niets anders rest hun dan de troost
van woorden naakt en zinneloos.
M. Mok
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Een bord pap
Op de avond van de 14e Maart 1944 werd er aan mijn deur gebeld. Ik deed open en
ik onderscheidde vaag in het donker een man op de stoep met een alpinopetje op.
‘Goede avond’, zei ik.
‘Goede avond’, zei hij. ‘Ik kom van Geert en ik kom even zeggen dat uw vader
morgenochtend weggebracht zal worden met de eerste trein’.
‘Dat is een goed bericht’, zei ik. ‘Daar zal hij blij om zijn’.
‘Ja’, zei de man, ‘dat zal hij. Hij schrijft u vanavond nog een brief, die u
morgenmiddag krijgt als hij al weg is. U mag niet weten dat hij weggaat’.
‘Zo’, zei ik, ‘gaat dat zo. Dan kan ik dus ook niet bij het station zijn
morgenochtend’.
‘Nee’, zei de man, ‘Geert heeft gezegd, dat het beter is, dat u niet bij het station
komt. Er zouden daardoor anderen in gevaar kunnen komen’. Ik dacht enige
ogenblikken na. ‘Goed’, zei ik, ‘dan kom ik niet. Het gaat mij wel aan mijn hart,
maar dan kom ik niet’.
‘Het is het beste’, zei de man, ‘goede avond’.
‘Goede avond’, zei ik ‘en welbedankt voor het bericht’.
Geert was gevangenbewaker en mijn enig contact met mijn vader, sinds hij in de
gevangenis zat. Mijn vader had zes maanden in de gevangenis gezeten waarvan een
maand in een donkere cel. Hij was tweemaal tien dagen aan één stuk door verhoord
zonder eten en zonder drinken, maar hij had gezwegen. Hij had aldoor gezwegen.
Hij was vijf en vijftig, klein van gestalte en hij liep altijd licht gebogen. Hij was
somber van aard en hij had een onverzettelijke wil.
Het is fijn, dacht ik, dat hij uit de gevangenis komt. Dat is een teken dat ze de
moed hebben opgegeven om nog iets uit hem te halen. Zijn zaak is afgedaan. Hij
gaat nu naar het een of andere kamp en dat is erg genoeg, maar de verhoren zijn
tenminste afgelopen. Die vreselijke verhoren.
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Ik was juist weer in de kamer, toen er opnieuw gebeld werd. Ditmaal stond een man
met een leren jas aan op de stoep.
‘Weet u’, zei hij, ‘dat uw vader morgenochtend weggaat?’
‘Ja, ik weet het’, zei ik. ‘Ik kreeg zo juist bericht. Het is fijn voor hem’.
‘Hij voelt zich heel erg opgelucht’, zei de man met de leren jas, ‘dat kan ik u
verzekeren. Hij heeft zich wonderbaarlijk gehouden, maar ieder mens komt tenslotte
eens aan het eind van zijn krachten. Hij is blij dat hij hier weggaat. Hij denkt dat ze
hem in het kamp voorlopig wel met rust zullen laten’.
‘Ja’, zei ik, ‘daar gaat hij onder in de menigte. Er is hier te veel de aandacht op
hem gevallen’.
‘Dat is waar’, zei de man met de leren jas, ‘er is te veel over hem gepraat. De
Duitsers hebben daardoor de indruk gekregen dat hij een belangrijke figuur is’.
‘Hoe eerder zij dat vergeten zijn, hoe beter’, zei ik. ‘Het is jammer dat ik hem niet
meer kan zien’.
‘Niet meer kan zien’, zei de man met de leren jas, ‘waarom niet meer kan zien?
U gaat toch morgenochtend ook naar het station?’
‘Het is mij zojuist gezegd’, zei ik, ‘dat het beter is, dat ik dat niet doe. Ik zou er
anderen mee in gevaar kunnen brengen’.
‘Wat is dat voor onzin’, zei de man. Hij had een sigaret in zijn mond en ik zag het
ronde puntje opgloeien in de duisternis. ‘Gaat u maar gerust heen morgenochtend.
Er worden vier en twintig man weggebracht en wij hebben de familie van al die vier
en twintig man gewaarschuwd, juist opdat zij op het perron kunnen zijn. Wie zou u
daarmee in gevaar kunnen brengen? Het zou toch best mogelijk kunnen zijn, dat u
ook met de eerste trein weg moest?’ ‘U hebt gelijk’, zei ik. ‘Het zou best mogelijk
kunnen zijn, dat ik ook met de eerste trein weg moest. Dat is waar.
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Ik ga ook’.
‘Maar gerust’, zei de man met de leren jas.
En ik ging. De volgende morgen nam ik de tram naar het station en ik had een
koffer bij mij om er de schijn aan te geven dat ik met de eerste trein ging. In de koffer
zaten boterhammen, een worst en een doosje vitaminetabletten. Ik kocht een
perronkaartje en liep het perron op. Er stond een trein, waarvan de laatste twee
rijtuigen door de staatspolitie waren gereserveerd. Dat is de trein, die ik hebben moet,
dacht ik. Ik ging op mijn koffer voor de gereserveerde rijtuigen zitten en wachtte af.
Er liepen verscheidene mensen over het perron heen en weer. Het was nog een uur
voor het officiële vertrek.
Na bijna een half uur gewacht te hebben, kwam de gevangeniswagen het perron
op rijden en stopte voor de gereserveerde rijtuigen. De mensen die op het perron
heen en weer liepen dromden op enige afstand van de gevangeniswagen samen. Ik
ging tussen hen in staan. Een paar politiemannen openden de deur van de
gereserveerde coupé's en daarna werd de deur van de gevangeniswagen geopend.
Een ogenblik gebeurde er niets.
De eerste die uit de wagen kwam, was mijn vader. Hij knipperde met zijn ogen
tegen het licht. Hij zag er bleek uit en zijn gezicht was dik en opgezwollen. Hij zag
mij al, terwijl hij nog bezig was uit te stappen. Hij begon plotseling verrast en vrolijk
te lachen. Ik had mijn vader bijna nooit zien lachen. Maar nu lachte hij, vreemd, als
een kind. Hij was heel oud geworden en hij lachte nu ineens als een kind en daarom
was dat zo vreemd. Hij stak zijn beide handen omhoog en hij wees mij er bijna trots
op, dat hij geen handboeien droeg. Hij zwaaide met zijn beide vrije handen in de
lucht, alsof hij wilde zeggen, kijk eens wat een geluk ik heb gehad. Ik lachte terug
iets minder opgewekt.
Achter mijn vader kwam een oud verweerd boertje van een jaar of zeventig en
daarachter kwam een jonge-
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man met krulharen die Jaap heette. Ik hoorde van verschillende kanten ‘Jaap’ roepen.
De mensen drongen schoorvoetend op naar de gevangeniswagen, elk ogenblik
verwachtend, dat ze terug geslagen zouden worden. Ik drong schoorvoetend mee,
met de koffer in de hand. Toen wij de gevangeniswagen op enige meters afstand
genaderd waren, werden wij door de politiemannen terug geduwd. Het waren
Nederlandse agenten en één zei: ‘Straks als ze allemaal in de trein zijn, mogen jullie
nog wel een ogenblik met hun praten’.
De gevangenen waren gauw genoeg in de trein en wij konden nog een ogenblik
met hen praten. Wij mochten niet in de coupé's komen en wij hingen allemaal als
vliegen buiten aan de trein. Er waren ongeveer dertig mensen om afscheid te nemen.
Ik drukte mijn vader de hand en ik zei: ‘Hoe gaat 't, hoe gaat 't nu?’
‘Best’, zei mijn vader opgewekt, ‘heel best. Kijk, ik heb mijn handen vrij. Zij
wilden mij vanmorgen boeien aan Leemhuis, dat is een oude man van al over de
zeventig. En dat vonden zij toch een schandaal om een oude man van over de zeventig
te boeien. En daarom heb ik mijn handen ook vrij’.
Hij stak weer trots zijn beide handen omhoog. Hij was heel erg opgewonden.
‘Ja, dat zou een schandaal geweest zijn om een oude man van over de zeventig te
boeien’, zei ik. ‘Ik heb boterhammen bij mij en worst en vitamine tabletten’.
‘Goed zo’, riep mijn vader, ‘dat is prachtig’. Ik stapte even van de treeplank,
opende de koffer en haalde de pakjes er uit. Ik zag dat men om mij heen overal al
bezig was pakjes uit te reiken. Ik hoorde aan de andere kant van het perron een trein
binnen lopen. Een jongen schoof een karretje met boeken langs ons en riep: ‘De
laatste berichten, het ochtendblad!’
‘De bewakers zijn goed voor mij geweest’, zei mijn
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vader. ‘Ik heb een keer een bord pap van hen gehad’.
Ik wist het. De laatste keer dat mijn vader tien dagen achter elkaar was verhoord,
zonder eten en zonder drinken, had hij niet meer kunnen lopen en had zijn maag geen
eten meer kunnen verdragen. Toen hadden de bewakers er voor gezorgd dat hij een
bord pap kreeg. ‘Dat was fijn’, zei ik.
‘En of’, zei mijn vader opgewekt, ‘een bord warme pap’.
Achter mij waren andere mannen aan de trein komen hangen, die mijn vader ook
de hand gaven en hem, zover zij dat konden op de schouder sloegen. ‘Je hebt het
zwaar gehad’, zeiden ze, ‘maar je hebt je best gehouden’. Ze gaven hem een fles
melk.
‘Kerels wat ben ik blij dat ik jullie weer zie’, zei mijn vader. ‘Ik heb een bord pap
gehad van de bewakers. Zij hebben mij verwend’.
Mijn vader was altijd een man geweest van weinig woorden en een somber man.
Nu praatte hij opgewekt en hij lachte. Ik had hem nog nooit in mijn leven zo opgewekt
gezien. Het is net alsof hij een schoolreisje gaat maken, dacht ik, het is net alsof hij
twaalf is en een schoolreisje maakt. Het is bijna niet te geloven.
‘Ik heb mijn handen vrij’, zei mijn vader over mijn hoofd tegen de mannen die
achter mij stonden, ‘ik ben niet geboeid. Ze wilden mij boeien aan een oude man
van over de zeventig en dat vonden ze een schandaal. Ik heb werkelijk geboft’. Hij
glom van plezier en hij deed erg opgewonden.
Op dat ogenblik joegen de agenten ons bij de trein weg, want de trein stond op
het punt te vertrekken. Wij werden naar de andere kant van het perron gedreven.
Vandaar konden wij de gevangenen nog zien.
Alle gevangenen hadden pakjes op de knieën liggen en sommigen zaten al aan het
brood te eten. ‘Zij zullen het niet slecht hebben op deze reis’, zei iemand naast mij,
‘ik had nog wat spek in huis en dat heb ik tussen de boter-
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hammen gedaan. Nee, ze zullen het niet slecht hebben’.
‘Nee, dat zullen zij niet’, zei ik.
‘Mag ik nog even naar de trein om een pakje sigaretten af te geven?’ zei iemand
achter mij tegen een agent.
‘Nee’, zei de agent. ‘Geef mij de sigaretten maar. Dan komt het wel in orde’. Ik
keek om. Het was een jongen van een jaar of zestien. Hij gaf de agent de sigaretten
en de agent stak het pakje in zijn zak. Toen keek de jongen naar de trein, maakte met
zijn vingers een beweging voor zijn mond alsof hij rookte en wees op de agent. Ik
zag in de trein een andere jongen van misschien achttien knikken.
Ik bemerkte plotseling mijn vader weer voor het open raampje van de coupédeur.
Hij had een fles melk in de hand en hij zette die aan de mond. Op dat ogenblik begon
de trein te rijden. Mijn vader wuifde mij met zijn ene hand toe en met de andere hand
hield hij branieachtig een fles melk voor de mond. Hij leek een klein kind. Het was
bijna beangstigend. Zo zag ik hem voor het laatst.
Ferdinand Langen
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[Ad interim, 1948, nummer 8]
In memoriam matris
Altijd, in het najaar, denk ik
aan u, zie ik in alle dingen
uw graf, hoor ik onophoudelijk
het zachte, bezwerende zingen
dat uw stem moet zijn. Altijd,
moeder, en overal. Mijn handen
tasten niets wat gij niet zijt,
mijn ogen treft geen branden
of het zijn uw ogen, open, groot
in het beregend gras: meren
van licht en stilte, waar de dood
voorbij is en de engelen keren
als vogels in avondvlucht.
O, het omgaan in u van deze
beelden van glans, het gerucht
in u van stemmen, opgerezen
uit het hart der aarde waar gij
zijt... Aarde, moeder aarde, leven,
en gij, moeder, moeder van mij,
dood, - maar beiden zijt gij even
werkelijk mij nabij. Ik weet
geen afstand die u scheiden
zou, geen ongeduld, geen leed
dat mij zou kwellen, want beiden
omvangt gij mij en wenkt en spreekt
en schenkt mij vrijgeleide, - woorden
van afscheid, zo onzegbaar licht,
troost als geen kind ooit hoorde:
regen, hemel, op mijn gezicht.
Gabriël Smit
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Doorgangshuis
1
Al toen we trouwden en nog zonder kinderen waren, hadden we dolgraag in een
groot huis willen wonen, maar we bezaten daarvoor de middelen niet en toen het ons
beter ging was de oorlog gekomen met zijn langzamerhand groeiende
woningschaarste, die iedere verhuizing onmogelijk maakte. Heviger werd nog de
woningnood na den oorlog en we beschouwden het dan ook als een uiting van
galgenhumor, toen Barend Gerber, mijn compagnon ons, die met onze vier kinderen
in drie kamertjes hokten, op een avond de vraag stelde: ‘Voelen jullie ervoor om een
groot huis te huren?’
Wij negeerden de flauwiteit en hadden er zelfs geen schouderophalen voor over.
Barend verkeerde in dezelfde omstandigheden als wij en hij wist dus maar al te goed,
hoe vurig wij ernaar verlangden om van ons halve-bovenhuis af te komen.
Maar het bleek langzamerhand, dat Barend in ernst had gesproken. Werkelijk had
hij een groot, leegstaand huis ontdekt - en niet een huis, dat door Nederlandsche of
Britsche offciëele instanties ontruimd was en nu weer door de oorspronkelijke
bewoners betrokken of aan den een of anderen arts of burgemeester toegewezen zou
worden - nee, een huis dat werkelijk, zooals dat heet, terstond leeg te aanvaarden
was.
Barend beschreef het huis. Het stond aan den ouden straatweg naar S., temidden
van pijnboomen in een vrij somber stukje natuur. Het was oud en verwaarloosd en
niet bepaald onder architectuur gebouwd, tenzij dan de smakelooze architectuur van
zestig, zeventig jaar her. Maar het was groot, en van een groot huis is altijd wel iets
te maken, vond Barend.
Wij informeerden hoe het mógelijk was, dat het huis
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leeg en beschikbaar was. ‘Wel’, zei Barend, ‘het staat tenslotte vrij ver van de
bewoonde wereld. Verder is het nogal verwaarloosd. Het staat al een jaar of tien leeg
en de eigenaar schijnt niet van zins of instaat om het op te knappen. Toch eischt hij
een vrij hooge huur’.
‘Nu ja’, zeiden wij.
Barend gaf toe, dat het gebrek aan belangstelling voor deze royale behuizing door
dat alles niet voldoende verklaard werd. ‘Maar er is nog iets’, zei hij lachend, ‘het
spookt er. - Nee’, bezwoer hij ons vroolijk gejoel, ‘de verhalen zijn werkelijk prachtig,
luister maar’.
Honderd meter voorbij het bewuste huis stond een witgekalkt kerkje met een kleine
vriendelijke woning eraan vast gebouwd, waarin de koster woonde. Van hem, een
gemoedelijk mannetje van tegen de zeventig, had Barend alle bijzonderheden over
het leegstaande huis vernomen. ‘Maar, meneer’, had het mannetje tenslotte gezegd,
‘ik zou u niet aanraden dat huis te huren. Het staat niet voor niets leeg: het spóókt
er’.
‘Zoo?’ had Barend met groote oogen gezegd. ‘Blijven de klokken er om
middernacht stilstaan, wordt er gerammeld met kettingen en vliegen er lakens rond
in de donkerte?’
‘O nee’, antwoordde de gedienstige koster ernstig. ‘Er gebeuren veel erger dingen.
Ik ben een geloovig mensch, meneer, en ik weet dat de macht van den duivel beperkt
is. Maar dat er met dat huis iets aan de hand is, staat voor mij en voor iedereen hier
in de buurt vast. Trouwens, het is ook buiten onze streek wel bekend en het verwondert
mij eigenlijk, dat u er nooit eerder iets over gehoord heeft’.
‘Nee’, lachte Barend, ‘ik wist het werkelijk niet, hoewel ik toch niet zoo ver van
hier vandaan woon. Maar eerlijk gezegd interesseer ik mij ook meer voor woon- dan
voor spookhuizen. Maar vertelt u eens, wat gebéurt er dan eigenlijk in dat huis?’
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‘Dat zal ik u zeggen. U hadt het zooeven over het gerammel van kettingen en zoo,
en inderdaad worden er de gekste dingen van dat soort verteld in verband met het
huis. Maar hoewel ik er toch dichterbij woon dan ieder ander, heb ik nooit iets van
dien aard opgemerkt en wanneer ik die verhalen probeerde te controleeren, bleek er
nooit een bron te zijn waarop te vertrouwen viel. Nee, er is iets anders met het huis
gaande, iets vaags - iets veel geheimzinnigers eigenlijk, dan de griezeligheden die
hier verteld worden. Maar misschien vertellen de menschen die dingen omdat ze hoe zal ik het zeggen - omdat ze vertrouwd zijn. Wat er werkelijk voorvalt is ze te
ongewoon, en ook weer te simpel - dat vergeten ze. Misschien ben ik de eenige die
nog precies weet wat er in de laatste vijftig jaar met het huis is gebeurd’.
‘U maakt mij benieuwd’, zei Barend.
‘En u zult verbaasd staan, meneer. Al is het de vraag of u mij zult gelooven’.
‘Ik heb geen enkele reden om aan uw woorden te twijfelen’, zei Barend beleefd.
‘Tien jaar geleden’, vertelde de koster, ‘werd het huis voor het laatst verhuurd en ook toen had het jarenlang leeg gestaan, want in dien tijd keek niemand zoo'n
huis eigenlijk aan en bovendien waren er ook toen die verhalen al. Ik kan mij de
huurders van tien jaar geleden nog goed herinneren, hoewel ik ze maar heel kort tot
buren gehad heb. Het waren jonge, aardige menschen met twee kleine kinderen - en
de jongeman had, voor hij het huis huurde, een praatje met mij gemaakt, juist zooals
u het nu doet: ik vertelde hem in groote trekken hetzelfde en raadde hem af de woning
te huren. Maar twee weken later betrokken hij en zijn gezin het. Wat er twee, drie
dagen daarna gebeurde heeft al die spookverhalen in de wereld gebracht, of liever:
weer opgerakeld, want zoolang ik mij heugen kan - en ik woon hier van kind af aan,
meneer - is het de bewoners van het huis zooals dat jonge gezin
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vergaan. Den tweeden morgen dat zij er woonden werd er op het bellen van de
leveranciers niet opengedaan en toen men den volgenden morgen de deur openbrak,
bleek er niemand in huis te zijn. Niets wees echter erop, dat de bewoners vertrokken
waren en de voordeur was op het nachtslot geweest. Het huis werd van onder tot
boven doorzocht, men klom zelfs op het dak en beklopte de wanden en keldervloeren,
maar er werd geen spoor van de bewoners gevonden. Men liet het erbij, in de
overtuiging dat het gezin toch op reis was gegaan - tot er door verwanten en vrienden
bij mij en den veldwachter naar hen geïnformeerd werd. Sinds den dag waarop wij
hun verdwijning ontdekt hadden, waren die menschen zonder bericht van de familie
gebleven. Er verschenen oproepen in de kranten en er werden stukken geschreven
over die wonderlijke verdwijning, maar er werd nooit meer iets van dat jonge gezin
vernomen’.
‘Een wonderlijke geschiedenis’, zei Barend neutraal.
‘Ja’, antwoordde de oude man. ‘Maar de menschen vergeten gauw. Ze zouden
zich nog wel meer verbaasd hebben, wanneer ze zich herinnerd hadden, dat vijftien
jaar daarvoor hetzelfde gebeurd was. De bewoners waren toen een tamelijk oude
man en zijn zuster, die blijkbaar geen familie bezaten, want er werd geen navraag
naar hen gedaan. Hun verdwijning werd 's morgens ontdekt door het dagmeisje;
verder dienstpersoneel hadden ze niet; ze bewoonden van het huis maar een klein
gedeelte. Maar anders was het met de verdwijning daarvóór...’
‘Lieve hemel’, zei Barend, ‘is dat niet geval nummer drie?’
‘Zeker, meneer, maar daar blijft het bij. Het huis werd gebouwd in mijn jeugd
door Baron B., die in onze omgeving veel grond bezat en zich hier vestigde nadat
hij jarenlang in de diplomatie was geweest. Zijn vrouw was dood en kinderen had
hij niet, maar hij bracht een knecht en een oude meid mee, die het werk deden met
een dagmeisje hier uit
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de buurt. De Baron, de knecht en de meid verdwenen alle drie tegelijk in een nacht,
nu veertig jaar geleden.
De Baron was een bekende figuur en over die gebeurtenis is dan ook veel te doen
geweest. Men nam tenslotte aan, dat de Baron tezamen met zijn gedienstigen
zelfmoord door verdrinking gepleegd had...’
‘Vrij onaannemelijk’, meende Barend.
‘Inderdaad, meneer’, zei de koster. ‘En wanneer u, zooals ik, dat eerste geval met
de twee andere combineert, zult u het met mij eens zijn, dat het niemand geraden is
om dat huis te betrekken’.
‘Een fantastisch mannetje, die koster’, zei ik.
‘Ja’, zei Barend, ‘en toch zag hij er vrij nuchter uit, en hij praatte niet dom. Maar
dat onze toekomstige woning als spookhuis beschouwd wordt, is wel waar. Verderop
woont een vent, een soort boer, bij wien ik een fietspomp geleend heb. Ik vroeg zoo
langs mijn neus weg, of hij ook wist of er binnenkort menschen in het huis zouden
trekken. “Nou meneer”, zei hij, “dat denk ik niet. Al in geen jaren hebben er menschen
gewoond, want het is nogal een griezelige bedoening”. Waaruit dat griezelige bestond,
kon hij eigenlijk niet vertellen. Nou ja, hij had het ook maar van hooren zeggen, maar
het zou er spoken. En er moest in ieder geval wel iets aan de hand zijn, want waarom
zou dat huis anders zoo lang leeg staan? Dus’, besloot Barend, het huis staat leeg
omdat het er spookt en het spookt er omdat het leeg staat. Duidelijk?’
Het was ons duidelijk en het leek ons in ieder geval raadzaam om zoo spoedig
mogelijk van de kwade reuk waarin het huis stond, te profiteeren. Barend was bij
den eigenaar, die in onze stad woonde, al op bezoek geweest en kwam nu eindelijk
met zijn voorstel voor den dag om het gezamenlijk te gaan bewonen.
Barend is reclame-ontwerper en ik ben zijn copywriter. We trekken dagelijks met
elkaar op en wij en onze vrou-
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wen kunnen goed met elkaar overweg. En wat het huis betreft, het was, zooals ik al
zei, zeer royaal. De huur konden we samen wel opbrengen, zelfs al zouden door deze
verhuizing naar een minder centraal oord, onze inkomsten eenigszins dalen.
Den volgenden dag brachten we de twee kinderen van Barend en Annie en ons
viertal bij de grootouders en haalden de sleutels van het huis bij den eigenaar, waarna
we naar O. fietsten, het gehucht in de nabijheid waarvan het gelegen was.
‘Asjeblieft’, wees Barend trots, toen we aan een plek waren gekomen, waar de
omgeving van den straatweg plotseling een somberder aanzien kreeg. De loofboomen
werden hier onderbroken door sparren en dennen en een door varens en
boschbessenstruiken overwoekerd pad, dat als zodanig nauwelijks meer te herkennen
was, voerde naar het huis, dat op vijftig, zestig pas afstand van den weg stond. Het
was een groot, vierkant blok, dat nog plomper leek omdat het een plat dak bezat,
waarboven drie schoorsteenen van gelijke lengte uitstaken. De vensters, onregelmatig
verspreid over de gevels, waren afgesloten met blinden, die evenals het bepleisterde
huis al heel slecht in de verf zaten. Ja, luguber was dit huis zeker, maar dat zou wel
veranderen, meenden wij. We maakten al plannen voor we het huis zelf betreden
hadden. Aan den voor- en den zijkant zouden wat boomen neergehaald en grasvelden
met vroolijke borders aangelegd worden, Barend zou het huis van onder tot boven
in de witte, watervaste verf zetten en ook de blinden een helder kleurtje geven en
tegen het doode, vensterlooze vlak links van de voordeur zou bijwijze van ornament
een rustieke lantaarn komen. In onze verbeelding was het sombere en saaie gebouw
al een fleurige, doch voorname villa geworden.
Het interieur van het huis viel overigens mee. De entree was zelfs bepaald riant:
een ruime hall met een vrij gave,
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wit-marmeren vloer en een open trappenhuis rechts tegen den achterwand. Links
voerde een gang, die het huis in twee vleugels verdeelde, regelrecht naar de achterdeur.
De linkervleugel bevatte drie groote, ineenlopende kamers terwijl aan de rechterzijde
behalve een donkere rommelkamer met wandkasten een enorme keuken gelegen
was. Door een smalle dwarsgang daarvan gescheiden bevond zich aan de achterzijde
dan nog een vertrek, dat deze rechtervleugel langer dan de andere helft maakte en
openslaande deuren bezat. Ongeveer correspondeerend met de kamers beneden,
bevonden zich op de verdieping zes ruime vertrekken en nog een kleine kamer, waar
een oud, kapot zitbad dat er achtergebleven was, de oorspronkelijke bestemming
aanduidde.
Natuurlijk zag alles in het huis er oud en verwaarloosd en door de donkere
behangsels en de spaarzame ramen ook somber uit, en gerieflijkheden als telefoon
en electrisch licht waren er niet. Ook maakten de vrouwen zich ongerust over de
bergruimte, die afgezien van de stikdonkere kelder vrij schaars was. Maar tenslotte
waren we het toch allen erover eens, dat ons hier een kans werd geboden, die zich
in de eerstvolgende jaren zeker geen tweede maal voor zou doen. Trouwens, wanneer
de vloeren gebeitst, de wanden gesausd en onze meubels geplaatst zouden zijn, zou
het interieur wel een heel anderen indruk maken.
Nadat wij vestigingsvergunning verkregen hadden en na nog een bespreking van
Barend en mij met den huiseigenaar, die eerst geen cent in de onkosten wilde
bijdragen, maar tenslotte erin toestemde dat de huur eerst zou ingaan, drie maanden
nadat wij met de herstellingen begonnen zouden zijn, spraken wij af dat Barend, die
alles kan en overal kijk op heeft, de geheele restauratie en inrichting voor zijn rekening
nemen zou. Voor de anderen moest het huis, zooals het zou worden, een verrassing
blijven tot op het oogenblik dat wij er met ons laatste onontbeerlijke huisraad in
zouden trekken.
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En het wèrd een verrassing. Toen we dien avond kort na de verhuizing aankwamen,
blonk het huis wit tusschen de dennenstammen die er, rood getint door de late zon,
hun smalle schaduwen tegenwierpen. Alle luiken waren nu natuurlijk geopend;
Barend had ze, samen met het manusje-van-alles dat hij in D. had weten te vinden,
geschilderd in de eenige verftint die hij had kunnen bemachtigen: een zacht grijs-groen
dat het tegen de witte muren voortreffelijk deed. Van de borders en van de rustieke
lantaarn, noch van de grasgazons en het kappen van boomen was iets gekomen - met
het oog op ons slinkend budget was dat uitgesteld tot den volgenden zomer - maar
het pad naar de voordeur was in ieder geval vrijgemaakt en het was merkwaardig te
zien, hoeveel bewoonder ons landgoed er alleen hierdoor reeds uitzag.
Barend en ik zijn allebei liefhebbers van Perzen. De aardige collecties die we in
den goedkoopen tijd voor den oorlog bijeengebracht hadden, kwamen ons nu, in ons
nieuwe huis, goed van pas. Ons grootste stuk, dat mijn eigendom was, maar nooit
een behoorlijke plaats had gevonden, lag in de hall en verleende die ruimte een
zeldzaam verrassende chic. Er stond een kamerlinde voor het eenige raam, tegen den
achterwand prijkte een verweerde en alleen nog als ornament bruikbare Empire-tafel
met veel wit en goud onder een niet minder versleten Venetiaanse spiegel, en aan de
zoldering hing een ondefinieerbare maar zonder meer alleraardigste olielamp. Dat
was alles, maar zou de hall zonder de gedempte flonkering van het tapijt een indruk
van fatsoenlijke armoede gemaakt hebben, nu vormde hij een zoo feestelijke en
voorname entrée, dat we onwillekeurig instemden met het ‘òòò’ van de kinderen.
Triomfantelijk voerde Barend ons verder naar de drie ineenlopende kamers. Het
middelste van die vertrekken had hij tot eetkamer bestemd. Daar stonden de enorme
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ronde tafel van Barend en Annie, en òns kabinet; verder een grappig mahonie meubel,
dat eenige generaties na zijn ontstaan dressoir heeten zou en een bonte verzameling
meer of minder degelijke antieke stoelen. De wanden had Barend een tamelijk hard
rose tint gegeven en daarover had hij in wit een patroon van streepen en kleine
ornamentjes aangebracht. Tegen dien Biedermeier-achtige achtergrond hingen alleen
de silhouetportretjes van drie mijner overgrootouders in hun zware ovale lijsten.
Ook in de voorkamer, het werk- en zitvertrek van Liesbeth en mij, had Barend het
streepenmotief op de wanden geschilderd, in deze lichtere ruimte echter in oker en
donkergrijs, waartegen de mahonietint van de secretaire, de bank en de verdere
meubelen prachtig uitkwam.
‘Een reusachtig karwei dat schabloneerpatroon op de muren, je hebt er minstens
vier dagen over gedaan. Maar je hebt eer van je werk, ik vind het kostelijk’, prees
Liesbeth.
‘Ja, eerlijk gezegd had ik spijt dat ik eraan begonnen was. Maar achteraf’ zei
Barend vroolijk, ‘wat beteekenen vijf dagen voor een huis, waarin je je heele verdere
leven zult wonen?’
Verder was ook de achterkamer, die van Barend en Annie, reeds op orde. Hier
waren de muren effen en blank. Misschien omdat Barend toen langzamerhand genoeg
had van het schabloneeren, maar toch ook wel, omdat zijn eigen abstracte fantasieën
geen beweeglijken achtergrond kunnen verdragen.
In de andere vertrekken en in de keuken was juist de inhoud van den laatsten
verhuiswagen gestouwd. Daar stond dus alles nog overhoop, maar in ieder geval was
er gesausd en gebeitst en enkele dagen later zag het er overal even vroolijk en huiselijk
uit als in de benedenkamers en we leefden dien eersten tijd in een gelukssfeer, die
zich ook aan de kinderen mededeelde. Ze stoeiden en ravotten dat het een lust was
en zonder dat wij er eenigen hinder
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van ondervonden. Eindelijk konden we nu ook een hond voor hen koopen: we kochten
een Duitsche staande van onzuiver ras en enkele maanden oud, die bij zijn komst
ons zestal begroette alsof hij hen terug zag na een langdurige scheiding.
Maar die gelukssfeer was niet iets van weken of maanden - ze blééf. Geen oogenblik
had ik, voordat we het huis betrokken, geaarzeld om met Barend's gezin te gaan
samenwonen, maar heimelijk had ik mij toch wel eens afgevraagd of er geen
moeilijkheden zouden komen, op den dúúr, wanneer de eerste vreugde om de nieuwe
omgeving geweken zou zijn. Barend, levendig, hartelijk, mededeelzaam, en ik, die
althans uiterlijk veel rustiger, minder zelfverzekerd en meer beschouwelijk ben - dat
ging, en het zou altijd wel blijven gaan. Maar de kinderen, ja, hoe meer kinderen,
des te meer stof tot kleine, onrust-verwekkende conflicten, had ik gedacht - en in de
vrouwen had ik bepaald een hard hoofd gehad. Annie en Liesbeth lijken in veel
dingen sterk op elkaar en hebben altijd die typisch-vrouwelijke neiging gehad om
elkaar in hun kleeren, hun kinderen, hun mannen te overtroeven en ik maakte mij
werkelijk ongerust, dat deze neiging bij een langdurige samenwoning de
wederzijdsche sympathie overwoekeren en wie weet zelfs tot vijandschap leiden zou.
Zoo was ik al dadelijk een beetje geschrokken toen ik zag dat Barend ons de
voorkamer en zichzelf de achterkamer gegeven had, die aangenamer gelegen is. Ik
was ervan overtuigd, dat Barend dit met opzet gedaan had om ons de voor beide
partijen eenigszins vernederende plichtplegingen van een keuze - en natuurlijk:
dezelfde keuze - te besparen, maar vrouwen voelen in aangelegenheden van eer nu
eenmaal weinig subtiel en ik verwachtte dus moeilijkheden. Welnu, Liesbeth was
eenvoudig verrukt over de kamer en de manier waarop Barend haar ingericht had en
achter haar geestdrift kon ik ook maar niet de geringste bijgedachte ontdekken.
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De verhouding tusschen Annie en Liesbeth was in de weken en maanden die volgden
beslist beter dan ze ooit was geweest: er ontstond tusschen hen een zoo plezierige
en natuurlijke kameraadschap, dat de stemming in huis er geheel door beheerscht
werd. Of misschien was het ook zoo, dat het voortreffelijk samengaan van de zes
kinderen die stemming bepaalde en Annie en Liesbeth geneigd maakte om toegeeflijk
en hartelijk ten opzichte van elkander te zijn. Overigens scheen ook ons
huwelijksleven een nieuwe impuls ontvangen te hebben: Liesbeth en ik waren
stormachtig verliefd op elkaar en deze nieuwe verliefdheid werd niet doorkruist door
gevoelens van gekwetste trots en teleurstelling, zooals dat vroeger zoo vaak het geval
was geweest. Ja, wij allen waren in en, dacht ik soms, door dit huis diep en volkomen
gelukkig en ik had geen oogenblik het gevoel dat er aan dit geluk ooit een einde zou
komen. Lachend moest ik soms eraan denken, dat onze woning als spookhuis bekend
stond: wonderlijk spookhuis, dat zijn bewoners tot gelukkige menschen behekste!
Door de buitenwereld, door de leveranciers en de schaarsche buren werd intusschen
in het geheel niet gezinspeeld op de spookverhalen die zoo langen tijd de ronde
gedaan hadden. Door van den zetel der geheimzinnige machten brutaalweg bezit te
nemen, hadden wij de betoovering blijkbaar verbroken. Het was gegaan als zoo
dikwijls: een ongeloovige grijpt den geest bij zijn slippen en tast vleesch en bloed,
en geen van de vreesachtige omstanders wil nog weten dat hij in spoken geloofd
heeft.
Maar misschien ook werden die omstanders evenzeer door de ontwikkeling in de
wereld geïnteresseerd en geboeid als wij, die in de merkwaardige en verheugende
gebeurtenissen van die Septembermaand als het ware de echo vernamen van ons
persoonlijk geluk. Eerst het plotselinge en voor alle partijen bevredigende accoord
met de Republiek Indonesia. Dan de samenkomst van Stalin en Truman, met als
gevolg die opeenvolging van decreten,
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accoorden en verdragen, die niet slechts de betrokken volken maar de heele wereld
ten goede moesten komen en menschelijkerwijs gesproken een langdurige periode
van vrede en welvaart absoluut garandeerden. De wederopbloei van het nu
oprecht-democratische Duitschland, de saneering van de Fransche binnenlandsche
en koloniale politiek, het ontstaan der Europeesche Unie - en achter deze en zooveel
andere gebeurtenissen en ontwikkelingen het oprechte streven naar menschelijkheid
en begrip tusschen menschen en volkeren, het voltrok zich alles in de jaren 1946 en
'47 geleidelijk, maar met wonderbaarlijke snelheid. Naast de zoo feestelijk gevierde
politieke gebeurtenissen deden zich dan nog de symptomen voor van nieuwe
stroomingen in de wetenschappen, de litteratuur en de beeldende kunsten. Een groote
verrassing werd het Muziekfeest van de International Society for Contemporary
Music te Weenen, waar niet één, maar verscheidene figuren naar voren kwamen met
de eerste waarlijk scheppende muzieken na Mahler en Debussy. In de bouwkunst
ontstonden nieuwe monumentale doch blijmoedige stijlen en bij ons kwam Vestdijk
met zijn roman ‘De Getuige’, waarin hij voor het eerst zijn enorme gaven aanwendde
voor de uitbeelding eener complete en harmonische menschelijkheid - een werk dat
zijn naam ook eindelijk buiten de grenzen beroemd maakte, omdat hij de eerste was
in wiens werk de philosophie van Gianni Costetti haar artistieke vormgeving vond.
Men zag veel witte begrafenissen in die dagen, er werd minder en minder gerouwd.
De dood was namelijk geen verschrikking, maar was tot een vermoeid doch voldaan
zich neerstrekken geworden. In de predicaties van dominees en pastoors vernam men
weinig meer over het Hiernamaals.
Wanneer koesterde ik voor het eerst achterdocht? Evenmin als de anderen had ik de
verhalen van den ouden
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koster voor ernst opgenomen, maar op den achtergrond van mijn gedachten waren
zij toch steeds blijven leven, of lijkt dat maar zoo, achteraf? Zeker weet ik in ieder
geval, dat ze als een waarschuwing naarvoren drongen zoodra ik de metamorphose
aanschouwde die het huis ondergaan had, en mocht het geluk van de anderen zonder
eenige schaduw zijn, mocht ook ikzelf er volledig in deelen, bij alle gebeurtenissen
in huis of in de buitenwereld was die waarschuwing er toch als een vaag kloppen.
Onafhankelijk daarvan - of niet misschien? ik weet het ook niet - vatte ik het plan
op om eens navraag te doen omtrent de verhalen die over ons huis in omloop geweest
waren. Misschien zat er stof in voor een novelle of hoe dan ook, het interesseerde
mij. Toen ik op een morgen den groenteboer hielp, vroeg ik hem: ‘En, Gerrit, ben je
blij dat de spoken verdwenen zijn?’ De jongen vroeg wat ik zei en toen ik mijn vraag
had herhaald, keek hij me aan of ik gek was. ‘De spoken, meneer?’ Ik begreep, dat
ik bij hem niet moest zijn.
De boer, die Barend destijds een fietspomp geleend had, was naar later bleek
werkman in de bosschen van Jonkheer Van G., die grensden aan de achterzijde van
ons terrein. Toen hij eens bezig was de afscheiding te vernieuwen, kwam ik terug
op het gesprek dat Barend met hem gehad had, maar van die spookverhalen herinnerde
hij zich niets en ik besloot nu maar eens naar Van Breemen, den koster te gaan, die
immers zoo goed op de hoogte geweest was. Met hem hadden wij af en toe wel
contact gehad, maar de verdwijningen waren niet meer ter sprake gekomen.
Ik wandelde den straatweg af en zag dat Van Breemen in zijn voortuintje werkte.
‘U hebt het maar goed, koster’, zei ik om een gesprek in te leiden en hij ging
onmiddellijk erop in. Het kerkje was tientallen jaren geleden gebouwd op verlangen
van eenige landheeren, maar er werd nu nog slechts eens in de veertien dagen een
dienst
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gehouden voor de weinige omwonenden en zomergasten, en het ambt van koster
was hier een sinecure. Van Breemen was het volkomen met mij eens dat hij het goed
had, hij legde de hark neer waarmee hij de beukenblaren bijeen had geschoven en
noodigde mij uit om bij hem op de bank in het zonnetje te komen zitten. De idylle
waarin hij leefde zag hij maar al te graag door een praatje verstoord.
‘Dat moest u eens meer doen, meneer’, zei hij. ‘We wonen nu al zoo lang naast
elkaar...’
‘Wat u naast elkaar wonen noemt’, lachte ik. ‘Maar u heeft gelijk, we kunnen
elkaar best eens opzoeken. En dat was het nu juist, wat ik vanmorgen gedacht heb.
U van uw kant moet ook beslist ons huis eens komen bekijken. Gelooft u nog altijd
dat we er op den een of anderen dag uit zullen verdwijnen?’
De koster keek mij verwonderd aan. ‘Welnee, hoe bedoelt u?’
‘Kom, u heeft mijn vriend destijds zulke merkwaardige verhalen gedaan. Of was
dat maar gekheid?’ Ik dacht een oogenblik aan de mogelijkheid, dat Van Breemen
Barend angst had willen aanjagen omdat hij geen buren wenschte te hebben. Maar
nee, zoo'n vriendelijk mannetje ... Ook kwam het mij bijna onmogelijk voor, dat de
koster het verhaal vergeten zou hebben. Maar ik kwam niet verder met hem, ik nam
afscheid en wandelde peinzend naar huis.
De kinderen waren aan het werk aan hun roovershol en de drie ouderen zaten achter
het huis. Barend maakte schetsen voor zijn reeks strips voor een radiofirma en keek
niet op. Ik wilde hem storen om hem over mijn merkwaardige ervaring met Van
Breemen te vertellen, maar ik schrok terug voor het absurde van de mededeeling en
in hetzelfde moment kwam, als in een geweldig gedreven wind, het besef van de
waarheid tot mij - de waarheid
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in al haar details en haar verbijsterende consequenties, de waarheid, die mij lichamelijk
aangreep en op mijn beenen deed wankelen. Liesbeth keek op van de kous die zij
stopte. ‘Zoo’, zei ze. ‘Wat is er? Wat kijk je raar’.
‘Ik ben moe’, zei ik en ik viel neer in de leege stoel.
‘Hij is moe’, lachte Barend. ‘Meneer geeft zijn instructies, meneer gaat wandelen
en laat zijn teekenaars zwoegen en dan, ja dan is meneer moe’.
‘Doe niet zoo flauw, Barend’, zei Annie.
Ik lachte even en sloot mijn oogen voor de vredigheid van hun bijeen zijn. Het
was mij volkomen duidelijk nu: de koster, al droeg hij denzelfden naam en had hij
dezelfde uiterlijke verschijning, was een andere koster dan de man die Barend zijn
verhalen gedaan had. De man van de fietspomp was een ander dan de man die het
hek had hersteld. De schrijver van ‘De Getuige’ was een andere Vestdijk dan de
auteur, die ‘De Getuige’ nooit schrijven zou. En het land waar wij woonden was een
ander, gelukkiger Nederland dan het land dat wij achtergelaten hadden.
De koster, Barend's koster, had gelijk gehad: de bewoners van het huis waren
inderdaad steeds verdwenen, onze woning had op het kruispunt van twee werelden
gelegen en wij woonden er alleen in het bewustzijn van onszelf en degenen met wie
wij in aanraking kwamen. In het besef van hen, die in die vroegere wereld onze buren
geweest waren, was ons huis leeg en misschien werden er op dit oogenblik de laatste
meubels uit weggedragen. Ons huis was een doorgangshuis en zoo'n doorgangshuis
kon ieder huis zijn, zooals er ook duizenden, ja millioenen werelden konden bestaan.
Werelden die elkaar raakten op een gegeven moment, wanneer zij een bepaalde
formatie, een zekere phase van hun ontwikkeling hadden bereikt en die den mensch
opnamen buiten zijn weten en zonder zijn wil, en die hem dan meevoerden in hun
opgaande of dalende curve. Werelden, werelden, maar geen stukje stevige
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aarde, van waaruit men kon trachten de wereld te overzien, waarop men kon denken,
bestáán.
Ik stond op.
‘Ga je naarbinnen?’ vroeg Liesbeth. ‘Steek je dan even het gas onder de aardappelen
aan?’
‘Ja’, antwoordde ik. Ik liep de gang door naar de keuken en vandaar naar de
voorkamer. Ik keek rond, naar de meubelen, de tapijtjes, de schilderijen, de
boekenkasten, en ik onderging de sensatie of alles zweefde. Ik nam een boek uit de
boekenkast en het was alsof ik mij vastgreep. Propyläen-Weltgeschichte, Max
Havelaar, de Bijbel, De Lage Landen bij de Zee, Meneer Visser's Hellevaart. Maar
dan, daarnaast en daartusschen, Gianni Costetti: De nieuwe Mensch, S. Vestdijk: De
Getuige, Herbert Runge: Jean-Paul Sartre weerlegd. Ik duwde de drie boeken naar
achteren, zoodat ze vielen en deed dat met meer boeken, steeds meer. Toen ging ik
weer zitten.
Ik heb eens, op onze oude, onze goede aarde, een bergkam beklommen, die aan
den rechterkant steil naar de gletscherstroom daalde en aan den linkerkant uit een
rotsachtige helling, een zee van rotsen oprees. Plotseling was ik het pad onder mijn
voeten kwijt, ik zag het niet meer, noch voor mij, noch achter mij. Ik kon met geen
mogelijkheid nagaan hoe ik op dit punt was gekomen en ik stond daar radeloos, in
een duizelende vrees voor de ruimte.
Zoo stond ik ook nu, met duizend ruimten onder, boven en om mij, en in iedere
ruimte een vriendelijke, onverschillige of barsche God als het centrum waarop het
denken zich zou moeten richten. En evenals toen, op dien bergkam, verlangde ik
ernaar, niets meer te beseffen en mij plat op den grond te werpen, met dichte oogen.
Ik zat nog steeds op mijn stoel, toen Barend kwam kijken waarmee ik bezig was.
Ook hem zag ik als op een ontzaglijken afstand. Op de een of andere manier moest
ik zien, dien afstand te overbruggen en ik zei: ‘Vanmiddag
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heb ik het met Van Breemen gehad over die spookverhalen, die hij je indertijd heeft
verteld, weet je wel? Nou, hij wist er niet van, hij had je nooit iets van dien aard
verteld’.
‘Spookverhalen?’ zei Barend. ‘O ja... nou zeg, dat is het toppunt!’ Maar verder
ging zijn belangstelling niet en hij stelde een wijziging voor in de tekst van zijn zesde
strip.

3
Het gelukte mij niet om aan onze nieuwe wereld te wennen. Ik vond haar manifestaties
oppervlakkig en hopeloos vieux jeu; trouwens, ze interesseerde mij niet, want ik wist
immers, dat ze er één was van talloos vele. Ontelbare werelden krioelden dooreen
en elk bewoog zich voort volgens eigen normen. En daar de normen der andere
werelden niet kenbaar waren en de algemeen-geldende dus niet afgeleid konden
worden, had het denken geen zin meer.
De toestand van eenzaamheid en verworpenheid waarin ik door dit besef werd
gebracht, was soms niet te verdragen. Meermalen trachtte ik in den familiekring over
mijn wonderlijke ontdekking te spreken, doch de afstand tusschen mij en de anderen
werd daardoor eer grooter dan kleiner. In het begin gedroeg men zich zooals Barend
bij mijn mededeeling over Van Breemen: onverschillig, later afwisselend verwonderd
en licht geprikkeld, en tenslotte ook verontrust. Niet om onzen doorgang, onzen
overgang echter, waarvan geen van drieën ook maar iets geloofde, maar omdat zij
meenden dat de romantische fantasie waarom ik bekend stond in onzen kring, mij
parten begon te spelen. Zoodra ik dat merkte, hield ik mijn wetenschap voor me en
sloot ik mij op in mezelf. Toch had ik al zooveel losgelaten en mijn voortdurende
somberheid, des te opvallender omdat er volgens hen geen enkele reden voor
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bestond, herinnerde hen zoo voortdurend aan die volgens hen wonderlijke gesprekken,
dat zij mij als patiënt gingen beschouwen. De verhouding met Barend bleef nog het
meest normaal, want wij behielden het wederzijdsch contact in ons werk, dat ik van
mijn kant met de oude routine, zij het met veel minder plezier volbracht. Liesbeth
en Annie dokterden echter om strijd over mij en het kwam zelfs zoover, dat zij mij
onder behandeling van een zenuwspecialist wilden stellen. Door opgewektheid te
veinzen wist ik dit te voorkomen - en ik móest dit voorkomen, omdat ik nu wel
begreep dat iedere poging om de waarheid te onthullen in deze wereld als een
aanwijzing voor krankzinnigheid gelden zou. In het begin meende ik, dat dit
uitsluitend aan mij lag en dat ik nu eenmaal de overtuigingskracht miste om wat
absurd scheen als werkelijkheid voor te stellen, maar later rees het vermoeden bij
mij, dat ikzelf door een bijzondere intuïtie achter de waarheid gekomen was en dat
deze voor ieder ander verborgen moest blijven.
Maar al zweeg ik nu, ook van hun kant bleef toch de afstand gehandhaafd, ik was
en ik bleef patiënt en ik werd dienovereenkomstig, liefderijk en voorkomend
behandeld. Herhaaldelijk drongen zij erop aan, dat ik wat meer verstrooiïng zou
zoeken en nadat ik telkens verzekerd had, dat ik niet meer verstrooiïng dan zij noodig
had, begonnen zij feestjes en uitgangen te organiseeren, waaraan ik wel deelnemen
moest om mij niet in mijn werkelijke toestand bloot te geven. Barend sleepte mij
mee naar lezingen over populair-wetenschappelijke en kunstzinnige onderwerpen,
waar ik mij ergerde aan de vooruitgangsphilosophie die ook hier opgeld deed, bij
ons aan huis werden praat- en muziekavondjes op touw gezet en wij bezochten de
feesten die op de ateliers van vrienden van Barend en mij in S. werden gegeven.
De blijmoedige sfeer die op die feesten heerschte, werk-
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ten bij mij steeds averechts: ik dronk meer dan de anderen en meer dan ik verdragen
kon. Soms vergat ik dan even de problemen die mij bezig hielden, maar doorgaans
bekwam het drinken mij slecht: ik heb er nooit goed tegen gekund. Eens, op een
avond bij Barend's collega Herman Welter, die in zijn enorme atelier een groot aantal
vrienden en kennissen had verzameld, voelde ik mij na veel en snel gedronken te
hebben, bijzonder ellendig. Ik kon naulijks meer op mijn beenen staan, ik leunde
tegen den muur en zag de menigte dansende paren als in een mist.
Uit dien mist kwam toen plotseling een vrouw met een groenen hoed naar voren,
een hoed van helgroen satijn en hoog van vorm, dien ik den heelen avond al, nu hier
en dan daar had gezien en die nu recht op mij toe kwam. Even later voelde ik twee
kleine handen op mijn heupen en een gezicht onder het mijne vroeg: ‘Ben je niet
goed?’
‘Nee’, zuchtte ik, ‘ik voel me beroerd’. Ik sloeg mijn arm om haar schouder en ze
hielp me terwijl ik strompelde naar een divan. Ik was nog steeds onpasselijk, maar
ik was niet alleen meer en ik voelde me bijna gelukkig.
‘Ik ga even weg’, zei de vrouw met den groenen hoed. ‘Nee, ik kom heusch terug’.
Ze kwam terug met een bontmantel en spreidde hem over mij heen. ‘Zoo’, zei ze,
‘ook je armen moeten er onder. Ik vind je lief, heel erg lief. Je moet niet denken, dat
ik op een anderen man zoomaar afgekomen zou zijn’.
‘Nee’, zei ik, ‘natuurlijk niet. Ik vind jou ook lief, ik houd van je’.
Ze had vroeger model gestaan voor verscheidene schilders, die op dit feest waren,
maar ze kocht nu hun schilderijen, want ze was later hoedenmodiste geworden en
had veel succes gehad. Ze was goedhartig, maar flink ook, ze wist wat ze wilde en
gaf zich werkelijk niet aan den eerste den beste.
Reeds den volgenden dag zocht ik haar op. Haar huis bestond uit een winkeltje
van wit en goud, een atelier met
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tientallen meisjes daarachter als een kirrende duiventil en een bovenwoning die
precies was zooals ik mij voorgesteld had: niet haar practische zakelijkheid en haar
kunstzinnige neigingen, maar haar lieve burgerlijkheid schiep hier de gezelligheid.
Er bleek niets van de vertrouwelijkheid van den vorigen avond verloren gegaan.
Maar wij gingen nu allerlei in elkander ontdekken, wat wij toen slechts vermoed
hadden: wij waren als jonge menschen in hun eerste verliefdheid. Toen ik naar huis
ging, naar huis zweefde als het ware, fluisterde ik pathetisch ‘die Erde hát mich
wieder’ en inderdaad was ik volkomen verzoend met het leven, in welke wereld dan
ook.
Ik kwam daarna dagelijks bij Carrie en ik vertoonde mij ook, trotsch op haar
elegance, met haar bij tooneelvoorstellingen en op concerten in G. Ik behoefde niets
te verheimelijken, want men verheugde zich in die wereld over het geluk van anderen.
Er waren nog maar weinig verstoorde en mislukkende huwelijken, maar wie zijn
geluk om de een of andere reden buiten het huwelijk zocht, werd daarop niet
aangekeken. Wat Liesbeth betreft, zij waardeerde Carry alleen al omdat zij mij, naar
zij meende, genezing bracht. Op mijn beurt kwam ik Liesbeth en de anderen in die
periode weer nader.
Toch sprak ik met hen niet meer over mijn ervaringen. Ik begon erover toen ik op
een avond bij Carry was, tegenover haar kon ik er niet over zwijgen. Ik vertelde haar
het heele verhaal. in het begin alsof het inderdaad een verhaaltje was, maar later toch
met de ernst, de ontroering, die de feiten mij inboezemden. Ze luisterde met oogen
die langzamerhand groot van verwondering werden en ik zag, dat ze niet wist wat
ze van het verhaal en van mij denken moest. Ze zweeg even nadat ik had uitgesproken,
toen schikte ze naar mij toe en zei: ‘Een rare jongen ben je’. Ook een tikje griezelig
had ze mijn verhaal wel gevonden en als om het uit mijn gedachten te bannen streek
ze met
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een vingertje langs de lijnen van mijn gezicht. ‘Hoe kom je daaraan?’ vroeg ze, toen
ze aan het lidteeken onder mijn kin kwam.
‘Toen ik heel klein was, ben ik eens tegen de kachel gevallen’, antwoordde ik. En
om mijn verhaal nu maar den schijn van een grapje te geven voegde ik eraan toe:
‘Maar dat was in een andere wereld’.
‘Ja’, zei ze, ‘een ráre man ben jij. Misschien houd ik daarom zooveel van je’.
Het kwam mij voor, alsof alles nu afhing van háár geloof in onzen overgang; mijn
liefde tot haar niet alleen, maar eenvoudig mijn bestaansmogelijkheid. Daarom begon
ik er tegen haar telkens opnieuw over. Ze nam het ook ernstiger op dan Liesbeth en
de anderen en op een avond bleek, dat ze ook naar de zwakke plekken in mijn
argumentatie gezocht had. Ze had een ontdekking gedaan, ze had, naar ze meende,
een kardinale fout in mijn redenering ontdekt.
‘Wim’, juichte ze bijna toen ik bovenkwam, ‘nu weet ik toch werkelijk dat het
onzin is’.
‘Wat is onzin?’ vroeg ik onnoozel.
‘Nou, die theorie van jou. Luister maar. Jij zegt, dat jullie van de eene wereld in
de andere bent overgegaan, niet? Die twee werelden liepen tot op dat moment parallel,
met dezelfde menschen, dieren en dingen. Nou, dan waren ook júllie hier, in deze
wereld. O Willem’, juichte ze, ‘het is belachelijk. Stel je voor, jullie had jullie
dubbelgangers in dit huis moeten vinden. En anders, wanneer er in jullie geval nu
juist géén dubbelgangers waren, dan waren jullie, in het bewustzijn van de buren
zooals jij dat zoo mooi noemde, plotseling uit de lucht komen vallen - menschen
zonder kennissen en zonder familie, zoomaar ineens in een leeg huis, voel je nu dat
het te gek is?’
Zoo praatte ze nog een poosje door, vol geestdrift omdat ze meende, dat ze mij
nu wel ervan overtuigen zou, dat ik
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rondliep met een idee fixe. Het was allemaal heel logisch wat ze zei, ze had alles
goed overdacht. Maar ze wist niet dat het antwoord gereed lag, ze vermoedde niet
dat ik haar nu misschien voor de waarheid zou kunnen winnen. Natuurlijk was ook
mij de techniek, of liever: het irrationeele element van onzen doorgang niet duidelijk
geweest. Natuurlijk had ook mij de afwezigheid van onze dubbelgangers het meest
vreemde onderdeel toegeschenen in het vreemde spel dat met ons gespeeld was.
Maar toen ik mij ervan overtuigd had, dat het huis tot kort voor onze komst, dat wil
dus zeggen, van onze dubbelgangers, bewoond was geweest door een echtpaar met
twee kinderen van zestien en achttien jaar, lag de verklaring onmiddellijk voor de
hand. Wij waren overgegaan in een andere wereld, maar wij waren ook overgegaan
in andere menschen, in onze dubbelgangers. Wij? Nee, ik niet, ik niet geheel, in mij
leefde het besef van die vroegere wereld nog - en vandaar dan ook dat ik van Liesbeth,
Annie en Barend vervreemd was geraakt.
Misschien zou het mij, door op dat moment met mijn verklaring, mijn sluitstuk
voor den dag te komen, gelukt zijn om Carry te overtuigen. Wij stonden elkaar na
en zij was de eenige die meeleefde met mijn probleem. Maar ik aarzelde: ik schrok
terug voor de mogelijkheid dat zij mij níet zou gelooven en vroeg mij tegelijkertijd
in een flits af waar een gezamenlijk weten van deze dingen ons zou kunnen brengen.
Ik wist het niet.
Ik lachte, pijnlijker dan ik bedoelde, en zei dat ze gelijk had. Ze trok mijn hoofd
tegen zich aan en zei: ‘Zul je nu nooit meer zulke gekke dingen bedenken? Weet je
wel, dat je me bang hebt gemaakt met je verhalen?’
Den volgenden morgen werd ik wakker door een pijnlijk gevoel in mijn heup en
mijn schouder en tegelijk drong het geluid van een rammelend luik tot mij door. Ik
ging zitten - niet in bed, want ik had op een kale, stoffige vloer ge-
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legen. Ik keek rond en herkende de ruimte: het was onze slaapkamer zooals hij was,
voordat wij ons huis hadden betrokken. Ik begreep wat er gebeurd was nadat ik den
vorigen avond stormachtig en vertwijfeld, in lust en angst, Carry bezeten had. Ik was
naar huis gegaan en naar bed en was al slapende uitgedreven - teruggekanteld. Ik
was terug in onze oude wereld - alleen en als een ongevaarlijke zenuwpatiënt, als
een man die te veel heeft beleefd en er daarom niet van kan vertellen. Dat liet ik mij
tenminste maar wijsmaken, verklaringen hadden geen zin, dat wist ik nu wel.
Jaap Romijn
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Jean Giono
Als ik Jean Giono lees krijgt het leven
opnieuw een plaats in mij, vol snelle vissen
schiet het lichaam, ik hoef niet te beslissen.
maar word aan de rivieren meegegeven.
Regen en zonneschijn zijn grote zeven
waar ik doorheen val en de waterlissen
slijpen hun zoete messen aan de vliezen
waarmee ik in de hoogte word geheven.
De zalmen staan gekruld tegen mijn rug.
Ik ben de grondeling van deze streek,
Languedoc, een eendekooi, die bleek
maanlicht bewaart onder de ronde brug
van lover, urenlang, tot aan de zee.
En alle apen klimmen met ons mee.
Gerrit Achterberg
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Lelien
Jeugdvoorvallen drijven als lijken boven.
Ik staar de gracht in van mijn eigen kwaad.
Hoe is het mogelijk, dat dit nog bestaat
en als een vegetatie ligt te stoven
in zon die uit mijn zenith is verschoven
naar deze plek en langzaam ondergaat.
Leliën van bederf, lachend gelaat,
waarin het leven niet meer kan geloven.
Over de stenen balustrade leunend
gaan mijn gedachten naar een oud weleer;
ben ik het kind, voor iedere daad gereed
en dat niet wist wat het spelend misdeed;
zich om geen god of ander goed bekreunend,
meester op zijn terrein en eigen heer.
Gerrit Achterberg
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Het mannelijke in de mens
Wij hadden iemand onderdak gegeven, die de hele dag met revolvers speelde. Zo nu
en dan zei hij: ‘Het wordt weer tijd’ en dan stak hij een revolver in zijn zak en
verdween voor een uurtje. Wanneer hij daarna terug kwam, likte hij zijn lippen af
alsof hij iets lekkers had geproefd en ging hij psalmen spelen op de piano. Hij was
een jongeman met een haviksneus en een verbeten mond. Hij zei tegen mij op zekere
dag: ‘Mochten de Duitsers hier eens in huis komen, dan ben ik hier alleen maar om
de gasmeter na te kijken’.
‘Ik zal het onthouden’, zei ik.
‘En mocht ik een keer niet terug komen’, zei hij, ‘dan neem je de tas die op mijn
kamer staat en die breng je naar Kloosterhof 8. Vergeet dat adres totdat ik een keer
niet terug kom’.
‘Ik zal het zolang vergeten’, zei ik.
‘En als het zover is, dat je je dat adres weer moet herinneren’, zei hij, ‘dan ga je
er heen met de tas en dan zeg je dat je Grote Klaas bent en dat je van Opa komt’.
‘Ik zal het zeggen’, zei ik.
‘Dan komt het verder wel in orde’, zei hij. ‘Dank je wel’. Hij gaf mij de hand en
kneep daarbij zijn ene oog dicht.
Hij was daarna nog ongeveer anderhalve maand bij ons en hij zei nog zesmaal:
‘Het wordt tijd’. Nadat hij dat voor de zesde maal had gezegd, kwam hij niet terug.
Ik wachtte twee dagen op hem en na die twee dagen dacht ik bij mijzelf, nu wordt
het voor mij tijd. Ik ging naar zijn kamer, haalde uit zijn kast de grote bruine leren
actetas en begaf mij daarmee naar de Kloosterhof 8. Het was drie uur in de middag,
herfstig en regenachtig.
Ik moest een kwartier lopen om het Kloosterhof te bereiken. De tas was zwaar en
voelde aan alsof er staal in zat. Goddomme, dacht ik, die haviksneus laat mij met re-
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volvers over straat sjouwen. Wie weet hoeveel er in zitten, het lijkt mij toe een stuk
of tien. Dat betekent tienmaal de doodstraf. Voorzichtigheidshalve sloeg ik een
zijstraat in om langs achterweggetjes het Kloosterhof te bereiken. Op die manier
duurde het nog vijf minuten langer voor ik er was.
Ik stond voor nummer 8 en ik zette mijn hoed af, om het water van de rand te laten
lopen. Het was een heel gewone deur waarvoor ik stond en ik belde heel gewoon
aan. Ik wachtte enige tijd, maar ik werd niet open gedaan. Toen belde ik drie maal
vlug achter elkaar. Een man met een rood aangelopen gezicht deed daarna open. Hij
had de uniform aan van een politieagent. Hij was fors gebouwd, hij had brede
schouders en een reusachtige buik. Ik viel bij hem in 't niet.
‘Ik ben Grote Klaas’, zei ik, ‘en ik kom van Opa’.
‘Wat zeg je?’ zei hij.
‘Ik ben Grote Klaas’, zei ik, ‘en ik kom van Opa’.
‘Een ogenblik’, zei hij.
Hij verdween weer en ik zag de gordijnen voor het raam links van de deur bewegen.
Ik keek juist te laat om nog te zien wie mij vandaar gadegeslagen had. Na een minuut
of twee kwam de politieagent terug. ‘Kom binnen’, zei hij.
Ik kwam binnen en hij sloot de deur achter mij met een slot en een ketting. Daarna
ging hij mij voor de lange gang in. Op de gang kwamen verscheidene deuren uit. Hij
klopte op één van die deuren, tweemaal lang en eenmaal kort, deed de deur open en
beduidde mij hem te volgen. Wij liepen door een kamer, waar een jongeman op zijn
knieën een kachel lag aan te maken. ‘Grote Klaas van Opa’, zei de politieagent. De
jongeman knikte en wij verlieten de kamer door een andere deur. Toen stonden wij
weer in een gang. Wij liepen ook die gang door en aan het eind van die gang klopte
de politieagent nogmaals op een deur, dit keer vijf maal achter elkaar, toen wachtte
hij even en daarna nog drie maal. Hij deed de deur open en hij duwde mij
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naar binnen. Hij zei: ‘Grote Klaas van Opa’. En daarna trok hij de deur aan de
buitenkant weer dicht.
Het was een gezellige kamer, waarin ik stond. Er waren gemakkelijke stoelen, een
ronde tafel met bloemen er op, een dressoir met een brandend theelichtje en er hing
een aangename temperatuur. Bij de haard zat een meisje in verpleegsterscostuum.
Zij stond op en gaf mij een hand. ‘Fie’, zei ze.
‘Grote Klaas van Opa’ zei ik. Ik overhandigde haar de tas, die zij, zonder hem te
openen in een hoek neerzette.
‘Een kopje thee?’ vroeg ze.
‘Graag’, zei ik. Ik ging in een stoel bij de haard zitten en zij schonk mij een kopje
thee in.
‘Een koekje erbij?’ vroeg ze.
‘Als je hebt’, zei ik. Ik schatte haar op vier en twintig. Zij was allerliefst. Ze
presenteerde mij een boterkoekje. Ik had in tijden niet zo'n lekker koekje gegeten.
‘Druk?’ vroeg ik.
‘Ja, erg druk’, zei ze. ‘Ik heb mijn werk in 't ziekenhuis er aan moeten geven. Ik
had daar geen tijd meer voor. Neem maar een sigaret’. Zij zette een koker vol
sigaretten voor mij neer. Wij staken beide een sigaret op.
‘Lekker’, zei ik, ‘zo'n sigaret’.
‘Zit jij slecht in je tabak?’ vroeg ze.
‘Heel slecht’, zei ik. ‘Ik ga soms naar een kroeg om daar peukjes uit de asbakken
te zoeken’.
Zij stond op, opende een kast, haalde er twee pakjes tabak uit en gaf mij die. ‘Hier’,
zei ze, ‘een man moet roken. Dat is een van de weinige pleziertjes die een man nog
kan hebben tegenwoordig’.
Wat een vrouw, dacht ik. Welke vrouw zal haar dat ooit nazeggen: een man moet
roken? Ik was in de stemming om verliefd op haar te worden. Zij schonk lekker thee,
zij had verrukkelijke koekjes, een overvloed van tabak en een gezellige kamer. Ik
voelde mij heel behaaglijk. ‘Is dat familie van je?’ vroeg ik en ik knikte naar de
schoorsteen-
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mantel, waar een foto op stond van drie verpleegsters.
‘Ja’, zei ze ‘dat zijn mijn zusters’.
‘Ook alle drie verpleegsters?’ zei ik.
‘Ja’, zei ze, ‘alle drie’.
‘Maar jij bent de knapste’, zei ik.
Zij lachte. ‘Je herkent mij niet’, zei ze.
‘Nee’, zei ik, ‘ik heb je nooit eerder gezien’.
‘Toch wel’, zei ze. ‘Mag ik je een koekje presenteren? Ik ken je nog van de lagere
school’.
Ik dacht na. ‘Van de Wilhelminaschool?’ vroeg ik.
‘Ja’, zei ze ‘van de Wilhelminaschool. Ik kan je het wel zeggen. Ik ben Gerard
Lutmer’.
‘Gerard Lutmer’, zei ik, ‘was een jongen’.
‘Ik ben ook een jongen’, zei zij. Zij zette haar verpleegsterskap af. Ik zag een
jongenskop met sluik haar dat in een keurige scheiding lag. Ik keek eens nauwkeurig.
Het was Gerard Lutmer. ‘Deze vermomming heeft mij drie maand oefenen gekost’,
zei hij. ‘Het duurde lang voor ik goed thee in kon schenken en goed koekjes kon
presenteren. En ik vergis mij nog wel eens in de manier waarop ik mijn tasje vast
moet houden. Ik was laatst eens bij mensen en daar heb ik de hele avond mijn tasje
stijf onder mijn arm gekneld gehouden. Dat was fout. Dergelijke dingen moet je
allemaal leren’.
‘De vermomming is uitstekend’, zei ik. Ik schikte een beetje verder van hem af.
‘Ik heb je nog nooit zo aardig gevonden’. Ik herinnerde mij Gerard Lutmer op dat
oogenblik heel goed. Ik had hem van mijn derde tot mijn elfde jaar gekend, daarna
had ik hem uit het oog verloren en was ik hem vergeten. Hij was nooit een grote
sympathie van mij geweest. Ik had hem altijd een akelijk klein kereltje gevonden.
‘Er komen hier meer, die ik nog van de lagere school ken’, zei Gerard Lutmer en
niemand herkent mij. Soms sturen ze mij briefjes met Lieve Zuster er boven. Ik wil
je dat besparen en daarom heb ik mij aan jou bekend gemaakt’.
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‘Dat is attent van je’, zei ik. En om vriendelijk terug te doen, voegde ik er aan toe:
‘Ik herinner mij je nu weer heel goed van vroeger. Jij bent het geweest, tegen wie ik
mijn eerste leugen heb gezegd. Ik zei dat ik een vogeltje voor je gevangen had en
dat ik je dat de volgende morgen zou geven. Het was op een avond bij het hekje voor
jullie huis. Misschien weet je 't nog’.
‘Ik weet het nog wel’, zei hij, ‘maar ik geloof het niet’.
‘Het was toch werkelijk gelogen’, zei ik.
‘Ja, dat geloof ik wel’, zei hij, ‘maar ik geloof niet, dat het je eerste leugen was’.
‘Ik was toen nog geen vier’, zei ik.
‘Ja’, zei hij, ‘maar sommigen zijn er vroeg bij’.
‘Wat heb je gedaan’, zei ik, ‘zo verder in je leven’.
‘Ik ben dominee geworden’, zei hij, ‘dominee in Zuid-Barger. Dat is het moeilijkste
voor mij om te vergeten. Ik kan in dit verpleegsterscostuum veel vergeten van wat
ik ben, maar om te vergeten dat ik dominee ben, dat is het moeilijkste. Ik ging laatst
naar een paar mensen om hun huis te verkennen, want de man moest uit de weg
geruimd worden omdat hij een paar van ons verraden had. Ik zat een middag bij hem
te praten, behalve de man was ook de vrouw er bij. Het waren mensen van middelbare
leeftijd. Wij spraken er over hoe ik het best dienst kon nemen bij het Duitse Rode
Kruis. Onderwijl nam ik de situatie van het huis in mij op. Plotseling drong het goed
tot mij door. dat de man tegenover mij 's avonds dood zou zijn. En voor ik wist wat
ik deed, had ik mijn handen gevouwen en mijn ogen gesloten en ik zei: Zelfs bij het
naderen van de dood zal Hij volkomen uitkomst geven. Laat ons bidden. Ik heb dat
honderden malen in mijn leven gezegd en het was altijd op zijn plaats, maar daar
was het een vergissing. Gelukkig dacht de man dat ik grappig was, hij was niet
religieus. Maar het gevolg van mijn vergissing was, dat 's avonds niet alleen de man,
maar ook de vrouw dood geschoten moest worden. Wanneer wij haar hadden laten
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leven, was zij misschien na gaan denken en had zij argwaan tegen mij kunnen krijgen’.
Wij zwegen even. Ik stak een nieuwe sigaret op uit zijn koker. ‘Er is nog iets’, zei
hij toen, ‘ik haat vrouwen’.
‘Je ziet er als vrouw zo aardig uit’, zei ik.
‘Ik haat vrouwen. Het is afschuwelijk om de hele dag in vrouwenkleren te lopen.
Het is demoraliserend om door iedereen voor vrouw gehouden te worden. Ik moet
dit doen voor mijn werk. Ik kan mijn werk nooit beter doen dan zo. Maar het is
afschuwelijk’.
‘Ik weet niet wat het is’, zei ik, ‘om door iedereen als vrouw aangezien te worden.
Maar ik geloof wel dat het erg is’.
‘Mag ik je nog een kopje thee inschenken?’ zei hij.
‘Nee, laat maar’, zei ik.
‘Nog een koekje?’ zei hij.
‘Dank je wel’, zei ik, ‘ik ga’.
‘Je behoeft niet al die gangen weer door’, zei hij, ‘je kunt door die deur gaan daar,
dan sta je meteen buiten. Al die gangen is maar onzin’.
Hij stond op en hij draaide het slot van de deur. ‘Soms’, zei hij, ‘krijg ik vizioenen
van de bevrijding. Dan zie ik de hele markt vol mensen staan. En midden tussen die
mensen staat een hoge kist. En ik sta boven op die kist, spiernaakt, zodat iedereen
duidelijk kan zien dat ik een man ben. Het is een wonderlijk mooi vizioen’.
‘Ja, dat is het’, zei ik, ‘een wonderlijk mooi vizioen’.
‘Van de bevrijding’, zei hij. Hij deed de deur open. ‘Kom nog eens langs’, zei hij,
‘om een pakje tabak’.
‘Dat is goed’, zei ik, ‘ik kom nog eens langs’. Ik ben nooit weer langs gekomen.
Ik hoorde kort daarna dat hij gearresteerd was en dat hij was bezweken onder de
verhoren. Misschien heeft het hem nog tot troost kunnen zijn, dat hij tenminste als
man is gestorven.
Ferdinand Langen
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[Ad interim, 1948, nummer 9]
Mededeelingen van de redactie
Zooals reeds eerder werd medegedeeld, wenscht de Uitgeversmaatschappij A.W.
Bruna & Zoon N.V. met ingang van 1 Januari 1949 de exploitatie van Ad Interim
stop te zetten om redenen die hier niet ter zake doen. In ieder geval billijkt de redactie
deze redenen en stelt zij er prijs op, de firma Bruna te danken voor de wijze waarop
zij in de moeilijke jaren onmiddellijk na den oorlog steeds zooveel mogelijk en vaak
met voorbijzien van eigen voordeel aan de wenschen van de redactie is
tegemoetgekomen.
Op het bestaan van Ad Interim, dat in ons litteraire leven klaarblijkelijk in een
behoefte voorziet, heeft het besluit van de firma Bruna intusschen geenerlei invloed.
Na eenig beraad heeft de redactie besloten, de exploitatie in eigen hand te nemen.
Op eigen gezag kan zij dus mededeelen, dat het maandblad in 1949 in een fraaiere
uitvoering zal verschijnen. Daar de papier- en drukmoeilijkheden vrijwel tot het
verleden behooren, zal ons blad in een aantrekkelijker formaat en op houtvrij papier
gedrukt worden, terwijl ieder nummer steeds op de vijftiende van iedere maand
verzonden zal worden. Ten hoogste twee nummers zullen gecombineerd verschijnen
- aan dit dubbelnummer zal dan, zooals gewoonlijk, een bijzonder karakter gegeven
worden.
Verder kan medegedeeld worden, dat twee redacteuren van
HET WOORD
waarvan de uitgave in 1949 niet voortgezet wordt, tot de redactie van Ad Interim
zijn toegetreden. Het zijn Ferdinand Langen en Bert Voeten, wier namen men dus
in den kop van onze volgende aflevering zal aanreffen. Voorts heeft het meerendeel
van hun vroegere collega's van Het Woord zich bereid verklaard in Ad Interim
rubrieken over Beeldende Kunst, Muziek e.d. te
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verzorgen. Na overleg met den uitgever van Het Woord is dan ook besloten aan de
abonné's op dit tijdschrift voortaan Ad Interim toe te zenden, in de overtuiging dat
dit door hen op prijs gesteld zal worden.
Tenslotte kunnen wij met zeer veel genoegen berichten, dat de dichter Karel
Jonckheere bereid gevonden is, onze redactie in het Vlaamsche taalgebied te
vertegenwoordigen. Aan ons van den aanvang af gekoesterde ideaal, in Ad Interim
ook een afspiegeling te geven van het letterkundig leven in Vlaanderen, zal thans
dus ook kunnen worden voldaan.
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Mijn vriend
In memoriam Niek Verhaagen
Mijn vriend is dood. God heeft hem weggenomen,
schreef men, maar zelf zei hij: ik maak een reis,
wie weet of het er láter van zal komen,
de tijd is ongewis...... ach vriend, de tijd is wijs.
De tijd liet jou van verre tochten dromen
en zei: volg maar de weg, die ik je wijs.
Het leven is een vluchtig onderkomen,
een schuilhut in een eeuwigheid van ijs.
Mijn vriend is dood, hoe kan ik dat bevatten,
hij stierf op reis, ver weg, in een vreemd land.
Hij zei ‘tot ziens’ en wuifde met zijn hand.
Wie kan de afstand tot ons weerzien schatten.
Hij ging, zo welgemoed, maar stierf. Waarom,
O dood, zo onherroepelijk, zo dom!
Ab Visser
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Twee jongens*
In haar kamer die twee ramen had aan den achterkant van het huis, was het koud.
Heleen huiverde; de kleine gaskachel die zij liet aanploffen gaf niet veel warmte in
het vertrek. Zij sloot de lichtgebloemde cretonne gordijnen, door den tocht op en
neer bewogen. Nog even zag zij, hoe helder het buiten was, het woei met groote
vlagen en de mist was opgetrokken.
Over haar jurk heen trok zij een kimono aan; zij probeerde haar Engelsche thema
voor den volgenden dag te prepareeren. Zij wreef met haar eenen voet over den
andere om ze warm te krijgen maar het hielp niet. Bij de kachel durfde zij niet te
gaan zitten uit angst voor wintervoeten.
Het was diep stil. De wind ruischte om de muren van het oude huis. Af en toe tikte
een tak tegen de ruiten als een mensch die haar aandacht vroeg. Heleen luisterde naar
de stem van den wind. Waar zou Martyn nu zijn? Op dit uur kon hij toch niet meer
door de stad dwalen, zooals hij soms heele middagen deed.
Zij kon haar gedachten niet bij de Engelsche thema houden. Soms had zij het
gevoel of zij uit twee wezens bestond, het eene ver vooruit in de toekomst, het andere
dat haar nog een schoolmeisje deed zijn. Het reëele dagelijksche leven van school
en huis waartoe zij gedwongen was, scheen haar soms vernederend van
onbelangrijkheid. De lijn-van-toekomst, die in het heden begon, zag zij steeds op
een punt veel verder.
Dit betrof niet alleen haarzelf, maar ook haar broers. Het was, of zij nu slechts in
een voorstadium van een ander tijdperk leefden en in dát tijdperk lag het zwaartepunt.
De dagen van nu waren maar een aanloop. Zij had het niemand duidelijk kunnen
maken, maar zij wist, dat Martyn en Arnold later in een heel ander verband in het
leven zouden staan, zoowel tot elkander als tot haar.

*

Uit: ‘De Voerman lei te rusten’.
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Met Martyn had zij weinig contact; zij sloeg hem wel eens met iets van achterdocht
gade, zij wist nooit wat hij voor onverwachtheden uitbroedde. Hij leefde in daden
en in feiten. Arnold was geheel anders, dat zag zij alleen reeds aan hun handen. Die
van Arnold waren fijn en doorschijnend, levend in elken vinger, Martyn had vierkante
handen met breede toppen, kort en krachtig. Arnolds vingers hadden iets tastends en
zoekends, behoedzaam in elke beweging, Martyn hield zijn handen dikwijls
samengebald tot een vuist.
Heleen dacht eraan, hoe zij Arnold vaak aan de piano had zien zitten met een
verdroomd gezicht, dat ouder was dan van zijn leeftijd. Soms, op een winteravond
speelde hij in de zaal waarin zij van jongsaf 's avonds hun huiswerk maakten; de
gordijnen waren niet gesloten en de zwarte raamvlakken weerkaatsten de gele
kaarsvlammen, die waaiend zich uitrekten en weer inkrompen. Hij liet zijn handen
over de toetsen gaan, alsof zij zelfstandig hun weg zochten, hij hield zijn hoofd
omhoog geheven en scheen te luisteren naar iets dat hem werd gezegd. Dikwijls had
hij daar in eenzaamheid gezeten in de groote schemerige ruimte bij het kleine nest
van kaarslicht, dat zijn opgeheven hoofd bescheen.
Heleen stond op en haalde uit een kast tusschen haar schriften vandaan een brief,
dien zij een paar dagen tevoren van haar vader had ontvangen, een brief uit Milaan.
Aan haar schreef hij een enkele maal over zijn reizen, en ertusschen door vroeg hij
naar den toestand thuis. Zij antwoordde hem dan aan het in de brief vermelde adres,
maar zij had hem gewoonlijk niets bijzonders te schrijven en verwonderde er zich
over, wat haar vader van haar verwachtte.
Heleen had slechts een flauwe voorstelling van haar vaders leven, maar over allerlei
obstakels heen koesterde zij een vereering voor zijn vreemd onafhankelijk bestaan,
voor zijn reizen, voor zijn uiterlijke verschijning van grand
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seigneur. Met vader in de stad eten behoorde tot de meest opwindende gebeurtenissen;
op haar verjaardag had zij met hem gedineerd in een der beste restaurants, en zij had
zich als een prinses gevoeld. De kellners behandelden den gast of hij een buitenlandsch
staatshoofd was, dat incognito reisde. Zij aten gerechten die zij niet kende en zij
dronk twee soorten wijn, waarvan vader haar zelf een glas had ingeschonken. Van
het bloemenmeisje dat door de zaal liep had vader een paar rozen gekocht en die op
haar bord gelegd.
Langzaam liet Heleen den brief op haar schoot zakken en maakte den strik uit haar
donkere krullen los, zoodat de zware haarvracht over haar schouders viel. In haar
blauwe kimono, met haar voeten onder zich getrokken voor de koude, leek zij een
kind, maar in haar oogen die strak voor zich uit tuurden lag een uitdrukking van
zwaarmoedigheid, die aan haar gezicht scherpe lijnen gaf. Vader schreef maar kort
over zijn reis en deelde niet mee wanneer hij zou terugkomen.
Beneden ging een deur open, zij hoorde haar moeder de trap op komen en haastig
borg zij den brief in het schrift, stopte het onder haar matras en trok de Engelsche
thema naar zich toe.
Hijgend kwam haar moeder binnen, en begon meteen te praten.
- Nu is het tien uur geweest en Martyn is nog niet thuis. Het is heel erg vreemd,
dat hij nog steeds bij Bernard van Kesteren blijft’, zei mevrouw Cranendonck terwijl
zij de gaskachel temperde, een gewoonte-gebaar, waaraan Heleen zich altijd ergerde.
- Och, zooiets doet Martyn wel eens meer’, antwoordde Heleen vaag, ‘slaapt
Arnold nu?’
- Ik geloof het niet. Hij ademt zoo zwaar en hij kreunt af en toe. Het lijkt of hij
hooge koorts heeft; de dokter zei zoo weinig’.
Zij hoorden den sleutel in de voordeur worden omge-
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draaid en mevrouw Cranendonck luisterde even. ‘Het is Hugo’, zei ze, ‘die weet nog
van niets’.
Zij deed een stap op het portaal en riep Hugo boven, om hem te vertellen, wat er
gebeurd was.
Hij luisterde met gefronste wenkbrauwen. ‘Hoe komt het, dat hij nu weer pleuris
heeft? Hij schijnt toch wel erg vatbaar te zijn’, zei Hugo tenslotte. Hij wilde zijn jas
uitdoen, maar zijn moeder hield hem tegen en vroeg hem, eerst naar het huis van
Bernard te gaan, om te zeggen dat Martyn nu dadelijk thuis moest komen.
Hugo stribbelde tegen: Martyn zou immers zoo meteen wel komen. Maar zijn
moeder hield aan, zoodat hij eindelijk zuchtend naar de trap liep. Mevrouw
Cranendonck ging terug naar den zieke en Heleen deed haar kimono uit, om haar
moeder te vergezellen.
In de huiskamer keek zij om den hoek van het scherm; Arnold lag met zijn oogen
dicht, maar hij sliep niet. Zijn gezicht was rood en opgezet, hij prevelde aldoor iets,
dat Heleen niet verstond. Een golf van onberedeneerde angst sloeg door haar heen;
als Arnold eens ernstig ziek was...... als hij......
De deur ging krakend open, Hugo wenkte zijn moeder, naar de gang te komen.
- Martyn is niet bij Bernard’, zei hij bedwongen, ‘hij schijnt er heelemaal niet te
zijn geweest’.
- Wat zeg je?’ riep mevrouw Cranendonck, ‘waar is hij dan?’
Hugo haalde zijn schouders op. ‘Martyn zal wel het een of ander hebben
uitgespookt; is hij vanmiddag met zijn fiets weg gegaan?’
- Vanmorgen is hij naar school gegaan en hij heeft niet thuis koffie gedronken.
Bernard is komen zeggen, dat Martyn bij hem was en ook bij hem bleef eten’, zei
mevrouw Cranendonck.
- Nu, dat is een smoesje. Martyn is den heelen dag niet op school geweest en ook
niet bij Bernard’, zei Hugo gemelijk.
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- Maar waar kan hij dan zijn?’ vroeg zijn moeder. Zij streek met de hand over haar
oogen. Eerst dit met Arnold en nu weer moeilijkheden met Martyn en zij was zoo
moe.
- Ik weet het niet, maar over Martyn hoeft u zich geen zorg te maken. Hoogstens
kan hij morgen eigenhandig van mij een pak slaag krijgen’, zei Hugo woedend.
Heleen moest bijna even lachen. Hugo was heel mager en tenger gebouwd, Martyn
leek een zwaar-gewicht-bokskampioen bij hem; Hugo met zijn lorgnet, zijn
bijziendheid en zijn smalle handen, dien kon Martyn maken en breken!
Van dien broer zou Martyn geen pak slaag afwachten!
- Zouden we de politie niet op de hoogte brengen? Er moet toch iets met hem
gebeurd zijn’, vroeg mevrouw Cranendonck zenuwachtig.
- Welneen moeder, morgen komt hij met hangende pootjes terug, hij logeert bij
een of ander vriendje natuurlijk’, kalmeerde Hugo haar.
Plotseling klonk uit de huiskamer een harde klap. De moeder snelde naar binnen.
Het scherm was omgevallen en Arnold zat recht overeind in bed, gereed, om eruit
te stappen. Luid klonk zijn ademhaling door de kamer.
Zijn moeder drong hem terug en dekte hem zorgvuldig toe, maar Arnold gooide
opnieuw de dekens van zich af.
- Ik moet naar Martyn’, zei hij, moeilijk sprekend, terwijl hij met strakglinsterende
oogen naar zijn moeder keek.
- Dat kan nu niet, Nol’, zei Hugo, die zijn broer voor het eerst zoo ziek in bed zag
liggen.
- Waar is hij?’ vroeg Arnold met grooten aandrang.
- Hij is bij Bernard en hij blijft daar vannacht slapen, omdat Bernard ziek is’, loog
Hugo opeens vastberaden.
Even scheen Arnold gekalmeerd. Hij zuchtte diep maar een scheurende pijn deed
hem in elkaar krimpen.
- Het is niet waar’, riep hij gedempt.
- Heusch, ik ben bij Bernard geweest’, verzekerde Hugo hem.
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Heleen staarde naar dat kleine witte gezicht op het kussen, haar hart bonsde. De
dokter moet komen, dacht zij, zoo kon Arnold niet blijven, met die pijn en die onrust,
en dat harde ademen. De dokter...... dadelijk!
Hugo trad naast het bed en legde zijn hand even op Arnolds brandende voorhoofd.
Hij keek vragend naar mevrouw Cranendonck, die zacht zei: ‘De dokter halen’. De
koortsthermometer wees ruim 40°.
Hugo was al de kamer uit. Een half uur later boog de oude dokter zich over den
zieke, die nu hardop praatte over Rotterdam en Robinson Crusoë, over de gamelang
en de papagaai, allerlei verwarde zinnen door elkaar, waaraan niemand eenige
beteekenis kon toekennen.
- Hij moet vóór alles slapen’, besloot de dokter. Uit zijn tasch haalde hij een
injectiespuit en een fleschje met alcohol. De jongen merkte niet eens, dat de naald
in zijn arm werd gestoken en de dokter veegde met de in alcohol gedrenkte watten
over de kleine wond, terwijl hij mevrouw Cranendonck bemoedigend toeknikte.
- Zoo, nu zal hij wel rustiger worden. Het beste is, dat u nu zelf ook gaat liggen.
Hij zal minstens vijf of zes uur slapen, in dien tijd moet u zelf ook uitrusten, want
hij kan later wel veel moeite geven. U moet morgen weer frisch zijn. En denkt u
erom: regematig temperatuur opnemen’.
Mevrouw Cranendonck wilde niet van slapen weten. Heleen bood aan, eerst te
waken, maar haar moeder vertrouwde het haar niet toe.
Hugo kwam naar voren, pakte zijn moeder bij den arm en drong haar zacht de
kamer uit. ‘U moèt nu gaan rusten; ik zal bij Arnold blijven en u kunt erop rekenen
dat ik niet in slaap val. Ik roep u om vijf uur, het is nu bijna twaalf’.
- Zal je me heusch dadelijk roepen, als er eerder iets met hem mocht zijn?’ vroeg
zij.
Hugo knikte en bracht haar met Heleen naar de slaap-
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kamer. Hij keerde terug naar den zieke en Heleen hielp haar moeder, zich uit te
kleeden.
Zij keek even rond in de kamer waar alleen een kleine lamp bij het hoofdeinde
brandde. Het andere bed was niet opgemaakt en toegedekt met een sprei. Het zag er
hier net uit als in de logeerkamer, dacht Heleen, huiverend in de kilte van het vertrek.
Op de waschtafel stond nog een scheerspiegel van haar vader en zij herinnerde
zich hoe haar vader 's morgens altijd om warm water riep en dan om zijn schoenen
en dan om een kleerborstel. Dikwijls had zij de stem van haar vader 's morgens
gehoord, knorrig, haastig, gebiedend.
Maar 's avonds had zij soms niet kunnen slapen, doordat haar moeder uren lang
aan het praten was, aldoor maar praten. Heleen sliep dan eindelijk in maar werd
midden in den nacht wakker en hoorde nog de stem van haar moeder, alsof die al
dien tijd niet had opgehouden. Altijd scheen er iets verschrikkelijks te zijn gebeurd,
want haar moeder huilde en liep heen en weer, zonder ooit eenig antwoord te krijgen.
Verscheiden malen had Heleen haar vader 's nachts hooren opstaan en naar de
logeerkamer gaan, waarvan hij de deur achter zich sloot. En dan daalde er een
angstaanjagende stilte over het huis.
Het leek lang geleden. Nu was het altijd stil in deze kamer, waar de scheerspiegel
vergeten stond. Terwijl haar moeder zich achterover op bed liet zinken vroeg Heleen
zich af, wat voor brieven, toen zij een jong meisje was, haar moeder had ontvangen
in datzelfde fijne, geteekende schrift dat Heleen zoo goed kende uit de brieven van
haar vader.
Er was iets, wat Heleen niet begreep, zij moest het aanvaarden omdat het zoo was,
en toch... zij zelf was geboren uit de liefde van haar ouders en nu was die liefde
gestorven, terwijl zij leefde. Het was afschuwelijk het te moeten meemaken, zij had
een vaag schuldgevoel, alsof zij door haar
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bestaan die liefde had verteerd.
Haar moeder zuchtte kreunend. Heleen legde de dekens over haar heen en keek
in het vermoeide gezicht.
- Gaat u nu gauw slapen’, zei ze, en zij streek even met haar hand over haar moeders
haar. En toen ging zij naar haar eigen kamer waar zij dadelijk insliep.
Den volgenden dag om half een hoorde zij plotseling de schoenen van Martyn op de
trap. Hij stormde naar boven en botste tegen Heleen op.
- Matyn, ben je daar? Eindelijk!’
Zij sprak fluisterend en hij merkte aan haar geheele houding dat er iets bijzonders
was.
- Waar is moeder?’ vroeg hij hijgend van het harde fietsen.
- Bij Arnold. Hij is zoo ziek, o, Martyn, het is verschrikkelijk. Hij heeft nu 41°
koorts’.
Martyn wilde tegelijk naar boven gaan, naar Arnolds kamertje, maar Heleen hield
hem tegen.
- Zijn bed staat in de huiskamer. De dokter is weer bij hem, hij is al een heele tijd
buiten kennis’.
- Ik moet dadelijk naar hem toe’, zei Martyn kortaf, duwde Heleen opzij en ging
de huiskamer binnen.
De dokter stond met zijn rug naar de deur bij het bed, zijn moeder lag op de knieën
en samen maakten zij den omslag vast, dien de dokter Arnold had voorgeschreven.
In de kamer hing een geur van citroen en medicijnen; het raam bij het bed was met
een dikke tochtdeken afgeschut en het gordijn half dicht. Dadelijk trof Martyn de
luide ademhaling van Arnold.
Zijn moeder stond met moeite van den grond op. Toen zij Martyn ontdekte, vertrok
haar gezicht; geen woord kwam over haar lippen en ook de dokter zei niets. Er werd
een scherm om het bed geplaatst, maar vóór dit gebeurde, had Martyn het witte
gezicht van zijn broer gezien, dat klein en nietig in het kussen wegschool. Opeens
moest hij
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denken aan dien avond aan zee, toen Nol gebukt bij een paaltje had gestaan en niet
kon spreken van pijn. Al dien tijd had hij niet meer hieraan gedacht, maar nu begreep
hij dat Arnold den vorigen ochtend toen hij weigerde mee naar Rotterdam te gaan,
al flink ziek was geweest.
Zijn moeder kwam naar hem toe en dreef hem de gang op. ‘Ga naar je kamer’, zie
zij kortaf en Martyn gehoorzaamde wezenloos.
Boven viel hij op zijn bed; hij kon nog juist zijn schoenen uitschoppen, toen gleed
hij in diepen slaap.
Hij schrikte wakker, doordat Heleen hem bij den schouder heen en weer schudde.
Hij keek haar een oogenblik versuft aan, begreep eerst niet, wat er was, maar ging
toen recht overeind zitten. Hij streek zijn haar uit zijn oogen en bleef Heleen strak
aankijken.
- Is het erg met Nol?’ vroeg hij schor.
- Je moet beneden komen, het is...... het is......’, Heleen's stem kromp weg in
snikken. Martyn stond naast zijn bed en greep zijn zusje bij den arm.
- Wat bedoel je?’ riep hij. Hij trilde op zijn beenen, zijn oogen brandden en hij
had moeite om overeind te blijven staan.
- Het is zoo slecht met hem’, fluisterde Heleen, ‘o, Martyn ik ben zoo bang’.
De jongen ging naar de deur. ‘Ik moet hem zien’, zei hij met iets vastberadens.
Zijn stem was weer gewoon, hij voelde zijn krachten terugkeeren.
Heleen liep achter hem de trap af. De trap was eindeloos; de gang beneden scheen
gevuld met blauwachtige schaduw waarin de paraplu-bak, het gangtafeltje en de
kapstok haar aankeken als bewuste wezens, die een zwaar geheim bewaarden.
Martyn opende de deur van de huiskamer. Het was laat in den middag, het
schemerde in het groote vertrek. Het witte bed leek in den hoek tusschen den
schoorsteen en de kast zoo klein. Het was als een vaartuig, waarop
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Arnold een eigen reis kon ondernemen.
Zijn moeder zat op een stoel naast het bed. Martyn ging aan den anderen kant
staan en keek neer op het smalle gezicht dat zoo roerloos lag of het nooit meer zou
bewegen. Martyn gleed op zijn knieën en greep een van de handen die als neergevallen
bladeren op de deken lagen.
- Nol, ik ben er weer’, zei hij zacht. ‘Hoor je me, Nol? Ik ben terug’, hij hield de
hand vast of het een breekbaar ding was en keek dringend neer op het witte gezicht.
Zijn moeder kwam half overeind; nu pas zag Martyn dat Hugo in de vensterbank
zat en hem beduidde, te zwijgen. Maar Martyn wilde niet zwijgen.
- Nol, je moèt me horen’, zei hij weer, ‘Nol, ik ben terug, toe nou’.
Het leek of de koude hand die hij in zijn warme knuist hield even trilde. Hij snikte
zonder het te weten opeens hardop. Zijn moeder wilde hem wegdringen, maar hij
ging niet opzij. Het was hem, of hij met zijn wilskracht Arnold kon terugbrengen tot
bewustzijn, hij voelde het in zijn handen, in zijn armen. Hij greep ook de andere
machtelooze hand en liet zijn kracht overstroomen in die koude palmen. Hij had heel
het smalle figuurtje uit het bed tegen zijn borst willen heffen en het tot leven dwingen.
Hij legde zijn hoofd vlak naast dat van zijn broer.
- Nol’, zei hij weer, duidelijk en langzaam, ‘Nol, ik ben er weer, toe nou, Nol, toe
nou, wees nu flink, toe nou, je moèt me hooren’. Zijn warme adem blies over de
koude wang naast zijn gezicht. Nu voelde hij een trekking in de twee slappe handen
die hij hield vastgeklemd; hij zag de oogleden even trillen en hij voelde een lichten
ademstoot uit den bleeken mond komen. Samengebald van kracht keek hij in het
gezicht naast het zijne.
- Toe Nol, toe maar, ik ben vlak bij je’.
Een tijd lang voelde hij niets, hij bleef zoo gebukt over het bed dat het bloed naar
zijn voorhoofd stroomde en het heet en kloppend maakte.
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De anderen waren stil om het bed blijven staan, niemand poogde meer Martyn weg
te trekken. Geruischloos was de deur open gegaan en de dokter binnengetreden. Hij
stond evenals de anderen afwachtend naast het bed. Want het was nu ook voor hem
waarneembaar dat er zich een verandering voltrok.
Zacht en licht deed Arnold zijn oogen open en keek in Martyns gezicht; er trok
een beven om zijn mond.
- Dag’, zei hij flauw.
Het was nauwelijks hoorbaar, maar Martyn had het gehoord en hij beefde over
zijn geheele lichaam, terwijl de tranen uit zijn oogen stroomden.
- Ik blijf bij je Nol, ik ga niet meer weg’, zei hij weer. Hij hief even zijn gezicht
op om met de mouw van zijn linkerarm ongeduldig de tranen weg te vegen, maar
dadelijk nam hij de losgelaten hand weer in zijn vasten greep.
De dokter bukte zich en voelde de pols, die Martyn vasthield, lang en aandachtig.
Toen hij zich weer oprichtte, keken allen, behalve Martyn, hem dringend aan. De
oude dokter knikte; er lag verwondering op zijn gerimpeld gezicht, toen hij zijn blik
van Arnold naar Martyn liet gaan.
Martyn hoorde of zag niet wat er om hem heen gebeurde. Hij had de zwakke
gehoorzame handen van zijn broer vast en hij leefde in die handen; voorzichtig had
hij zich iets opgericht en een gemakkelijker houding aangenomen. Hij liet zijn oogen
niet van het gezicht op het kussen los; het was een strakke band waarmee hij aan
Arnold was gebonden. Niemand stoorde hem in zijn kracht die onverminderd bleef
uitstroomen naar den zieken jongen.
Hij wist, dat de witte wangen minder wit, het koude voorhoofd minder koud
werden, hij wist dat de krachtelooze handen in zijn greep warm begonnen te worden.
Hij hield hem vast met zijn wil, die onbreekbaar was.
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En nu zagen zij allen, dat Arnold zijn oogen opende en rond keek, vaag en dwalend.
In de halfduistere kamer brandde in den hoek een kleine staande lamp, en bij dit
onzekere schijnsel zagen zij, hoe het leven in den zieken jongen terugkeerde.
- Hier ben ik Nol’, zei Martyn rustig, ‘ik ben vlak bij je, alles is in orde’.
Hij liet een der handen even los en Arnold bewoog die hand alsof hij er opnieuw
de beschikking over had gekregen.
De dokter trad naar voren en legde zijn hand op Martyns schouder.
- Kom eens hier’, zei hij zacht.
Martyn hief zijn oogen met moeite op van die van Arnold en wilde omhoog kijken
naar den dokter, maar voor deze erop bedacht was, gleed de jongen naast het bed
neer als een leege eierschaal.
Het was een plotselinge inzinking na die geweldige krachtsinspanning. Hugo en
de dokter legden hem op de divan en Heleen stond met een glas water naast hem.
Martyn opende alweer zijn oogen en trachtte overeind te komen, maar dit lukte hem
niet. Een hevig trillen beving hem; klappertandend lag hij op de divan en keek naar
het verre bed, waar zijn moeder zich nu over Arnold boog.
- Arnold is weer bijgekomen, beste jongen’, hoorde hij den dokter zeggen.
Een glimlach vloog over zijn gezicht.
- Ja’, zei hij.
Dien nacht bleef Martyn op de divan slapen; hij had haastig, als uitgehongerd gegeten
en was toen weer naast Arnold gaan zitten. De lichte verbetering in den toestand
hield aan, Arnold had meer kleur en hij ademde rustig. De dokter was weggegaan
met de woorden, dat hij goeden moed had.
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Martyn scheen van de aanwezigheid der anderen in de kamer niet veel te bemerken.
Hij vermeed het, zijn moeder aan te zien. Heleen had, met een gebaartje dat hij niet
van haar kende, zijn haar gekamd met haar eigen zakkammetje, en dat had hij
toegelaten zooals een leeuw een doorn uit zijn poot laat halen, dacht zijn zuster. Zij
had ook zijn schoenen voor hem gezocht, want Martyn liep steeds op zijn kousen,
maar met een ongeduldige beweging had hij die schoenen weggeschoven.
De anderen waren in de eetkamer ernaast gaan eten toen het dienstmeisje daar had
gedekt, maar hij weigerde de kamer te verlaten en kreeg een bord op een blad bij
hem gebracht. Heleen had het bord tot twee keer toe opnieuw voor hem gevuld.
Om tien uur ging hij op de divan liggen. De stilte in huis was vermoeiend, hij
hoorde aldoor het bloed in zijn ooren zingen en zijn hart bonsde met groote slagen.
Maar nadat hij zich had uitgestrekt, was Arnold wakker geworden en vroeg naar
hem. Dadelijk stond hij naast het bed.
- Ik ben hier, Nol’, zei hij.
- Wat is er toch gebeurd?’ vroeg Arnold zwak.
- Dat vertel ik je later, als je heelemaal beter bent’, antwoordde Martyn, ‘probeer
nu den heelen nacht te slapen. Ik blijf hier in de kamer’.
De nacht verliep kalm en den volgenden morgen toen zijn moeder de gordijnen
open trok, sliep Arnold nog. Bleek scheen de winterzon in de kamer. Op de ruiten
lag een rozige gloed, het had gevroren en de straten zagen wit. Martyn hoorde de
gewone geluiden van den beginnenden dag en had moeite te begrijpen dat dit het
vervolg was van alles wat hij de vorige dagen had beleefd. Voorzichtig liet hij zich
van de divan glijden en verliet de kamer. Boven waschte hij zich heelemaal met koud
water, trok andere kleeren aan en ademde voor het open raam diep de ijzige
morgenlucht in.
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Hij ging dien dag niet naar school; steeds bleef hij in de buurt van Arnold, tot de
dokter 's middags zeide, dat het gevaar geweken was. Hij had dit wel geweten, maar
toch van den dokter willen hooren. Hij verliet het huis om een eind te gaan loopen,
maar ook dien avond en nacht bleef hij in de ziekenkamer. Den dag daarop was de
gunstige keer in de ziekte beslissend, Arnold was buiten gevaar en Martyn wist, dat
zijn broer beter zou worden.
De jongens waren alleen in de kamer. Martyn sneed met zijn zakmes aan een stuk
hout. Hij wilde een klein schip maken en nu was hij bezig aan den romp; Arnold
draaide zijn hoofd naar zijn broer.
- Vertel nu eens, wat er is gebeurd?’ vroeg hij.
Martyn bleef een poos bezig met het snijden van het hout, voor hij begon te spreken.
- De Cheribon is een groot schip’, zei hij.
- Ben je aan boord geweest?’ Arnold keerde zijn hoofd naar links, zoodat hij zijn
broer kon aankijken. Martyn bemerkte dat het praten Arnold vermoeide en langzaam
begon hij het een en ander te vertellen van hetgeen hij dien gedenkwaardigen dag
had beleefd.
Emmy van Lokhorst
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De pijn der liefde
Liefde is pijn, - zoudt Gij haar anders geven,
niet in dit dagelijks bitterder tekort,
hoe zou mijn ziel nog hunkeren naar een leven
waarin dit àl door U genezen wordt?
Hoe zou ik, onvoorwaardelijk verloren,
mijn liefste, op uw lippen, in uw schoot
geheiligd door oneindig toebehoren,
de stem vernemen àchter bloed en dood?
Neen, liefde is pijn, - telkens gezweept verlangen
en nederlaag in onvolkomenheid,
verrukking, weelde, stamelend omvangen,
gemeen gevecht, ten dode toegewijd,
tot het ontwaken met beschreide wangen
en ogen star van leed en eenzaamheid.
Gabriël Smit
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Moeder en kind
Fragmenten
Zoo nu en dan bleef mijn moeder voor een winkelruit staan en antwoordde dan niet
veel meer op mijn vragen en als ik aan haar arm rukte omdat haar aandacht zoo
geheel van me was weggetrokken, baatte mij dat zelden iets. Wel glimlachte zij vaag
en neuriede soms. Maar als wij aan het eind van de straat waren gekomen, keek zij
mij glimlachend aan en vroeg of ik moe was en dan knikte ik heel nadrukkelijk. Dit
was een oud spelletje. Ik moest immers een taartje eten in de American lunchroom
en daar gingen wij de draaideur door en kwamen in de marmeren ruimte met gekleurde
ruitjes, bij het aquarium met goudvisschen, waar ik naar verlangde, omdat ik het
taartje al proefde zoodra ik de deur in was. Wij gingen niet ver tusschen de drukke
stoelen en tafeltjes, maar bleven vooraan, aan de kant bij de spiegels, en mijn moeder
ging zelf de taartjes uitzoeken en hielp me het mijne opeten. Dan was ik heelemaal
verdoofd door de stemmen om me heen, ik leefde onder een betoovering van de
smaak en de geluiden. Ik proefde ondanks alles het taartje goed en die smaak werd
iets, dat samenhing met het beeld met de fakkel aan de leuning van de trap, de nikkelen
ballons, waarin de gebruikte servetten verdwenen, de gebrandschilderde ramen en
het licht, dat hier diffuus binnenviel. En met het gezellig geklikklak van vorken en
lepeltjes.
Als het taartje op was, moest ik nog even blijven zitten. Het was immers om rust
te doen en dan keek ik mijn oogen uit aan de tientallen dameshoeden, die daar met
roode banden en blauwe linten, met veeren van lijsters en faisanten, met dikke
blozende kerzen en pruimen getooid, om ons heen verspreid wiegelden. En ik vond
altijd mijn moeder de mooiste en soms, in een innige bui, fluisterde ik het haar in
het rose oor. Dan stond zij vlug op, trok me van het stoeltje en draafde met me weg,
op straat en
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meestal gingen wij dan naar huis met de electrische tram, die vrijwel voor onze deur
stopte.
Des avonds als mijn vader thuiskwam gaf hij me een kus met zijn rossige snor,
die verrukkelijk bitter geurde en dan kreeg hij het verhaal te hooren van hoe het met
de nieuwe kleeren bij de naaister stond en hij luisterde glimlachend en knikkend toe.
Het zal niet veel later zijn geweest, stellig dien zelfden zomer, dat mijn moeder
met een witte blouse aan en een dunne roodzijden rok, een klein manteltje over haar
arm, mij meenam naar zee. Het was een heele reis en ik kwam in een andere tram te
zitten, een lange met niets dan rieten banken; mijn emmertje en mijn schopje had ik
bij me. In een tasch had mijn moeder broodjes. Men herinnert zich alleen stralende
dagen en dit was er zoo een; van de zee weet ik niet veel, alleen van het zand, dat
heet en geel heerlijk onder mijn bloote voetjes voelde. In een winderig hoekje zaten
in manden badstoelen kennissen van mijn moeder en ik mocht met andere kinderen
spelen, die ik niet kende en die hun moeder heel anders aankeken dan ik de mijne.
Ik kon niet begrijpen, dat zij die stille dame in de rouw met moeder aanspraken, want
mij leek ze zoo vreemd. Zij waren aan het zoeken naar speelgoed, dat ze niet meer
terug konden vinden en mijn moeder sprak erover met de dame in het zwart en er
waren nog anderen, die er zich mee bemoeiden. Ook werd ik een eindje in zee
gebracht, rillend in een badhempje, maar omdat ik voor mijn plezier uit was, mocht
ik gauw weer gaan scheppen. Broodjes die versch zijn, smaken met versch knerpend
zand ook wel lekker en ze waren warm geworden van de zon en heel week. Ook
kwam er een man met een wit jasje, die limonade bracht. De kinderen hielp ik een
kasteel maken, doch ik begreep het bouwplan niet recht en zal wel meer bedorven
dan geholpen hebben, maar ze hadden geduld met me, het waren bedaarde kinderen.
- Ze hebben geen vader meer, had moeder me geheimzinnig verteld. En ik
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zat vol vragen maar hield ze in.
Toen de zon lager stond, moesten wij weg. Mijn moeder zei tegen de menschen,
die zij kende, dat zij weinig zin had in die heete rit, maar ik begon hangerig te worden
en had mijn bedje wel meteen hier gewenscht. Onderweg viel ik zoo nu en dan in
slaap en toen wij thuiskwamen, waren wij te laat. Vader was al thuis en ik bracht
hem meteen op de hoogte, dat ik kinderen had gezien die geen vader meer hadden,
alleen een zwarte moeder. Ik was haast te moe om mijn sla te eten en ging met
zanderige beentjes naar bed. Het jeukte en ik was heel warm.
Eén keer is mijn moeder nog een beetje boos naar de naaister toe gegaan omdat
zij haar had ‘teleurgesteld’. Wat dat was wist ik niet, maar wel werd ik dien dag thuis
gelaten bij de werkster en toen merkte ik, dat er nog altijd herinnering in me was
achtergebleven aan de bruine haren, krullend in de zon, die ik dáár had gezien. Maar
in mijn verbeelding zag ik alleen die haren, alsof het een hond was, een mooie bruine
hond. Zoo nu en dan flonkerde er een donker oog tusschen de krullen door en iets
roods en vochtigs.
Heel verbaasd was ik toen ik het meisje in werkelijkheid terugzag. De naaister
kwam het mantelcostuum zelf brengen, op een Zondagochtend. Mijn vader lag nog
in bed, mijn moeder was nog niet eens heelemaal gekleed en ik speelde met mijn
kruiwagentje op het balconnetje. De naaister had het dochtertje meegebracht. Het
was reeds warm, maar toch droeg zij een manteltje van dunne stof. Zij kwamen
allebei boven, zoo van de warme straat, en het meisje mocht haar manteltje uittrekken
en even bij me op het gloeiende balconnetje gaan zitten. Ik werd weer even verlegen
als de eerste maal en ik herkende haar ook niet goed, wel de naaister. Ik zag nu een
meisje, waarvan de haren niet meer zoo wild krulden maar netjes waren gescheiden
en gestrengeld in twee donkerglansende vlechten, dubbel opgenomen, zoodat ze haar
niet zoo
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zwaar in de hals hingen. Ik zag nu ook de blozende wangen beter en de spottende
oogen kwamen een tikje verlegen onder een mooi bol voorhoofd te zien. Haar lichte
bevangenheid zakte terstond toen ze naast me zat op de drempel van het balcon. Haar
rose beenen in halve kousen hield ze keurig naast elkaar op den grond en ik zag onder
haar jurkje nauwelijks een tipje kant schemeren. Ik bleef haar maar aanstaren, en ik
weet zeker, dat mijn bekje weer wagenwijd open stond. Zij begon precies als toen
te proesten en liet haar zilveren schatertje hooren. Nu pas herkende ik haar, vooral
toen zij haastig het speeksel begon in te slikken, zoodat ik het spetteren in haar rood
mondje hoorde.
De vrouwen waren voor de open balcondeuren druk bezig. De naaister keek scherp
keurend toe terwijl mijn moeder in het nieuwe lichtgrijze pakje haast tegen de spiegel
stond aangedrukt, die boven de schoorsteenmantel hing. Zij was nu allesbehalve
‘teleurgesteld’, haar oogen straalden gelukkig en een paar keer zei zij warm
waardeerend: - Ik ben blij, dat ik het heb, ik kan niet zeggen hoe blij, dan kan ik het
vandaag tenminste nog aan!
- Zoo doende, zei de naaister en ook dit begreep ik maar half.
Ik schonk er echter weinig aandacht aan en vervolgde mijn beschouwing van het
meisje. Opeens hoorde ik haar stem, die me erg lief in de ooren klonk, en verrassend
want het was de eerste keer, dat ik hem hoorde.
- Heb je water? vroeg zij.
Ik schudde mijn hoofd na even te hebben afgewacht. Maar mijn moeder zei: - Ach
jé, ik was dat kind heelemaal vergeten.
En hoe vroeg het ook was - we waren nauwelijks klaar met het ontbijt - toch kregen
wij allebei een glaasje limonade met een rietje.
Mijn moeder streelde toen zij het glaasje aangaf, het meisje over de wang. Ik kon
dit haast niet aanzien, maar
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wist zelf niet of ik jaloersch was omdat i k niet werd gestreeld of omdat ik niet had
mogen streelen. Toch was zij in mijn oog nog veel belangwekkender geworden nu
mijn moeder haar ook al zoo mooi bleek te vinden en omdat zij o n z e limonade met
zooveel gretigheid begon op te zuigen.
Ik ging naar mijn moeder toe, die met de naaister aan het afrekenen was en sloeg
mijn arm om haar hals. Ik fluisterde haar in: - Mag zij blijven?
- Zou je dat graag willen? vroeg mijn moeder hardop.
Ik knikte met een kleur als vuur.
Zij bleek een half uurtje te mogen blijven wachten op haar moeder, die nog een
andere boodschap had te doen. Toen ik wist, dat ik zoo'n langen tijd over haar
beschikken kon, durfde ik haar toespreken, zij kreeg iets betrouwbaars. Wel keek zij
heel spottend toen ik haar bij de hand vatte en haar meenam naar mijn speelkamertje,
maar even later waren wij alles vergeten en druk aan het fantaseeren en de moeders
in de huiskamer lachten verteederd tegen elkaar en de naaister holde een oogenblik
later de trap af en ging haar boodschap doen.
Intusschen hoorde ik mijn vader door het huis scharrelen, maar ik dacht er niet
over naar hem toe te gaan. Ik was veel te veel in beslag genomen door het
speelkameraadje, dat zoo zijig aanvoelde en zoo lekker rook, zoo prettig lachte en
veel drukke woordjes zei met een hoog stemmetje, waar ik wel eindeloos naar had
kunnen luisteren. Ik bezat natuurlijk geen poppen, alleen echt jongensspeelgoed,
maar dat scheen zij juist leuk te vinden. Wij kegelden samen en wij reden op mijn
hobbelpaard, ik achterop met mijn armen om haar lijfje. Ik zette mijn sjako op en zij
gespte mijn ransel vast. Wij schoten met pijlen en zij bladerde haastig in mijn
prentenboeken. Toen wilde zij schilderijen gaan maken met mijn verfdoos en ik
wilde juist water gaan vragen, toen mijn vader binnenkwam, frisch gewasschen en
geschoren en met geurend haar.
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- Zoo jongens, zei hij en ik moest onbedaarlijk lachen, omdat zij toch een meisje
was. En zij keek heel spottend, maar nu gold haar spot niet mij, en gaf hem uit zich
zelf een hand en zei:
- Dag meneer, wat mij op een mijzelf bevreemdende manier van trots vervulde.
Van het schilderen kwam overigens niets, want vader hield ons net zoo lang aan de
praat tot de naaister terugkwam om haar dochtertje te halen. Ik haatte plotseling haar
poesvriendelijke gezicht, omdat zij mijn vriendinnetje zoo maar meenam. Treurig
bekeek ik in mijn leege kamertje het overhoop gehaalde speelgoed, mijn sjako was
afgevallen, maar mijn ransel had ik nog om, een soort weemoed belette mij het af te
leggen.
Zij was nog volkomen raadselachtig voor mij toen ik haar na jaren weer ontmoette.
Het was in den speeltuin aan het einde van het park, ik zag er kranig uit in mijn
blauwgrijze katoenen matrozenpak en ik had al een tijd geschommeld en gewipt en
kwam met een kleur van het spelen naar het tafeltje van mijn ouders toeloopen, waar
zij in de zon hun koffie genoten, toen ik opeens merkte, dat mijn moeder in gesprek
was met een bleeke dame, die ik niet herkende. Er was een meisje bij, een stukje
grooter dan ik, en bizonder prachtig gekleed naar mijn smaak, in een lichtblauwe
jurk, vrij kort, waaruit haar stevige bruine beenen en armen onbelemmerd te voorschijn
staken en zij had een weelde van bruin krullend haar in een strik. Ik had dit alles
vluchtig waargenomen terwijl ik met plotseling vertraagde vaart kwam aanslenteren.
Haar openlijk aanzien dorst ik allerminst.
Natuurlijk vond de naaister, dat ik groot geworden was en noemde mij jongeheer.
Zij gaf mij een hand en onder dwang stak ik met afgewend hoofd ook het meisje een
slap handje toe. Doch, hoe is het mogelijk! opeens zag ik de oogen weer met diezelfde
spottende blik, maar proesten en speekselslikken deed ze niet meer, alleen bewogen
even geestig haar fijne lippen.
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En hoewel ik bokkig keek om de stoornis, liet ik me met haar wegsturen, den tuin
in om ‘samen een beetje te spelen’. Samen spelen was niet gemakkelijk maar zij was
mij met een vorstelijke gewilligheid gevolgd en haar volwassen optreden ontwapende
mij een weinig en ontdooide ook iets van mijn koppige terughoudendheid.
- Kom, ga op die schommel, dan zal ik je opzetten, zei zij.
Ik keek schuw op, zij lachte niet, haar blik was minzaam, haast neerbuigend. Toen
ontwaakte plotseling het kleine riddertje, dat zich nog nooit had vertoond en ik duwde
haar aan haar koele arm op het plankje en trok het meteen achteruit. Daar zwierde
zij door de lucht en telkens als zij naar mij toe kwam gevlogen, gaf ik haar een stevige
duw in de vaste lendenen. Dan staarde ik haar een ondeelbaar oogenblik na en met
een rapheid, die ongewoon was voor mijn lummelige aard, was ik altoos op tijd
gereed haar weer van me af te stooten. Hoog deinde zij door de zomerlucht en ik zag
boven me iets blauws fladderen, witte kant en blozend vleesch. Ik vond het
verrukkelijk en een onschuldige hartstocht bezielde me en verfde mijn wangen rood.
Zij daarboven gierde van plezier en de zekerheid haar telkens terug te winnen, maakte
het snelle afscheid licht.
- Genoeg, genoeg! riep zij eindelijk en dat was maar goed, want ik hijgde van
inspanning. Nu ging ik opzij staan om het schouwspel van haar langzaam, steeds
langzamer uitschommelen te genieten; eerst was zij nog niet duidelijk herkenbaar,
maar naarmate de vaart minderde, zag ik meer van haar en werd zij mij liever en
liever.
Opeens drong het tot me door, dat zij misschien de tuin niet zoo goed kende als
ik, die er ontelbare malen was geweest. En nu de ridder eenmaal was opgestaan,
bleef hij, ook toen zij op de aarde terug was en nog wat duizelig van het zwieren
naast me stond met een blik, waarin ik een vraag las:
- Nu jij? Of...... wat nu?
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Maar ik vond het niet noodig haar voor mij te laten werken, ik wilde haar genoegen
verschaffen, haar alles laten zien, alles laten genieten. De tuin was aanstonds mijn
domein. En ik nam haar mee, achter in, naar de kooi met pauwen, die daar statig
voortstapten met de geweldige sleep achter zich aan. Ook een paar ordinaire kippen
drentelden door de kooi. Met een verrukt gezicht volgde zij de bewegingen der vogels,
die haar met hun juweelharde oogen aankeken, althans dat verbeeldde zij zich. Doch
wij hadden het geluk, dat er plotseling een, pralend zijn staart ontplooide en hoog,
midden op de rug, plantte als een enorme schijnbaar topzware waaier van blauw,
groen en onwezenlijk goud. Nu kende haar bewondering geen grenzen en zij greep
met beide handen mijn arm zoo stevig vast als wilde zij me door elkaar schudden
van opwinding.
Toen zij een weinig was bedaard en al naar iets anders omkeek, gingen wij samen
op de wip en zij zat er charmant als een ruiter op, de benen kordaat een eind ontbloot
en tippend met de fijne schoentjes, die ik toen pas zag, op den grond telkens als zij
neerkwam. Het ging heel goed en regelmatig, want wij bleken even zwaar, zij grooter,
ik plomper gebouwd. Wij speelden en speelden en begrepen elkaar met een oogwenk
en werden samen warm en dol en vergaten den zalig verglijdenden tijd. En wij
merkten niet eens, dat, wie weet hoe lang, mijn vader en moeder en de naaister met
hun drieën over het houten hek lachend naar ons stonden te kijken en eigenlijk, al
werd het laat, de moed misten ons in onze genoegens te storen. De beide dames
waren zoo gauw niet uitgepraat, want mijn moeder, die al eenige jaren niet van zich
had laten hooren, omdat zij aan een ‘andere couturière’ was geraakt, had opeens
plannen in haar hoofd met een prachtige lap, die zij de naaister eens zou brengen.
- Eigenlijk toch een verbazend aardige vrouw, zei mijn moeder naderhand tegen
mijn vader toen mijn hoofd nog vol was van de gesmaakte genoegens.
C.J. Kelk
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Rondeau
Jannie zoende me, uit de stoel
Waar zij in zat opgesprongen.
Tijd, jij dief, die elk gevoel
Op den duur hebt weggedrongen,
Noem mij oud, versleten, kaal,
Geef voor alles me onvoldoende,
Maar vergeet niet, dat me eenmaal
Jannie zoende.
Leigh Hunt
Vertaling van J.C. Bloem
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L'etrange jongleur
fragment
Hij legde het schroefje op de motorkap. Met zijn schroevendraaier wipte hij de lens
los en legde die toen ook op de donker spiegelende lak, naast het schroefje. Het bolle
stuk glas dobberde even heen en weer en schoot vonken. Zijn hand maakte
geschrokken een bezwerend gebaar. Dan boog hij zich voorover naar de opengelegde
koplamp, waarin de reflector besloeg zodra zijn adem er langs ging.
Hoewel de enorme, metalen deuren als rollende donder achter elke auto, die
ronkend en snorrend naar binnen kwam of neuriënd naar buiten verdween, haastig
gesloten werden, was het snijdend koud in de grote ruimte onder de stationsachtige
overkapping en tochtte het voortdurend over de vuile, betonnen vloer, die vol olieen waterplassen lag en bij de deuren wit zag van de telkens naar binnen stuivende
sneeuwvlokken.
De blinkende reflector, waarin de sterke electrische lichten boven hem hoog in de
zwarte overkapping schitterden en die hij met nagels en vingertoppen voorzichtig
uit de gedemonteerde lamp te voorschijn trok, leek van ijs. Alles wat hij aanraakte,
leek van ijs. De weerzinwekkend holle spatborden, de glinsterende uitmonstering
van de radiator, de gehele auto, - het leek een bevroren constructie van in vreemde
holten gegoten, verkilde en tot ijs geworden vloeistof. De koude er in voelde aan als
messcherpe kanten en hoeken.
Hij hield de trechtervorm van de reflector met moeite omklemd, met zijn andere
hand draaide hij het lampje los. Binnen in het glazen bolletje trilden de spiraalsgewijs
ineengerolde gloeidraden van het gecompliceerde dimsysteem glinsterend en zilverig,
en riepen in zijn door koude geobsedeerde hersenen een vaag beeld van rijp op. Hij
stond met het matglazen lampje in de palm van zijn hand en
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op die gesloten vuist als een te grote, scheefgezakte hoed de blinkende, ijskoude
trechter, die niet alleen vaag de vorm van een klok of bel had maar ook bij het minste
of geringste de keel scheen te schrapen om te gaan luiden. Uit de donkere holte van
de leeggehaalde koplamp hing de fitting aan het eind van de kronkelende draden der
electrische leiding.
En opeens kwam in dat over het werk gebogen hoofd weer die enorm verre en
heerlijke verbinding tot stand met de pracht van de verzilverde en vergulde glazen
bollen, kegels en wat dies meer zij, dat in lang vervlogen kinderjaren ijzig en
schitterend tussen donkere, prikkende naalden van een kerstboom hing aan
ijzerdraadjes, die om ruwige, schubbige takken gedraaid zaten. Het was hem even
of het optuigen van zo'n kerstboom een geweldige, verbijsterende afmeting had
aangenomen, of de blinkende versierselen zo groot waren geworden dat je er in kon
kruipen, of al hun heerlijke geglim eindelijk werkelijkheid was geworden, of zij zich
ontpopt hadden in deze auto's waartussen hij nu werkte.
Hij legde het lampje op de motorkap en zette de spiegelende, eierschaalachtige
reflector er over heen, naast de glazen lens. Hij stond even automatisch aan de prop
poetskatoen zijn handen af te wrijven.
- Wat sta je daar weer te filosoferen, Kabos?
- Waarachtig Chef, die glazen bollen aan de kerstboom bij mijn moeder thuis,
hadden alle kleuren van de regenboog en je zag de hele kamer en jezelf er in
weerspiegeld als in lachspiegels, zo glommen zij.
- Ha, ha, die Kabos......, zei de Chef in zijn witte jas goedmoedig.
- Ik zag mijzelf daar staan, Chef, met een reusachtig verdraaid hoofd en een zielig
klein lichaampje in een rare, ronde kamer en dan bewoog ik mijn armpjes en deed
een paar stappen heen en weer en lachte mij dood.
- Ha, ha, die Kabos......, herhaalde de Chef nu wat
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afwezig en keek onderwijl naar de auto, die aan de andere kant van de werkplaats in
de lucht hing om doorgesmeerd te worden.
- Ik dacht maar, dat ik daar helemaal in die heerlijke bol zat en rondsprong: een
mieters klein poppetje dat zich reusachtig voelde......
De stem van den monteur was wat temerig en traag aan het worden. Moeilijk ging
hij voort:
- Ja Chef, daar heb je nu die auto's, die prachtdingen... Maar dan zweeg hij perplex.
De chef wreef zich in de handen.
- Ik heb het bar koud, Kabos! Hoe staat het met de lamp? Waar zit de sluiting nu?
Heb je die al gevonden? Je bent een verduiveld goed monteur, Kabos, en wat je altijd
bij elkaar rammelt over je glimmende feestversiering, bevalt me best. Bekijk je de
batterij nog eens......?
De chef verwijderde zich. De panden van de witte jas woeien door het snelle
omdraaien en weglopen op. De benen gingen in de haast een heel andere kant uit
dan het bovenlijf scheen te willen, dat naar de auto, die doorgesmeerd werd, gewend
was evenals het hoofd, dat luidkeels iets daarheen riep. De armen roeiden even rond
de verdraaide tors door de lucht.
- Zijn ze niet magnifiek, chef......! mompelde de mecanicien nog met zijn trage,
schorre stem, geheel verdiept in de aanblik van al de auto's om hem heen. Maar dan
kreeg hij de zich verwijderende, fladderende, witte gestalte in de gaten en zweeg
verschrikt en boog zich weer over de glinsterende radiator en de gedemonteerde
koplamp.
- Rooie ballen, blauwe ballen, gele ballen, gouden ballen, glimmende ballen; je
laat ze vallen, je laat ze vallen...!
De treiteraar schoof zich met een slangachtige kronkeling onder de auto vandaan,
trok zich aan de treeplank omhoog, had dan al het handvat van het portier beet,
steunde even met een paar vingers op het spatbord en stond het volgende ogenblik
als uit de grond verrezen pal
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naast Kabos en stootte vlak in diens gezicht half grinnikend, half naar adem snakkend
door de snelle beweging, die hij gemaakt had, met verstikte stem uit:
- Staat ie weer te lallen! Ik heb een kabouterkerst-boompje voor je bij mij thuis,
Kabbie, een kabouterkerst-boompje met drie blauwe ballen en één rooie en één goude
en een zilveren stammetje. Je kan het op je hoed zetten! Wat denk je daarvan, Kabbie?
Om op je hoed te zetten, om altijd onder te lopen, zeg, Kabbie! Zet 'm op je hoed,
dan ben je morgen weer goed......
Het hijgerige, verstikte praten begon over te gaan in een giftig gelach. Maar het
slachtoffer fronste slechts even het voorhoofd en boog zich dieper over zijn werk.
- Zet 'm op je hoed, want je bent niet goed......!
De stem ging door; het gelach ontaardde in scheldwoorden, die met een
verbijsterende snelheid en overvloed op elkaar volgden en dan weer in kwaadaardig
gepraat overgingen.
- ......Idioot! Was je er gisteren niet? Was je er weer niet? Kon je niet komen?
Meneer, was uit de stad..., wat-ditmedat..., wie maakt me wat...? Grijs stuk eten! Ben
je het weer vergeten? Kon je je hersens weer niet bij elkaar houden? Heb je weer
eens met molentjes gelopen of met ballen of God weet wat, ellendige grappenmaker...
Wist je niet dat we met z'n allen hebben staan kou vatten tot één uur vannacht! Je
hebt met je kerstboomballenmolentjes gelopen. Of je gelijkt hebt! Waarom ook niet!...
Groen stuk ellende...! Zal ik je vingers of je tenen breken...
Toen Kabos nog steeds niet reageerde, schoof de ander nog dichter op hem toe,
schopte hem enkele malen uit alle macht tegen de schenen en bracht dan blazend uit:
- Doe je je bek weer eens niet open, mormel, krijg de pokken, maar als je vanavond
dat nog eens probeert... Ik knip je de oren van het hoofd en lepel je ogen op een
bordje...
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- Au, au, nee, nee..., mompelde Kabos nu geheel in verwarring. Hij hield een arm
voor zijn gezicht, als om slagen af te weren, maar hij veegde er mee in zijn ogen.
Dan zakte hij op de bumper in elkaar en zat daar even, het gezicht in de handen
verborgen. De ander bromde iets:
- Zilveren bollen...! vol minachting, keerde zich om, stond een ogenblik in
gedachten; dan gaf hij een schop tegen het rekje, waarop hij onder de auto had
gelegen. Het sprong trillend en rinkelend een stuk de lucht in, viel kletterend weer
neer op het smerige beton en schoot op de ijzeren rolletjes rijdend, die er onder zaten,
een plas water in, waarop donkere, iriserende slierten olie dreven. Terwijl hij het
water over het vettige latwerk zag spatten en er kwikzilverachtige druppels op
achterlaten, voelde hij de lange richels weer in zijn rug schrijnen, voelde hij weer
het uit den treure in den hoogte houden van zijn armen in zijn schouders krampen,
zag hij weer die hele kwellende onderkant van de auto voor zich, wittig
geel-grauw-grijs van de ingedroogde modder met hier en daar de zwarte plekken,
waar de olie naar buiten droop in afschuwelijke, zwarte, gestolde druppels, met langs
de assen, stangen en randen de hard geworden modderkoeken en -pegels, waarin
grashalmen en allerlei vuil vastgebakken zat als baardstoppels in verminkt, dood,
gummi vlees. Hij zag de hele cauchemare voor zich van de donkere, holle spatborden,
waarbinnen de wielen met hun grauwe ballonbanden zo ontstellend eenzaam
ronddraaiden, van de omkorste assen, van de cardanverdikking, van de roodroestige
uitlaat, van de zware versnellingsbak en het oliecarter, van de veren, van de
schokdempers, van de remtrommels en de fusée-pennen, van al die onderdelen, waar
hij 's nachts van droomde als van een bar dorbleek en kaal soort maanlandschap, dat
daar benauwend, verpletterend dichtbij, boven zijn hoofd hing, nauwelijks binnen
zijn bereik, een allervreemdst hemellichaam, waarnaar hij zijn armen aldoor moest
uitstrekken, waar hij maar net bij kon, waaraan hij al zijn
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kracht moest geven. De dikke, grauwe, opgepompte ballonbanden kwamen hem voor
de geest te staan en hij gruuwde.
- Ik zal vanavond komen, Harry, ik zal er zijn..., begon Kabos te prevelen, terwijl
hij opstond en zich weer over zijn werk boog:
- Ik wist niet dat je onder die wagen zat... Waarachtig, Harry, ik had er niet meer
aan gedacht, ik zal er zijn...
- Verdommeling..., bromde Harry en raapte zijn gereedschap op, dat hij op de
cementen vloer onder de treeplank had laten liggen:
- Wij moeten meer wagens zien te krijgen, maar begrijp jullie dat dan niet? Wat
wil je dan, wou je ze soms in een winkel gaan kopen...!
Zijn stem stond weer op het punt schreeuwerig te worden maar zakte opnieuw af
tot een onverschillig gemompel, dat in de lawaaiïge omgeving nauwelijks te verstaan
was: - Het is, dat je zo akelig goed chaufferen kan, zo gek als je ben, anders maakte
ik me zo dik niet, geloof dat maar, scharminkel...!
Terwijl hij dit zei, trapte hij het rekje uit de plas, raapte het met een handige
beweging op en liep er mee weg, het nog wat schuddend om het water er af te krijgen.
De rolletjes, die blinkend waren van het heen en weer rijden op het ruwe beton van
de vloer, wanneer de mecaniciens op hun rug liggend en zich met hun voeten afzettend
onder de auto's rondkropen, trilden en schitterden.
Kabos had de reflector weer voorzichtig van de motorkap genomen; nadat hij de
fitting er weer in had geschoven, duwde hij het geheel terug in de lamp. Hij maakte
gebaren tegen de wonderlijke gestalte, die heel glimmend en langwerpig in de
spiegelende reflector bewoog. Hij liet de gestalte even dansen, even buigen, even
wenken met de wonderlijke armpjes en hij voelde zichzelf enorm in staat dat
glimmende poppetje in glinsteringen en glanzin-
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gen te laten buitelen en rond vloeien, zelf een kolossale deus ex machina.
- Hola, hopla, kijk onze Kabos..., riepen een paar mecaniciens, die in de buurt aan
het werk waren en ondanks de drukte en het gerij om hen heen even iets van de
wonderlijke sprongen gezien hadden: - Is hij weer aan het grappen maken?... Sa,
Kabos... Sa... Boskaboskaboska-Saboskasa...
En zij klapten op de maat in hun handen.
- Kabos...! zeiden de luidsprekers boven de stationsachtige overkapping opeens
hol en melancholisch en in koor: - Monteur Kabos in het kantoor komen..., monteur
Kabos in het kantoor komen.
Even het felle huiveren van het doortrillende metaal, vlak erna het geluid of er een
prop in hun blikken kelen schoot, dan nog een kort geklik of ze kokhalsden, dan stilte
of ze meteen gestikt waren.
Kabos zette de schroef, waarmee de nikkelen ring rond de lens vast kwam te zitten,
nog wat aan.
Het dikke, geribbelde glas van de lens deed hem denken aan een bodem stijf
bevroren water uit een of andere kan of bak. Wanneer zijn warme vingertoppen met
het koude oppervlak in aanraking kwamen, verwonderde het hem vaag, dat zij droog
bleven en er niet wat smeltwater langs droop. Hij voelde zijn vingers weer inkoud
worden en volkomen onmachtig om al dit ijzige tot ontdooiïng te brengen. De auto
leek wel bevroren inkt. En de brede, grauwe ballonbanden deden weer denken aan
de huid van olifanten, neushorens of mammoeten, bestemd om ijstijdperken mee te
trotseren.
Terwijl hij de lichten probeerde, róók hij eensklaps in gedachten het circus, het
circus, dat aan de buitenkant van de stad temidden van het luidruchtige
kermiskampement stond opgesteld. In het licht van de schijnwerpers schuifelde de
rij olifanten half op elkaar staande angstig hoog voetje voor voetje kolossaal rond
door de piste. De dunne
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tentzeilen wanden hielden er de ijskoude wind nauwelijks tegen, evenmin als de
lawaaiïge muziek van de rondtollende, hel verlichte draaimolens. Harry zou hem
half vermoorden als hij er nu vanavond niet heen ging... Hij zag de kogelvormige
kooi van stevig metaal rasterwerk voor zich, waarin de twee op hun afschuwelijk
scherp afgestelde motoren rondtoerden, om elkaar heen duikelden met oorverdovend
snerpende en knetterende stoten gas. Die twee hielden niet van de logge, vadsig
wiegelende auto's, waarvan de explosies in de cylinderholten van de geruisloos
lopende motoren alleen te bemerken waren aan het nerveuze vibreren, dat de hele
carosserie doorliep en het glanzen van de lak tot een glinsteren deed uitdijen. Zij
moesten wat horen, zij moesten hun oren kunnen spitsen, zij maakten met hun
irritabele machines, die mopperend stationnair liepen en bij het minste of geringste
begonnen te razen en te tieren, een ten hemel schreiende muziek, oneindig veel
opzwepender en bedwelmender dan het gedreun der Lybische trommels, terwijl zij
als in trance rondtolden tot zij met een ruk het gas afsloten en vrijwielend omlaag
kwamen suizen door een stilte, waarin vreemd alleen het bliksemsnel rondsluipen
van het rubber der banden over het stalen, meezwiepende rasterwerk van de
kogelvormige kooi hoorbaar was en het regenen van de ketting langs de tandwielen
met de verwijderde kermis-geluiden, die in de stille tent doordringend, opeens de
vlaggende dunheid van de zeildoeken wanden heel ijl en koud deden uitkomen. Die
twee dreigden telkens weer de goed voorbereide escapades in gevaar te brengen met
hun knalpotten en halsbrekende ritten dwars door het drukste verkeer, waardoor het
prachtige, operaächtige politie-apparaat gealarmeerd werd en meer dan eens op het
punt stond de weg te vinden naar het feestvierende, rondtollende, barbaars muziek
en licht uitstralende hoofdkwartier. Het was maar goed, dat de statige Kila van de
Verenigde Racketbanen, met zijn bontkraag en zijn blinkend bruine schoenen, er
ook nog was.
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- Monteur Kabos...! zeiden de luidsprekers weer afgemeten boven al het lawaai uit
van gehamer op ingedeukte spatborden, van sissende las-apparaten, van
proefdraaiende motoren. Hij was al onderweg naar het kantoor en trok zijn beige
overall met de blauwe omslagen aan de mouwen en de kraag recht.
D.V. Nijland
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Ad Interim Critische Bijlagen 1
Twee nieuwe romans van Vestdijk
De Vuuraanbidders, Nijgh & Van Ditmar N.V., Rotterdam 1947 Puriteinen
en Piraten, W.L. Salm & Co., Amsterdam, 1947
Na de grote verrassing die Vestdijk ons vorig jaar met Iersche Nachten heeft bereid,
heeft deze vruchtbare schrijver nu weer twee nieuwe romans in het licht gezonden,
waaronder het lijvigste boek dat hij nog ooit heeft geschreven: De Vuuraanbidders.
Deze ‘roman uit de Tachtigjarige Oorlog’ behoort ongetwijfeld tot de lezenswaardigste
boeken van zijn oeuvre, maar de uitzonderlijke hoogte van Iersche Nachten wordt
hier toch op geen stukken na bereikt. Het boek blijkt in hoofdzaak lezenswaardig
om de speciale problematiek van de auteur, waaraan deze in de vorige roman zo
verrassend ontsnapt scheen. Het wordt steeds duidelijker dat Vestdijk, evenals
Achterberg, volkomen in een innerlijk conflict zit ingesponnen, dat zijn mogelijkheden
toespitst maar tegelijkertijd zeer beperkt, en waaruit (evenals bij Achterberg) in
voorlopig toenemende mate ontsnappingen van een bepaalde omvang mogelijk zijn.
In die ontsnappingen verenigen de scherpe uitersten waarin zijn persoonlijkheid is
geplitst zich ineens in een vast en soepel verband (behalve Iersche Nachten is b.v.
Fabels met Kleurkrijt een goed voorbeeld), maar onmiddellijk daarna blijkt het
conflict onverminderd voort te bestaan. Het is dit conflict dat De Vuuraanbidders
belet heeft een groot boek te worden anders dan in de omvang. Op de eerste bladzijden
van Iersche Nachten voelt men zich onmiddellijk in een situatie, en men behoudt dit
gevoel onverminderd tot het eind toe; al op de eerste bladzijde van De Vuuraanbidders
voelt men zich ergens naast, als achter een bewasemde ruit; men hoort voortdurend
ergens over praten, en ook dit blijft zo tot het eind. De personen in dit boek gaan
geen van allen ten volle voor ons leven, en dat terwijl er oneindig veel meer over
hen verteld wordt dan in het andere boek, waar iedere zin zonder moeite kleurige en
zinvolle perspectieven opende. In dat vertellen zijn dan nog de nodige on-
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evenredigheden op te merken; zo krijgen de vrouwenfiguren Lysbet en Deliana
feitelijk pas tegen het eind hun beurt, al verandert dat aan de grond van de zaak niet
veel. De kwestie waar alles voornamelijk om draait is overigens interessant genoeg,
al voert ze in deze roman slechts tot een samenspraak tussen schimmen. Er wordt
hier op boeiende en naar ik meen ook oorspronkelijke wijze uiteengezet hoe het steile
Calvinisme met zijn rationalistische rechtlijnigheid en zijn gelijktijdige irrationele
pool van angst en opgekropt gevoelsleven tot de consequenties van atheïsme en zelfs
van een gevaarlijk gevoels-nihilisme kan leiden. Wij hebben hier te maken met een
conflict dat in structuur nauw verwant is aan dat van Vestdijk zelf (onverschillig of
dit laatste nu geheel of gedeeltelijk ‘dezelfde’ oorsprong heeft): ook bij hem vinden
wij die tegenstelling van hyperbewustheid en primitieve drift (‘vuuraanbidding’)
welke zijn hoofdpersoon Gerard Criellaert en, op telkens weer andere wijze,
verscheidene van de andere figuren kenmerkt; aan zijn behoefte tot ontsnapping naar
meer normale (of centrale) gevoelsgebieden wordt daarbij zeer duidelijk tegemoet
gekomen door figuren als Ds. Valmaer en zijn dochter Deliana met hun Remonstrants
geloof, waartoe Criellaert, karakteristiek genoeg, nooit kan overgaan, maar waar hij
wel steeds toenadering toe zoekt, het sterkst in zijn huwelijk met Deliana. Het
nihilisme van Reindert, Deliana's broer, dient dan o.a. weer om het crediet van deze
toch al onbereikbaar blijvende geloofsoplossing verder te verzwakken; alle personen
zijn (en daar komt hun schimmigheid uit voort) slechts stukken in een schaakspel
dat op een weinig bevredigende remise uitloopt.
Het eerste gedeelte van het boek, dat in Leiden speelt tijdens het Twaalfjarig
Bestand, maakt direct een nogal grijze indruk; het tweede gedeelte, over de
Dertigjarige Oorlog in Duitsland, is heel wat levendiger, en ook in het derde deel,
dat ons naar Leiden terugvoert, blijft dit spannend karakter voor een goed deel
gehandhaafd - maar het hierboven geuite bezwaar wordt daar geenszins door
opgeheven. Die levendigheid en die spanning berusten n.l. uitsluitend op een uiterlijke
intrige die slechts één van de middelen is waarmede het schaakspel wordt bedreven,
en die dan ook bij nader toezien rijkelijk kunstig blijft en bedenkelijke lacunes
vertoont. Dat de avontuurlijke verrader die zich De Romanesque noemt, Criellaert
samen met diens zuster (zijn, De Romanesque's,
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minnares) uit Heidelberg meeneemt, en hem dan onderweg zijn hele verraderlijke
toeleg vertelt om daarop tot zijn verbazing te worden doodgeschoten, is in de grofste
mate onwaarschijnlijk. Hij kende n.l. Criellaert's gezindheid maar al te goed, en
behoefde geen illusies te koesteren omtrent zijn bereidheid om mee naar het
Katholieke Brussel te gaan. Natuurlijk zat er een fijn bedenksel achter, want hij
maakte hem zo als tegenstander in Heidelberg onschadelijk; het was intussen veel
logischer geweest als hij hem uit de weg had laten ruimen, waarvoor hij bij minder
gevaarlijke tegenstanders geen ogenblik terugschrok. De broederlijke genegenheid
die hij voor hem zou hebben opgevat min of meer in verband met zijn liaison met
de zuster, vormt hier al een heel zwakke verklaring, want hij was er zelfs niet voor
teruggedeinsd die zuster haar eigen kind te laten vermoorden. Een gril, het ‘irrationele
moment’ in het leven van dit uitgeslapen heerschap? Misschien, al getuigt het van
dilettantisme te menen dat ‘irrationeel’ en ‘volstrekt willekeurig’ een en hetzelfde
is. Er is helaas een verklaring die veel dichter voor de hand ligt: deze gang van zaken
brak in de eerste plaats de levensdraad van de hoofdpersoon niet ontijdig af, maar
ze leverde bovendien een prachtig verhaal op dat het hele voorgaande gedeelte van
het boek grandioos op zijn kop zette, en onmiddellijk daarop een fraai ‘knaleffect’
(in letterlijke zin). Het rusteloos voortsnuivend intellect en de primitieve behoefte
aan wendingen en andere effecten moeten hier in gelijke mate de hand in hebben
gehad; samen hebben zij het boek hier en elders in een sfeer van oppervlakkige
drakerigheid getrokken waar het qua probleemstelling veel te goed voor was. Aan
het slot wordt de catastrofe, waarvoor mogelijkheden te over in de personen zelf
hadden gelegen als het werkelijk personen hadden kunnen worden, door middel van
veel overbodig kunst- en vliegwerk geforceerd - men behoeft hier maar even de
noodlotromans van Van Schendel, waarvan de problematiek zo nauw aan de hier
uiteengezette verwant is, naast te leggen om te zien welke enorme kansen daarbij
verzuimd zijn. Men zou haast zin krijgen om dit boek met zijn inderdaad rijke gegeven
te gaan overmaken!
Het niveau van een Van Schendel lijkt mij voor Vestdijk onbereikbaar zolang hij
in zijn tegenwoordig conflict dermate verstrikt blijft. Iersche Nachten is geslaagd op
een primitiever niveau: hij heeft hier een jongens-
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leven in het centrum geplaatst, wat als vanzelf de vóórproblematische openheid van
de Anton-Wachterromans (speciaal van zijn meesterwerk Terug tot Ina Damman)
heeft doen herleven, en hij heeft daaromheen een bevolking kunnen groeperen waarin
nuchterheid en verbeelding nog op Middeleeuwse wijze onscheidbaar dooreenlagen.
Persoonlijk zowel als maatschappelijk hebben wij hier dus te maken met een geval
van ‘regressie’, dat op de uitbeelding van meer ‘volwassen’ en ‘moderne’
verhoudingen niet veel invloed ten goede zal kunnen uitoefenen. Zo gauw Vestdijk
op dit laatste terrein komt snijdt de ‘kunst’ hem op fatale wijze van het beleven van
de werkelijkheid af, en zonder dit levend contact kan ze juist zelf niet tot leven komen.
Kunst is voor Vestdijk de meest effectieve vorm van vlucht voor de werkelijkheid
(hoe hij in die houding verzeild is geraakt kan men heel duidelijk zien in Terug tot
Ina Damman, dat nog steeds de sleutel tot zijn werk vormt). Die vlucht wordt bij
hem, evenals bij vele andere romantici van de laatste decennia, gedekt doordat hij
zoveel mogelijk harde brokken van het bedreigend element tot zich trekt en in zijn
‘kunst’ inkapselt; vandaar de ook in De Vuuraanbidders weer duidelijk naar voren
komende tegenstelling tussen irenische zachtmoedigheid die bij gruwelen in elkaar
krimpt en een angstig verlangen dat door het vuur onweerstaanbaar wordt aangelokt
(in figuren als de meester-vuurwerker Petrus Cabbeljau en de voor een krijgsman te
zachtmoedige overste Kasimir Neumayr von Ramsla zijn wonderlijke pogingen te
herkennen om die twee kanten te verzoenen). Zijn kunst betekent voor Vestdijk een
onophoudelijke oproeping en tegelijk een onophoudelijke bezwering en inkapseling
van een gevaar waarvoor hij als Anton Wachter op de loop is gegaan; juist door deze
onvrije verhouding wordt het werkelijke contact onmogelijk gemaakt waarin pas
grote kunst kan ontstaan. De novelle De Oubliette geeft een zeer scherp beeld van
deze verhouding: er zijn ‘beneden’ steeds nieuwe slachtoffers nodig, opdat die ‘boven’
van de dood gevrijwaard zullen zijn, iets wat bij deze laatsten geen grootheid of
geluk teweegbrengt, maar juist toenemende angst, door de kunstmatige afsnoering
van een realiteit die zeer nabij is en toch volstrekt onbereikbaar. Bij alle enorme
uitbreiding van stof is Vestdijk hierdoor ook theoretisch tot een steriel aestheticisme
teruggekeerd, waarin de moeizaam door Ter Braak bevochten opmars opnieuw tot
stilstand is gekomen.
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Over Puriteinen en Piraten, Vestdijk's tweede nieuwe roman, kunnen wij na al het
voorgaande betrekkelijk kort zijn. Dit boek bezit alle zwakheden van De
Vuuraanbidders, terwijl de daar zo belangwekkende problematiek erin ontbreekt.
Het gaat op in een uiterlijke intrige, met als knooppunt een zelfde soort
vuilnis-wagen-omkeertruc als wij reeds in De Vuuraanbidders hebben ontmoet; de
intrige bevat verder bij alle vernuftigheid ook dezelfde soort onwaarschijnlijkheden.
Als ‘achtergrond’ staat hier alleen een zekere anti-Puriteinse rancune en een erg
jongensachtig liefdesgevoel tegenover, en dat is samen nogal pover, maar door de
ernst waarmede het geladen is blijkt het toch zwaar genoeg om het boek ook als
onbezorgde avonturenroman te doen kelderen. Ook in de beschrijvingen van de
scheepstechniek, verschuilt zich de ernst, want de formidabele kennis die hieruit
spreekt is tevens bedenkelijk topzwaar. Het is weer dezelfde op onvrijheid berustende
tweeslachtigheid, die hier tot een nog aanmerkelijk slechter resultaat heeft geleid.
De onbezorgde verteltrant waarmee Vestdijk tracht het verhaal van zijn zwaarte te
verlossen, slaat herhaaldelijk om in de hopeloos doorzichtige blufstijl van een
zestienjarige. Zelfs gaat hij in deze geforceerde nonchalance zover op de gekste
manier scheepsnamen met elkaar te verwarren, als tegenhanger van de overdreven
eruditie. Een aanwinst voor zijn oeuvre (wat De Vuuraanbidders zeker wél is) kan
dit laatste boek dan ook moeilijk genoemd worden. Misschien zal het happy end (dat
door een onmiddellijk voorafgegane moord weer tendele gecompenseerd moet
worden) het mede een zekere populariteit verschaffen, een populariteit die Vestdijk
destijds al op heel wat betere wijze heeft weten te veroveren met een boek als
Rumeiland. Inderdaad betekent de hier gesignaleerde mislukking niet dat wij, binnen
het kader van de door zijn conflict getrokken grenzen, niet nog belangwekkende
boeken van hem zouden kunnen verwachten! Wat ons er niet van weerhoudt de wens
uit te spreken dat hij die grenzen ook nog eens zal kunnen doorbreken, een wens die
zijn oorsprong vindt in de vele verrassingen die hij ons daar binnen al heeft weten
te bieden.
F.W. van Heerikhuizen
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Dichter en wereldbeeld
Aantekeningen bij nieuwe Engelse poëzie
In een der voortreffelijke studies uit zijn essaybundel Lier en lancet spreekt Vestdijk
over de generatie spontanes der ‘moderne’ poëzie, welke poëzie volgens hem ‘als
een absolutum, kant en klaar’, aan het wereldbrein ontsproten schijnt. Het is een van
die intuïtieve vondsten in het essayistisch oeuvre van deze veelzijdige schrijver,
waardoor ik steeds meer de overtuiging krijg, dat hij veel meer ‘dichter’ is dan men
van zekere zijden wel eens beweert. Immers ieder die zich enigszins met de ‘moderne’
poëzie (welke men, globaal gezien, in het midden van de vorige eeuw kan laten
beginnen) heeft bezig gehouden, zal de geniale samenvatting van Vestdijk's formule
moeten erkennen: de ‘moderne’ poëzie is ‘anders’ dan die van voorgaande eeuwen.
Inmiddels zijn wij, in Nederland o.a., met de uitlopers van deze poëzie behoorlijk in
een slop geraakt, en het is nu alleen maar de vraag of men bij een nauwkeuriger
analyse aan de definitie van het ‘aan het wereldbrein ontsproten absolutum’
vasthouden kan.
Natuurlijk kan ik in deze aantekeningen bij het recente werk van een drietal Engelse
dichters moeilijk de pretentie van zulk een analyse op mij nemen, maar terloops wil
ik toch op enkele punten wijzen. Het komt mij dan voor, dat het verschijnsel dat de
moderne poëzie ‘anders’ is dan de voorgaande, dat zij duister, chaotisch en vaak
moeilijk te benaderen is, niet zozeer samenhangt met een spontane generatie, als wel
met het feit dat de mensheid sedert de 19e eeuw bezig is zich een nieuw wereldbeeld
te vormen. Ook de poëzie der Renaissance is ‘anders’ dan die van vroegere eeuwen;
ook een figuur als Shakespeare zit vol duistere en chaotische elementen. Niemand
zal er een ‘toeval’ in willen zien, dat de poëzie der Renaissance ongeveer samenvalt
met het vervangen van het Ptolemeïsche wereldbeeld door het Copernicaanse. Is het
dan wel toeval, dat de nieuwe inzichten op natuurwetenschappelijk gebied, zoals die
zich sedert een aantal decennia hebben ontwikkeld en die een grote omwenteling
betekenen in het wereldbeeld van de mens, vergezeld gaan van een ‘stuurloosheid’
der poëtische en, in het algemeen, aesthetische kriteria? De felle strijd welke tussen
beide wereldoorlogen, en in ons land ook thans nog, juist over deze kriteria wordt
uitgevochten,
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mag hier ook al een veelzeggend symptoom heten.
Deze strijd manifesteerde zich bij voorbeeld in het thans weer wat verstilde debat
over het vakmanschap van de dichter, m.a.w. het fenomeen der verzetspoëzie.
Typerend is, dat dit debat hoofdzakelijk in de kringen der jongeren plaats vond. In
zekere zin geldt het hier natuurlijk een belangenstrijd (de ene jonge dichter heeft niet
zo erg veel te vertellen maar weet dat zijn kracht ligt in mooie rijmen en aliteraties;
de andere jonge dichter heeft heel veel te vertellen maar minacht de ‘uiterlijkheden’
der poëzie) maar in wezen vormt dit debat een aspect van het ‘vorm en
inhoudsprobleem’ der poëzie, dat ook juist de laatste tientallen jaren weer actueel is
en waarvoor men geen enkele rationeel aanvaardbare oplossing heeft kunnen vinden.
Laat men zich verleiden over deze dingen wat dieper na te denken, dan komt men
spoedig tot de overtuiging, dat ergens tussen beide debatterende partijen een
misverstand bestaat. Op een gegeven ogenblik is wat de een nog vakmanschap noemt
voor de ander geen vakmanschap meer, of, om het anders te zeggen: men kan nooit
nauwkeurig aanwijzen waar de vorm ophoudt en waar de inhoud begint. Het is voor
degene die hier een ‘partijdig’ standpunt wenst in te nemen misschien om dol te
worden, maar er doet zich hier (merkwaardige coïncidentie met juist de nieuwere
wetenschappelijke inzichten!) een verschijnsel voor als bij de diepst indringende
analyse van de materiële structuur: van een electron zijn plaats en snelheid niet
gelijktijdig te bepalen! Jeans stelt het zo voor: met een grove projector zou men de
illusie kunnen hebben, dat men ze wel beide bepalen kan, maar hoe scherper men
op het een instelt, hoe meer het ander vervaagt. Dit beeld nog even hanterend, mag
men zeggen, dat zowel de ‘vorm’ als de ‘inhoud’-verdedigers de poëzie met een
beslagen oculair te lijf gingen zonder dat zij dit zelf merkten. Een veel scherper geest
als Ter Braak wist dit al, toen hij opmerkte dat de onderscheiding ‘vorm’ tegenover
‘vent’ (zoals het probleem zich in die dagen stellen liet) ‘niet erg subtiel maar voor
sommige gevallen bruikbaar’ was. Gebruikt men immers deze tegenstelling, dan
moet men er altijd weer rekening mee houden, dat in de vent zich het
eenwordingsproces van vorm en inhoud afspeelt, en wat achter deze eenwording
staat... ontsnapt als bij de structuur der materie weer aan onze waarnemingspogingen.
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Al is het onmogelijk theoretisch uit te maken wie van beide partijen gelijk heeft, het
is de mens eigen om volgens de befaamde Hegeliaanse drieslag naar een
werkhypothese te zoeken, waardoor een poëzie zou kunnen ontstaan, die niet alleen
‘werkelijk van onze tijd’ is, maar ook aesthetisch volwaardig. Het komt mij voor,
dat men wat dit betreft in Engeland heel wat ‘verder’ is dan bij ons. Gomperts wees
er in een van zijn instructieve artikelen al eens op, dat b.v. in een figuur als T.S. Eliot,
die zowel op oudere als jongere Engelse dichters grote invloed uitoefende, het
aestheticisme der ‘vorm’-aanbidders is doorbroken, doordat zijn poëzie de Engelse
traditie voortzet van vóór het door de 19e eeuw verstoorde wereldbeeld, en rustig
allerlei filosofische en politieke, kortweg dus ‘cerebrale’ elementen in zich opneemt,
maar dat juist dit doorbreken van het eenzijdige vorm-kriterium een geheel vernieuwde
‘vorm’ met zich meebracht! In Eliot's Collected poems vindt men een goed deel van
de problematiek van een Ter Braak (waar in Nederland zowel Diels en Schuur als
mindere goden zoals Voeten en Elburg met een heel grote boog om heen draven!)
opgenomen, maar tegelijk creëert deze dichter in Old Possum's Book of Practical
Cats zulke bewonderenswaardige, charmante... kinderversjes als men in onze hele
literatuur niet vindt (behalve een enkele keer bij Hendrik de Vries). Een dichter als
C. Day Lewis schrijft een boekje over poëzie (Poetry for you) dat ook al voor kinderen
bestemd is, maar dat men graag aan alle zwaarwichtige debaters in ons land in handen
zou geven. Dergelijke dingen zijn symptomatisch; zij wijzen erop hoeveel minder
krampachtig deze dichters hun beschermd domein trachten af te bakenen dan men
het bij ons b.v. ten aanzien van de verzets-poëzie heeft willen doen...
Eén van de oudste thans levende Engelse dichters, Walter de la Mare, schreef een
groot episch-filosofisch gedicht The Traveller (Faber and Faber Ltd, Londen), waarbij
men al uit het motto constateert, dat hier iemand bezig is zich op een nieuw
wereldbeeld in te stellen. ‘I saw that the universe is not composed of dead matter but
is... a living presence’. Het is ongetwijfeld een opmerkelijk gedicht, geschreven in
strenge vierregelige strofen van vijfvoetige jamben met een steeds volgehouden
staand rijm. De Traveller blijft wat geheimzinnig. ‘Was he man or ghost?’ vraagt de
dichter zelf, maar enkele stro-
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fen verder ziet men hem op een Arabische merrie een bergpas binnenrijden om daar
het vuur voor zijn avondmaal aan te leggen. Natuurlijk is deze Traveller een mens,
hij is de mens, die door het universum reist en overal zijn blikken laat rondgaan, over
de: ‘ruins fabulous ere the Incas reigned’ bijvoorbeeld, terwijl in zijn geest
herinneringen opdoemen: ‘Vague relies haunted him of mythic tales/ Printed in books
or told him in his youth.’ Het is de mens die zichzelf discutabel stelt in het heelal:
‘Could Earth itself a living creature be/ And he its transitery parasite?’ (merkwaardige
overeenkomst met Bordewijk, die ergens de aarde beschouwt als een planeet die om
‘ontluizing’ vraagt en het mensdom als een ‘ongroei’!), maar die tegelijk het heelal
discutabel stelt tegenover de mens: ‘The empty heavens aloof and mesaureles /
Illusions seemed, not only of space but time’.
Ofschoon deze poëzie, die de technische geschooldheid vertoont van ten onzent
een figuur als Bloem of Van Eyck, uiterlijk ‘gaver’ is dan die van een figuur als
Stephen Spender van wie een nieuwe bundel Poems of dedication het licht zag (Faber
and Faber Ltd, London), ben ik toch geneigd aan de laatste de voorkeur te geven.
De la Mare, in zijn veroveringstocht op een nieuw wereldbeeld, omzeilt niet altijd
de gevaren van wat men de ‘half-zachtheid’ is gaan noemen. Zijn constatering dat
‘the universe is a living presence’ doet tenslotte aan als de min of meer theoretische
troost welke ook allerlei theosofen ons willen aanpraten. Spender stelt de vraag veel
nijpender en directer, in zijn poëzie ontdekt men herhaaldelijk de zeer positieve
poging tot bepaling van wat de mens op dit ogenblik is, hoe hij geworden is zoals
hij is, en waarheen hij vermoedelijk zal evoluëren. Bij hem is in het heelal geen
‘troost’ te vinden, eer hij met zichzelf klaar is:
Since we are what we are, what shall we be
But what we are? We are, we have
Six feet and seventy years, to see
The light, and then resign it for the grave.

De mens heeft ‘zes voet en zeventig jaar’ - persoonlijker kan men moeilijk uitdrukken,
dat binnen het ruimte-tijdscontinuüm van het heelal een nieuwe bepaling van de
mens nodig is! Op dergelijke verrassende beelden stoot men telkens in deze bundel.
Ze zijn niet, als bij de aestheticistische huisvlijt-poëzie, geknutseld, maar organisch
in het geheel opgenomen. Soms doet Spender
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even aan Achterberg denken: ‘Poor girl, inhabitant of a strange land / Where death
stares through your gaze. / As though a distant moon / Shone through
midsummerdays...’; soms ook aan Rilke, wiens invloed hij ongetwijfeld heeft
verwerkt, regels als de volgende zouden een variatie op diens Requim für eine
Freundin kunnen zijn. ‘So to the honest, I must wear your death / Next to my heart,
where others wear their love’.
Kathleen Raine, de jongste van deze drie dichters, boekt voorlopig nog de minst
belangrijke resultaten. Haar bundel Living in time (Editions Poetry London 1946)
verraadt ongetwijfeld talent; haar verzen zouden in een Nederlands jongerentijdschrift
alleen al opvallen doordat zij veel meer prosodische experimenten aandurft dan de
talrijke ijverige sonnettenknutselaars, maar wanneer zij haar lezers ergens een God
presenteert ‘whose love is in the bullet and the bomb’, kan men moeilijk van een
radicaal zoeken naar een nieuw wereldbeeld spreken! Deze God was door een aan
het huidige wereldbeeld voorafgaand materialisme al ten dode opgeschreven. Dat
Kathleen Raine de behoefte gevoelt hem in haar verzen weer binnen te smokkelen,
wijst er intussen op dat zij beseft hoe, voor degene die zich aan dit materialisme nog
niet heeft ontworsteld, de poëzie alleen maar huisvlijt en nooit meer dan dat kan
betekenen. De ergste vergissing is namelijk, dat deze huisvlijtpoëzie zelf nog iets
‘goddelijks’ zou zijn: een laatste vluchtheuvel voor wat men tegenwoordig met een
vlotte gemeenplaats pleegt te noemen: de op zijn naakte bestaanskern teruggeworpen
mens!
A. Marja

Bibliographie
Gerard den Brabander: Parijsche sonnetten. - Uitg. Republiek der
Letteren, Amsterdam 1947.
Karakteristiek Den Brabander, deze cyclus, maar Den Brabander toch niet op zijn
best. Dáárvoor zijn deze sonnetten blijkbaar wat te snel, te weinig geconcentreerd
geschreven. Ze zijn levendig, boeiend, virtuoos, maar worden hier en daar ontsierd
door een weerbarstige slordigheid (niet alleen wat de vorm betreft) die er juist aan
ontneemt wat Den Brabander's beste poëzie haar unieke waarde geeft: de
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stem van de werkelijk ‘stenen’ minnaar, iets van graniet, onverzettelijk. Dat deze
cyclus, niettegenstaande deze bezwaren, toch beter blijft dan verreweg het meeste
dat men te lezen krijgt, spreekt vanzelf. Het ware dichterschap verloochent zich nooit,
ook hier niet.

Max de Jong: Heet van de naald. - Uitg. G.A. van Oorschot, Amsterdam
1947.
Een moeilijk geval, dit boekje. Ik las ergens een bespreking, die hevig fulmineerde
tegen een zo gruwelijk papiermisbruik en inderdaad, ik kan veel bezwaren delen.
Het is geen poëzie, eigenlijk ook geen proza, het is een beetje nonsensicaal, maar
tòch, maar tòch... Er zitten kostelijke tournures in en tussen de àl te zware ernst, die
de nieuwe poëzie te verteren geeft, is dit gevalletje een aardige afwisseling. Niet
overal bepaald smaakvol, maar niettemin: een vleugje exotische kruiden in een vaak
wat slappe soep. Niet méér, maar ook niet minder.

Alexander Blok: De Twaalf. - Vertaling Paul Rodenko. - Uitg. G.A. van
Oorschot, Amsterdam 1947.
Een wonderlijk, aangrijpend gedicht van een der grootste Russische dichters, in
hevige kleuren en lijnen, gestuwd door een machtige bewogenheid. Men behoeft het
er allerminst mee ééns te zijn om het te erkennen als een meesterwerk. De
oorspronkelijke tekst is mij onbekend en ik zou hem trouwens ook niet kunnen lezen,
maar de vertaling van Paul Rodenko lijkt mij uitstekend. Zij laat zich voortreffelijk
lezen en heeft een merkwaardig, authentiek accent.

Maarten ten Doesschate: Wij en Gij. - Uitg. W.P. van Stockum & Zn., Den
Haag 1947.
Een uitvoerige bundel min of meer filosofische kwatrijnen, - een genre, dat sinds
Omar Khayam zich in veler ambitie mag verheugen. Maar iedere vergelijking met
dit Perzische meesterstuk doet tevens beseffen hoe riskant het genre is, welk een
artistieke vermogens er nodig zijn om te voorkomen, dat het afglijdt naar min of
meer handig berijmde ‘levenswijsheid’. Hoe boeiend de gedachten soms zijn, die in
deze bundel werden verwoord, het genoemde gevaar werd lang niet voldoende
vermeden. Als ‘document humain’ is ‘Wij en Gij’ soms zeker belangrijk, als poëzie
blijft het over het geheel genomen beneden te maat.
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Mattheus Verdaasdonk: Cantuale ad usum fratrum minorum. - Uitg. G.A.
van Oorschot, Amsterdam 1947.
Een frisse verzenbundel, jong, levendig, ook al komt tenslotte door de àl te gretige
levensaanvaarding heen de toon van de onvermijdelijke teleurstelling. Maar ook dan
blijft Verdaasdonk een vindingrijk poëet met een scherp oog voor zeer karakteristieke
details en een gevoelig oor voor fijne nuances in het vers. Het is te hopen, dat hij
door de teleurstelling héén weer een nieuw standpunt weet te verwerven vanwaar
hij zijn lied even sterk kan inzetten.
G.S.

A. Marja: De Keuze, een gedicht; F.G. Kroonder te Bussum, 1947.
Met het hem eigen talent speculeert Marja in dit gedicht op het sentiment zijner
lezers: op 's mensen gevoeligheid voor het kinderlijk-prille en op de alom aanwezige
ontnuchtering wegens het na-oorlogs wereld- en geestesbeeld. En waarom zou hij
daarop niet speculeren? Mits poëtisch verwerkt is ook speculatie een deel der
dichterlijke werkzaamheid; het woord werd ten onrechte door ontuchtige
beurshandelingen zwaar belast, maar blijft in wezen neutraal: ook dominees
speculeren; op het godsdienstig gevoel, dat in allen is, namelijk. Marja heeft dus
gespeculeerd. En voordelig, zou ik zeggen. Mij althans heeft hij onder de druk van
zijn poëtische mededelingen weten te zetten. ‘De keuze’ lijkt mij derhalve een goed
gedicht. Onder één voorbehoud echter, dat nogal klemt: ik heb niet helemaal na
kunnen gaan hoe de keuze is uitgevallen en dus nog minder zélf kunnen kiezen. Men
versta mij wél: ik meen - verstandelijk - wel te weten, hoe en waar naar Marja's
oordeel de keuze dient gemaakt te worden, maar poëtisch werd ik - finalement - niet
overtuigd. Komt dat door de dichter, die als een halfslachtige doorheen het vers
schijnt te zweven? Het komt, dunkt mij, tenslotte door de gerektheid van het gedicht,
waardoor de spanning verloren ging. De poëtische adem reikte korter dan het aantal
opgeschreven regels. Zo ging ik er toe over om genoegen te nemen met fraaie of
ontroerende gedeelten, hetgeen aan 's dichters bedoeling (om een gedicht als geheel
te geven) onrecht deed. En vermoedelijk ook aan déze bedoeling: om, via het gedicht,
de mens een norm te geven volgens welke het leven levenswaard is. Ik betreur
derhalve het onrecht, dat ik Marja aandeed. Maar ik geloof, dat hij daarvan zelf de
schuld draagt:
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door als dichter niet aan alle eisen te hebben voldaan.
Barend de Goede

Olaf J. de Landell: Witte Vrouwendans; F.G. Kroonder, Bussum, 1946.
Het gegeven voor het gedicht Witte Vrouwendans, dat reeds jarenlang de schrijver
na aan 't hart lag, rijpte tot vaste vorm in de zomer van 1945 tijdens een gesprek, zo
subtiel en vertrouwelijk, als een sterveling wellicht slechts tweemaal in zijn leven
voert.
Deze medeling is niet van mij, maar van de auteur, verstrekt in de ‘colophon’ van
het boekje.
Het zal wel zo zijn en ik berust erin, dat zo'n gesprek slechts tweemaal - niet
éénmaal, niet drie- of zesmaal - in een mensenleven wordt gevoerd. Ook over de
subtiliteit en de vertrouwelijkheid van het gesprek rep ik verder niet. Slechts zij het
mij vergund te betreuren, dat deze twee voortreffelijkheden een benedenspeils gedicht
hebben opgeleverd.
Misschien ligt de oorzaak daarvan in het feit, dat ‘Witte Vrouwendans binnen
honderd uur werd geschreven’ (ook een mededeling uit de colophon). Waarom, vraag
ik mij af, toch zo'n haast? Het gesprek was toch slechts voor maximaal één herhaling
vatbaar? Nu zijn wij opgeknapt met horribiliteiten als: ‘Uit 't blauwend riet klonk
melodij / vol kweelend-zachte vleierij / Waar 't water rillend lag te brouwen / danste
een rij van witte vrouwen / in lichte glans’.
Méér geduld en 't vers was beter geworden. Want nu reeds zijn er minder dwaze
gedeelten in.
B.d.G.

Cor Huisman: Verworven Verten; Verleden Verzen. Uitgeverij ‘De
Torenlaan’, Assen.
Deze twee boekjes zijn leuk, zoals Greshoff vermoedelijk zou zeggen. Met poëzie
hebben ze niets te maken, maar dat is juist de reden, waarom ze zo leuk zijn. ‘Gij
zijt mij als een rozenknop / die langzaam opengroeit / mijn vingers aan uw tere kop
/ die puntig bloeit,’ is al tamelijk goed, maar dit is beter: ‘De witte vaas staat ledig
op de hoge kast / De rode tulpen zijn ontbloeid / De bladeren zijn weggevloeid / zij
waren lange tijd mijn gast.’ Bij de eerste twee regels stond vroeger in mijn
schoolboekje: ‘vertaal in het Frans’; van de laatste twee schuilt het leuke in de
volmaakte afwezigheid van bekommernis om wat er tenslotte op het papier komt te
staan, àls er maar wat staat.
B.d.G.
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J.W.F.W.B.: Zeven Fabelen voor Hedendaagsche Kinderen. Ad. Donker,
Rotterdam, Antwerpen 1947.
Mag men de overtuiging toegedaan zijn, dat de kunstenaarszuivering een eigenaardige
chaos geweest is en dat deze noodrechtspraak allerlei inconsequenties, dus
onrechtvaardigheden heeft opgeleverd - toch doet de preek voor eigen parochie van
J.W.F.W.B., welke zijn bundeltje met ‘7 Fabelen’ vormt, onaangenaam aan. Want
dit zuur-zoete gekeuvel schenkt nergens de overtuiging, dat er door wordt gezinspeeld
op een belangrijke zaak, nergens rijst Buning dichterlijk uit boven de portuur van de
rechters welke hij hekelt en het boekje zal dan ook alleen maar instemming wekken
bij degenen die hetzelfde ressentiment koesteren als de dichter.

Johan de Molenaar: Dubbelconcert. Vertaalde Gedichten. Ad. Donker,
Rotterdam, Antwerpen 1947.
Johan de Molenaar heeft met loffelijke bescheidenheid zijn vertalingen van een groot
aantal gedichten uit het Fransch, Duitsch en Engelsch vooraf doen gaan door de
origineelen. Bescheidenheid omdat iedere vertaling zoodoende al spoedig verwijst
naar de oorspronkelijke tekst en daarnaast de beteekenis van commentaar en niet van
zelfstandige poëzie verkrijgt. Als commentaar zijn De Molenaar's vertalingen
intusschen voortreffelijk, zeer zorgvuldig en gevoelig van woordkeus en knap door
het behoud van de oorspronkelijke rijmschema's en het gebruik van overeenkomstige
rythmen. In enkele groepen - en dat is dan wel de belangrijkste winst die het boek
oplevert - kan men bovendien van volwaardige herscheppingen spreken. Ik noem de
vertalingen naar Rupert Brooke (waarnaast de Yeats-vertalingen heel wat minder
geïnspireerd aandoen), Hölderlin en Albert Samain. Vooral in de zoo bekoorlijke
verzen van dezen laatste is het poëtisch fluïdum vrijwel volledig bewaard gebleven.
J.R.
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Filmkroniek
Orson Welles: Citizen Kane. (Sc. Mankiewicz en Welles; cm. Gregg Toland;
hoofdrol Orson Welles. 1941).
Daar het in dit korte bestek onmogelijk is om over deze film te schrijven op een wijze
die haar alle recht doet wedervaren, verwijs ik naar enige lezenswaardige artikelen:
In Les temps modernes no 17, in La revue du cinéma no 3, in De Baanbreker 24
Aug. '46, en in Film no 1.
Ik kan nog slechts zeggen dat mijn opinie, nu ik Citizen Kane in Nederland heb
teruggezien (voor de derde maal en helaas in een iets te donkere copie), geenszins
gewijzigd is. Het is een hoogst persoonlijk, uitzonderlijk talentvol, zo niet geniaal
meesterwerk. Men kan waarlijk niets anders doen, dan haar met bewondering te
aanvaarden. Pogingen om haar naar beneden te halen en met slimme kritiek aan te
komen zijn in dit geval vrij misplaatst, en zeker wanneer zij uit de pen komen van
een dagblad-criticus, die per gemiddelde film een twintigtal regels vult. Wanneer
men aan deze film tweehonderd regels zou besteden om haar in het juiste daglicht
te stellen, dan mogen er nog tien regels aanmerkingen bij, maar dan moeten
maandenlang alle andere films verder met niet meer dan één woord afgedaan worden.
Laat ons nu, na een sympathieke en respectvolle buiging afdalen naar het meer
gangbare filmniveau......

A. Cavalcanti: They made me a fugitive (Sc. Noel Langley 1947)
Een gangster-historie met een pedagogisch tintje. Lang niet alle scènes zijn
overtuigend, maar het slot (vanaf de vechtpartij) is ronduit meesterlijk in elk opzicht.
De fotografie is matig.

A. Cavalcanti: Nickolas Nickleby. (Naar Charles Dickens. '46)
Niet dat ik de gelijknamige roman gelezen heb, maar ik meen te mogen
veronderstellen dat dit een welhaast ideale verfilming is. Het is boeiend en amusant,
de karakters zijn duidelijk neergezet, het tempo is meeslepend en men hoeft het
nergens au-sérieux te nemen. Ik prefereer deze film, niet alleen qua inhoud, maar
ook qua sfeer en stijl, zeker boven Great Expectations (waarvan eigenlijk alleen het
begin zeer geslaagd was).
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William Wyler: Wuthering Heights. (Naar Emily Brontë. Sc. Ben Hecht;
cm. Toland. Met Laurence Olivier. 1939).
De voornaamste oorzaak, waardoor verfilmingen van litteraire werken van eersten
rang doorgaans teleurstellen is niet de principiële ontoereikendheid van de filmkunst,
noch zelfs gebrek aan smaak en kundigheid bij de cineasten, doch de dictatuur van
de gemiddelde smaak van het Amerikaanse damespubliek, en de hieraan aangepaste
eisen van de filmproducers. Dit in aanmerking genomen, is deze film nog niet zó
gek. Men kan zich echter een heel wat betere en completer verfilming voorstellen
van dit boek, dat er zich eigenlijk zeer goed toe leent. De moeilijkheid is vooral ook,
de geschikte personen te vinden, die Heathcliff en de anderen wáár kunnen maken,
en dan nog in vele leeftijds-stadia.

Christian Jaque: Boule de suif.
Henri Jeanson heeft twee novellen van Maupassant, Boule de suif, en Mademoiselle
Fifi handig tot één scenario gecombineerd. (B.d.S. is vroeger, meen ik, reeds meerdere
malen verfilmd, ook in Rusland). Het resultaat is vrij aardig, maar toch ook verre
van voortreffelijk. Alles ligt er een beetje te dik op. De film staat in kwaliteit zeker
achter bij de litteraire voorbeelden. Dat dit bij de zo goed verfilmbare Maupassant
niet steeds het geval behoeft te zijn, bewees b.v. Yvette van Wolfgang Liebeneier.

Christian Jaque: Un revenant. (Sc. Jeanson; cm. Louis Page. Met Louis
Jouvet en Gaby Morlay. 1946).
Dit is een geslaagde en sympathieke film. Het scenario is verre van onbenullig, al is
het niet vrij van enige conventionele naieveteiten (de verhouding van het jongmens
met het danseresje). De algehele sfeer en de psychologie zijn volkomen aanvaardbaar.
De dialoog is hier en daar niet van intelligente opmerkingen gespeend (vooral in het
slot). Ik heb Jaque nog nooit technisch zo virtuoos op dreef gezien, hij toont zich een
knap en handig vakman, veel beter dan in elk van zijn vorige films. De fotografie is
zeer subtiel en in een uitmuntend beheerste stijl; voorbeeldig!
Eric Terduyn.
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Ad Interim Critische Bijlagen 2
Van schrijvers die iets anders doen
François Pauwels in zijn stoel
Het is dikwijls voor geen explicatie vatbaar, waarom men zich bij de ene mens wel,
maar bij de andere bepaald niet op zijn gemak voelt. In het geval van Mr. François
Pauwels was het echter aanstonds duidelijk, waarom ik mij zo helemaal thuis wist:
dat lag aan zijn stoel.
Het moet reeds heel wat jaren geleden zijn, dat ik van François Pauwels een foto
heb gezien: breed-uit en glimlachend gezeten in een wònder van een stoel, ook breed
en ook glimlachende, als ik mij zo mag uitdrukken. De talrijke koperen knoppen,
die het gladde en glanzende leer op de rug vasthielden, blikkerden zelfs op de foto
nog na.
Men moet in Nederland - het feit is bekend - doorgaans van eigen of andermans
renten leven om auteur te kunnen zijn zonder-meer. De romanschrijvers zijn te tellen,
die alleen met de litteraire pen hun nooddruft winnen. Vijf-en-negentig van de honderd
‘doen iets anders’. Sommigen werden en worden journalist of letterkundig adviseur
en bleven en blijven zodoende althans in de peripherie hunner ambitie. De meesten
echter gingen en gaan andere wegen: die van de dokter, de onderwijzer, de ambtenaar,
de advocaat.
Of moet men de zaak misschien anders stellen en het ervoor houden, dat ze in de
eerste plaats dokter etc. zijn en pas in de tweede plaats (dat wil dus zeggen: in de
knibbeluurtjes) auteur?
Het antwoord hierop kan eigenlijk alleen de schrijver zèlf geven, óók het antwoord
op andere, hiermee rechtstreeks samenhangende vragen, die voor de beoordeling van
zijn oeuvre toch stellig belang hebben. Dies wendden wij ons tot enigen derzulken.
De relazen van ons bezoek hopen wij regelmatig openbaar te maken. Hier volgt dan
een en ander over en van Mr. François Pauwels.
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En ziet: toen ik onlangs tegenover Mr. François Pauwels zat, zat Mr. François Pauwels
in het gestoelte en niets was mij vertrouwder en aangenamer dan dat.
Pauwels nu verhoudt zich tot een vittend wetgeleerde zoals zijn gestoelte zich
verhoudt tot een stoel uit zijn wachtkamer. Het gestoelte, om bij dat woord te blijven,
is joviaal en royaal; de stoelen in de wachtkamer zijn rechtvaardig, rechtruggig en
een beetje knieperig-fatsoenlijk. Dat zal in een advocatenwachtkamer ook wel moeten.
Aan de wachtende cliënten was althans niet te bemerken, dat zij zich over die stoelen
bekommerden.
Maar ik deed dat wel en daarom was ik zo blij, eenmaal in het heiligen der heiligen
toegang verkregen hebbende, om de knoppen weer te zien. En min of meer ook
François Pauwels weer te zien, al had ik hem voordien nimmer ontmoet. Zijn boeken
echter ken ik vrijwel alle en zoals de romans zijn, zo is hun auteur èn de gelijknamige
advocaat.
Hoe zijn dan z'n romans? Afgaande op de officiële litteraire critiek, die ze practisch
negeert, zou men vermoedelijk moeten zeggen: ‘slecht’. Ze schijnen niet tot de
litteratuur gerekend te mogen worden. Maar aangezien nog altijd niet vaststaat, wat
onder ‘litteratuur’ eigenlijk moet worden verstaan en nog veel minder, waarom die
litteratuur zo helemaal alleen-zaligmakend is, laat ik dit oordeel verder ter zijde. Dat
doet Pauwels trouwens ook. ‘Heyermans is een cliënt van me geweest en Van Eeden
ook’, zegt hij ten antwoord op mijn vraag of hij zich in de litteraire milieus beweegt.
En dit antwoord, dat absoluut geen antwoord is, is als antwoord volkomen duidelijk.
Het betekent ‘nee’ en voorts ‘'t kan me niet schelen ook’ en verder ‘het hindert me
toch een beetje’. Het ‘neen’ betreft dan de feitelijkheid, want Pauwels heeft inderdaad
met andere auteurs nagenoeg geen contact. Dat het hem niet deert, is juist in zover
het hem geen hap minder doet eten en geen letter minder doet schrijven. Dat het hem
toch in lichte graad dwars ziet, blijkt daaruit dat hij Bordewijk een groot schrijver
noemt, maar weigert in te zien, waarom hij, Pauwels, dat niet zou zijn. Waarin hij,
mij dunkt, gelijk heeft - in het noemen en het weigeren beide. Ik tenminste zou niet
weten om welke reden de schoonheid van de dahlia een rijpe peer minder smakelijk
doet zijn.
Maar hoe zijn nu zijn romans, niet als product van litteratuur, maar als
levensverschijnselen te midden van al het levende? Ont-
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dekkend door hun maskerloze oprechtheid,

innemend door de zwier van hun gang en een tikkeltje op die eigen oprechtheid en
zwier verliefd. Ze zwemen zogezegd naar Zeus en naar Apollos, maar naar Narkissos
ook.
Is aldus nu ook de auteur en de gelijknamige advocaat?
Laat ik beginnen met vast te stellen, dat schrijver en jurist hier inderdaad op één
wortel stoelen, zoals zij uiteraard in één gestoelte zitten. Wanneer men een voorbeeld
zoekt van divergerende aspiraties, die uit een en dezelfde bron worden gevoed, dan
vindt men dat in de persoon van Mr. François Pauwels. ‘Ik ben een slecht jurist, maar
al zeg ik het zelf, een buitengewoon goed advocaat,’ voerde hij mij tegemoet en ik
geloofde dat graag. Niet om iets kwaads van goede juristen te zeggen, maar gloeiende
romanschrijvers zijn het zelden. Daarvoor gaan hun gedachten al te zeer in de richting
van passen en meten en doorgaans niet in die van een grote, gedurfde conceptie, van
een nauw bedwongen traan en van een hartverwarmend lachen. De ware
romanschrijver (niet die van bloedeloze en bedachte constructies) daarentegen heeft
van al de genoemde zaken, die aan een jurist nogal eens ontbreken, een royale
voorraad in zijn bezit. En de ware advocaat tevens, vooral wanneer hij zich, zoals
Pauwels, bezig houdt met de niet in toom gebleven menselijke hartstocht, de advocaat
met een strafpractijk dus. Hij doorschouwt niet alleen, maar doorvoelt ook het leed
en kan om de menselijke dwaasheid nog lachen. In een breed opgezet betoog blijft
hij voldoende toeschouwer om de zelfstandigheid van zijn oordeel te kunnen behouden
en weet hij zich daarnevens voldoende één met de te verdedigen partij om zijn pleidooi
contact met het kloppend leven te doen bewaren.
Naar het uiterlijk manifesteert de eenheid van de auteur en de advocaat zich
doorgaans - en bij Pauwels zeker - in een be-
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paalde vereniging van het operatieterrein. Het delict, de pleger daarvan en hem, die
daarover te richten heeft: ziedaar waarin auteur en advocaat beiden zich bewegen.
Ik meen, dat zulks voor de hand liggend is. Aan ieder onzer openbaart zich de volheid
des levens in de beperktheid der eigen horizont. Toen de voddenraper zich tot God
bekeerde, zei hij, zonder een zweem van blasphemie: ‘nu loop ik niet meer alleen
achter de kar’. Godsgeloof en voddenrapen hingen voor zijn besef onverbrekelijk
samen.
Zo mag men ook de figuur van Pauwels, uit kracht zijner eigen verklaring, aldus
bezien, dat het menselijk drama, hetwelk week na week in zijn kamer vertoond wordt,
voor hem het centrale punt is en dat van dit centrum uit advocaat en schrijver wel is
waar ieder eigen wegen gaan, doch nimmer - via het centrum - het contact met
elkander verliezen. Die eigen wegen zijn noodzakelijk: een pleidooi dat op een roman
gelijkt, is een minderwaardig schotschrift; een roman, die op een pleidooi gelijkt,
niet meer dan een anecdote. Voor beide bepalend is echter de vol-menselijke
ontroering (in alle gradaties, van de glimlach af tot de ziedende verontwaardiging
toe) om het vol-menselijke drama. Als het mogelijk zou zijn voor de schrijver en de
advocaat een dag-indeling te maken - doch het is niet mogelijk want zij zijn altijd
samen -, dan zou men kunnen volhouden, dat van negen tot twaalf en van twee tot
vijf de advocaat zich van de voorhanden feitelijkheid meester maakt om er analyserend
het algemeen-menselijke in aan te tonen en dat op de andere uren de auteur diezelfde
feitelijkheid dramatisch herschept om uit die metamorphose ons eveneens, ontsteld,
het algemeen-menselijke daarvan te doen beseffen. Men leze er al Pauwels' boeken
maar op na: steeds zal men voelen, dat de schrijfdrift gewekt werd door ervaringen
uit de spreekkamer, tot in zijn tot dusver laatste boek Maria Dolorosa toe, de
geschiedenis van een ‘huwelijk’ met een homosexueel geaarde en door die geaardheid
maatschappelijk ontredderde man. Het is dan ook waarlijk geen fraze, als Pauwels
zegt, dat hij zich zijn leven zomin zonder de advocatuur als zonder de litteratuur kan
denken. Een plant leeft óók bij zon en regen beide.
Dat Pauwels de maskerloze oprechtheid aanhangt, zal thans duidelijk zijn. Hoe
zou het hem anders mogelijk wezen, nu de ‘naakte waarheid’ immers aan zijn
kamerdeur klopt. De zwier van zijn discours, de charme van zijn persoon moet men
onder-
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gaan. Daarvan kan ik niet verder verhalen. Maar de onnavolgbaar innemende wijze,
waarop hij de athmosfeer tussen spreker en hoorder beheerst, is dezelfde als die
waarop de relatie tussen de schrijver en de lezer tot stand komt.
En de verliefdheid op eigen charme en waarheidszin? Hoe zou ook dit anders
kunnen? Gij die dit leest, hebt misschien zeer fraai gewelfde benen: staat gij niet
dikwijls met u zelf te coquetteren voor de spiegel? En gij, die zo mooi piano speelt,
speelt gij niet alleen voor uw eigen glorie? Werkelijk, niets menselijks acht ik Pauwels
vreemd.
Wat zal ik verder nog schrijven?
Pauwels wordt dit jaar een zestiger. De litteratuur zal dat vermoedelijk niet veel
kunnen schelen. Het zij zo. Bepaalde dingen moet men niet pogen te veranderen.
Laten we echter, n'en déplaise de litteratuur en derzelver bijwagens, althans hier
erkennen, dat reeds vele jaren het menselijk hart op vol-menselijke wijs werd
verdedigd en vertolkt, door de advocaat en door de schrijver, te onderscheiden wel,
te scheiden niet.
***
In het vorenstaande is, wat het litteraire aangaat, eigenlijk alleen de romanschrijver
ter sprake gekomen en van de dichter, die Pauwels ook (en niet in de laatste plaats)
is, gezwegen.
Dit lijkt een onevenredigheid, vooral als men in aanmerking neemt, dat deze auteur
niet met een roman, maar met in 1908 verschenen ‘Gedichten’ is begonnen, een
beminnelijk boekje van een twintigjarige, maar waarmee noch de lezer, noch volgens
zijn eigen zeggen de dichter nu nog raad weet. Geheel anders staat het met zijn latere
poëzie: voornamelijk de ‘Verzamelde Gedichten’, de oorlogssonnetten ‘Klinkende
Boeien’ en de sonnettencyclus in drie delen (hopelijk dit jaar voltooid in druk) ‘Een
dag van leugen’. Het epische, het verhalende van deze verzen springt terstond in het
oog; in weerwil van de gekozen, bij uitstek lyrische versvorm, kan men de ‘Klinkende
Boeien’ heel goed een dagboek noemen en reeds in de titel van de cyclus spreekt het
verhaal. Het bestek van dit stuk laat helaas niet toe dit breder uit te werken. Men leze
echter - als ik het sterkst sprekende voorbeeld gebruiken mag - in de Verzamelende
Gedichten het bekende vers op de vrouw, die haar man met een tafelmes te lijf was
gegaan en in de gevangenis een kind ter wereld had gebracht. Deze laatste strophe
toont èn de dichter èn de

Ad interim. Jaargang 5

22
romancier èn de advocaat in een drie-eenheid:
O, was ik tot oordelen gesteld
mijn hart had in zijn nameloos erbarmen
voor al uw leed, het vonnis ras geveld:
gij droegt de vrijheid, moeder, in uw armen,

Barend de Goede

Twee werelden
Bert Voeten: Twee Werelden (De Bezige Bij, Amsterdam; 1947).
Het is mijn stellige mening dat onder de nu jong zijnde dichters Bert Voeten een
figuur is, die met weinige anderen zich handhaven zal. Wij kunnen niet voorzien,
hoe latere geslachten ons geslacht zullen beoordelen en het perennius moet blijken.
Maar wel kunnen wij vaststellen, dat werk als dat van Voeten bij onszelf resonneert
met een heftigheid, die alle twijfel aan zijn representatief karakter wegneemt. Een
dichter bij wie de eigen tijd een zo sterke uitdrukking vindt, terwijl tegelijkertijd het
tijdeloze daarmee onverbrekelijk wordt verbonden, spreekt met de stem van velen
en van allen tegelijk, en zijn geluid is niet van nu alleen. Is onze droom een andere
dan die van vroegeren of na ons komenden? En is het voor ons onbereikbare niet
juist dat, waarnaar alle eeuwen zochten en zoeken zullen? Er vaart door deze poëzie
een adem, die de wezenlijke adem der poëzie is. En wezenlijke poëzie is een gemeen
bezit, dat elke grens van tijd of plaats mist.
Het werk van Bert Voeten is reeds (betrekkelijk) omvangrijk. Drie bundels kwamen
mij in handen. De oudste daarvan is naar mijn mening niet meer geweest dan de
aanloop, het voorposten-gevecht dat meer de betekenis heeft van een poging tot
zelfbevestiging dan van een eerste triumf. Maar daarna is werk gevolgd, dat van alle
onvastheid geen spoor meer overliet: zelfbewustzijn en zekerheid.
Bij eerste lezing liet destijds ‘De Blinde Passagier’ (Heliconreeks no. 26, 1946;
A.A.M. Stols) weinig herinnering na. En bij de herlezing stelt men opnieuw vast dat
deze bundel, zonder slecht te zijn, toch in zijn geheel niet uitrees boven de gewone
productie. Wel vrij zuiver al, maar tastend nog naar de eigen
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persoonlijkheid. Een enkel vers blijft over, dat van groter waarde is (Pension), de
overige zijn niet gaaf of niet helder genoeg, en de meeste berusten op de cliché's van
de gedachtengang die elke dichter in zijn ontwikkeling doorloopt. Het wachten is bij
deze verzen op het volwassen dichterschap, dat mogelijk is, maar niet zeker nog.
Wel komt in de zes sonnetten voor Solaria reeds het streven naar compositie van
een groter geheel naar voren, dat de dichter later zou voeren tot zijn ‘Odyseus'
Terugkeer’. De samenstelling is knap reeds, de verzen zijn, als de andere, goed, maar
eveneens nog zonder datgene wat hen onvervangbaar (om het gevaarlijke woord
‘groot’ te vermijden) maken zou. Alles deelt zichzelf nog in in het poëtische
gemeengoed en mist het eigene, losgemaakte, dat ons verrassen zal en ontroeren.
Het sterkste deel vormen ongetwijfeld de ‘XXI Amsterdamsche Kwatrijnen’; zij
verraden het meest de kracht tot beeldvorming, die naar mijn mening een der
kenmerken is van de poëzie van Bert Voeten. De onderlinge verbinding dezer
kwatrijnen in het gegeven (Amsterdam - wat de nodige reminiscensies oplevert), en
ook het ‘drieluik’ erin, maken deel uit van de belangrijkheid dezer kwatrijnen, die
niet overal smetteloos zijn, maar reeds een krachtiger eigen verweer en vreugde
verraden, zij het nog binnen een bekend kader.
Dan komt, eveneens nog in 1946, de bundel ‘Odysseus' Terugkeer’ (De Bezige
Bij, Amsterdam), die op verbluffende wijze alle open mogelijkheden van De Blinde
Passagier vervult. Hier vrijwel geen aanleunen aan de dictie en beeldenschat van
anderen; voor zover dat nog het geval is, zijn beeld en zegwijze verwerkt op een
oorspronkelijke manier, die hen tot Voetens eigendom hebben gemaakt. De greep is
verrassend: in een terugkeer van Odysseus naar de plaatsen waar hij vertoefde tijdens
zijn tienjarige omzwerving, wordt het beeld gegeven van de zwerftocht van ieder
mens, en aldus het bijzondere verheven tot het algemene. Dit laatste is
levensvoorwaarde voor ieder gedicht - want wat zegt ons de vreugde en wat doet
ons de smart van een mens, als niet ons eigen verdriet en onze eigen blijdschap daarin
worden teruggevonden, herkend?
Ik herlas ook Odysseus' Terugkeer. En mijn warme bewondering voor dit prachtige
gedicht steeg. Een episch gedicht, volgens de titel - maar de titel misleidt ons, als hij
suggereren
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wil, dat een verhaal de grondslag zou vormen van deze verzen. Zij zijn integendeel
zuivere lyriek, waarin het verhalende element zeer gering is: Odyssee-herinneringen,
die het décor vormen voor de ervaringen van de dichter zelf, van de dichter als
representant van de mens. Verzen als deze las ik zelden: beeld na beeld verrast door
scherpte van waarneming en door de poëtische visie op de dingen (poëtische visie
is een term, die iets uitdrukt dat niet uit te drukken is). Reeds eerder schreef ik met
enthousiasme over dit werk - bij hernieuwde lezing ben ik er temeer van overtuigd,
dat wij hier te doen hebben met een lyrisch talent van de eerste orde.
Voeten's derde bundel, de laatst uitgekomene: Twee Werelden, is gebouwd op
dezelfde thema's als zijn andere werk. Eigenlijk niet meer dan één thema, namelijk
de spanning tussen droom en werkelijkheid. De titel reeds is niet anders dan een
variatie op Odysseus' Terugkeer. Voortdurend worden twee gebieden tegenover
elkaar gezet: dat van de droom, het eigendom van de dichter, en ‘Het luidst gebied’,
dat daarmee in onverzoenlijke vijandschap verkeert. Onder verwante beelden keert
deze bijna geografisch te noemen spanning in Voeten's dichterlijke wezen terug: was
het terrein van Odysseus' omzwervingen geplaatst tegenover de huidige wereld, in
deze laatste bundel komen termen voor als tuin, domein, reservaat, die steeds weer
de voorstelling oproepen van een afgesloten gebied, waar de ideeële werkelijkheid
gevonden wordt, waar het woord nog ‘the word within’ is (T.S. Eliot). Een
voortdurend bedreigd terrein - op de tocht erheen volgt een gedwongen terugkeer,
de grenzen ervan worden geschonden door ‘het lachen van de gnoom’. Een voorbeeld
van dezelfde thematiek, maar in geheel andere richking uitgewerkt, is het gedicht
‘Apocolyptisch’; ook hier een hardnekkige verdediging van een, in een plaatselijk
beeld weergegeven, eigen gebied tegen wat als aanranding van buitenaf ondergaan
wordt.
Het heeft geen zin vers na vers te noemen. Voor een gedeelte zijn deze gedichten
minder helder dan Odysseus' Terugkeer. Wel is hun ‘duisterheid’ slechts een
aanvankelijke; zij tonen bovendien de kracht van het oorspronkelijke beeld, dat de
lezing tot een genot maakt; zij zijn rhythmisch uitstekend (zelfs de Sapphische strofe
doet het); en zij zijn alle uitingen, onverminderd, van het wezenlijk poëtische conflict;
maar in vergelijking met
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Odysseus' Terugkeer ligt hier het woord meer ‘tussen de tanden’ nog en bezit
bovendien Odysseus' Terugkeer de hechtheid van de gesloten bouw. Redenen waarom
ik als geheel (in dubbele betekenis dus) de voorkeur geef aan Odysseus' Terugkeer.
Maar een voorkeur, die tenslotte geen andere is dan die van de ezel tussen de
hooischelven. Want bij de keuze beseft men tegelijkertijd dat men in het prachtige,
aan Koos Schuur opgedragen gedicht, afstand zou moeten doen van een nieuw element
in Bert Voeten's poëzie.
B. Rijdes.

Bibliographie
V. Sirolf: De Schuldenaar. Gottmer, Haarlem.
Deze roman werd bekroond met de eerste prijs in een door de uitgeefster op touw
gezette wedstrijd. Het eenparig oordeel van de jury luidde volgens de tekst op het
omslag: ‘Een uitmuntend gecomponeerde en goed gedocumenteerde historische
roman, die ons doet denken aan de grootste romanciers uit de vorige eeuw’.
Jury-uitspraken zijn er om beknibbeld te worden, maar dat deze historische roman
goed gedocumenteerd is, zal men wel aan moeten nemen, want geen sterveling die
niet over een uitgebreide en grondige historische kennis beschikt zal het al of niet
goed gedocumenteerd zijn van dezen roman kunnen nagaan. Toch heb ik zoo het
vage vermoeden, dat de auteur zijn lezers bij de neus heeft genomen en dat zijn
fantasie grooter is dan zijn historische kennis - wat overigens volstrekt geen bezwaar
is. Deze indruk wordt in de hand gewerkt door de geenszins uitnemende doch tamelijk
lukrake compositie en de geringe eenheid van stijl. Sirolf's schrijfwijze herinnert,
met zijn lange, ingewikkelde zinnen, zijn herhalingen, recapitulaties en rhetorische
vragen, in het begin inderdaad aan romantici uit de vorige eeuw, maar verderop wordt
zijn toon serieuzer, zijn stijl meer gedrongen en flitsend. Daar schijnt zijn onderwerp
- de geschiedenis van een Kolonel-landedelman, die lijdt aan vervolgingswaanzin,
een alles behalve negentiende-eeuwsch gegeven - hem langzamerhand te pakken
gekregen te hebben en toont hij meer dan middelmatige vertellersgaven. Wellicht
opgezet als een aardigheidje, is deze roman uitgegroeid tot een wat rommelig, maar
zeer leesbaar boek
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dat ons benieuwd maakt naar het verdere werk van dezen Utrechtschen
wiskunde-hoogleeraar, die nog twee andere bekroningen op zijn naam heeft.

B. Rijdes: Twee tegen een. A.A.M. Stols, Den Haag.
Evenals zijn novelle ‘Het derde Beeld’, waarmee Rijdes destijds op zulk een
verrassende wijze debuteerde, herinnert zijn eerste roman aan het feit, dat deze auteur
met veel overtuiging classicus is. Want niet alleen heeft hij een van zijn hoofdfiguren,
een leeraar in de klassieke talen, die in leven en denken geheel opgaat in de Grieksche
gedachtenwereld. Anderik genoemd (de toespeling is duidelijk), maar ook voltrekt
de handeling van het boek zich voornamelijk in ‘Platonische’ dialogen. De verdere
deelnemers in het debat zijn een zakenman. Koekebakker, die Faust wordt genoemd
en als gevolg van de vernederingen die hij in zijn jeugd onderging, nog slechts in de
macht van het kwade gelooft, en een notaris, de in Christus als Verlosser geloovende,
zachtmoedige Cruce. Deze drie vrienden komen regelmatig bij elkaar en althans
Cruce komt eenigen tijd onder de verderfelijke invloed van Faust, die ook zijn zuster
in zijn ban heeft, doch op de vijfde figuur van het boek, Margaretha, die hem
weliswaar liefheeft, tenslotte geen vat krijgt; zij trouwt later met Anderik. Faust weet
zich aan het eind overigens te zuiveren van het kwaad en gaat een toekomst met
nieuwe mogelijkheden tegemoet.
Wat in ‘Het derde Beeld’ geen bezwaar kon zijn, maar het hier wel is: Rijdes
beschrijft niet in de eerste plaats menschen maar ideeën en in dit geval zelfs vrij vage
ideeën - Cruce en Anderik zijn zoo moeilijk van elkaar te onderscheiden dat men de
voorkeur van Rijdes voor Anderik nauwelijks kan begrijpen. Bij zulk een opzet is
het ook mogelijk dat een ‘duivel’ zich zoozeer verloochent als Faust dat doet in het
zwakke en logischerwijze onaanvaardbare slot. En eveneens dat de figuren elkaar
steeds zoo prompt tegenkomen als in dit, niet alleen van praatavondjes maar ook van
toevallige ontmoetingen wemelende boek.
Dat het genre - van de ideeënroman - niet verwerpelijk behoeft te zijn en dat Rijdes
zijn in ‘Het derde Beeld’ gaaf tot uitdrukking gekomen talent niet verloochend heeft,
blijkt intussen waar zijn figuren niet slechts met elkaar redeneren, doch waar er iets
tusschen hen ‘gebeurt’. In de handelstransactie die Faust tezamen met Cruce uitvoert,
komen
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beide figuren plotseling op overtuigende wijze tot leven en de liefdesscène tusschen
Faust en zijn Gretchen zijn van een sterke liefdesscènes tusschen Faust en zuster
slechts een constructie die zijn invloed moet demonstreeren, Margarethe is de meest
levende figuur in dit als geheel niet geslaagde, maar in ieder geval interessante en
ernstige boek.

Herman Korteling: Het Christophorusbeeld. - Amsterdamsche Boek- en
Courantmaatschappij, Amsterdam 1947.
Dit is de geschiedenis van een ouden man, die zijn kapitaal geleidelijk verdeelt onder
zijn familieleden, handwerkslieden, die door de toenemende mechanisatie
langzamerhand aan den grond raken. Ook een oud, kostbaar Christophorus-beeld,
dat den ouden man tot zijn opofferende daden inspireert, gaat tenslotte den weg van
zijn andere bezittingen, maar op zijn sterfbed mag hij er nog even naar kijken. Er
wordt nog meer geofferd in dezen roman en het klinkt allemaal erg nobel, maar veel
overtuigingskracht gaat er van de halfzachte figuren niet uit.

Valère Depauw: Het lied van de getouwen. A. Manteau, Brussel, Den Haag.
Een industriëele roman, waarin de opkomst van een weverij wordt beschreven, en
wel met zooveel genegenheid voor dit bedrijf en blijkbaar ook met zooveel kennis
van zaken, dat men het boek als een waardevolle aanvulling van het, overigens eer
tot de journalistiek dan tot de litteratuur behoorende genre beschouwen kan. Zooals
bij vele van dergelijke boeken zijn de figuren vlak en clichématig en de afsluiting
van het werk is volkomen willekeurig. Maar een verdienste vormt weer het
eenvoudige, zuivere Nederlandsch van dezen Vlaamschen auteur, dat doelmatig is
waar rustigweg de ontwikkeling van de weverij wordt beschreven.

Ab Visser: De Leugen. De Boekerij, Baarn.
De geschiedenis van een liefdesverhouding, die wederzijds op een leugen berust:
van den kant van den jongeman wordt deze verhouding aangegaan en gecontinueerd
op grond van een mengsel van ijdelheid en aangeboren goedhartigheid, terwijl het
meisje haar ‘vaderbinding’ overdraagt op den jongen, dien zij dientengevolge nimmer
vermag te zien in zijn waren aard. De ontaarding van beider gevoelens lijdt tenslotte
tot den dood van het meisje, dat door den jongen vermoord wordt.
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Ab Visser heeft een fout gemaakt door dit gegeven tot een novelle te laten verwerken
door den inspecteur die het onderzoek leidt. Er is hierdoor iets scheefs in het boekje:
de inspecteur vertelt tenslotte toch niet in zijn eigen woorden maar in die van Ab
Visser, wiens bedoeling om dit bijzondere geval iets algemeen-menschelijks mee te
geven. bovendien te veel nadruk gekregen heeft. Ook zonder het commentaar van
den inspecteur is de vertelling overigens veelzeggend genoeg - ja, het boek is, afgezien
van het genoemde bezwaar, zelfs bepaald aangrijpend en de auteur is er werkelijk
in geslaagd ons zijn figuren voor te stellen, niet alleen als menschen van vleesch en
bloed, maar ook als menschen wier lot ons persoonlijk aangaat en die ons raken in
ons eigen bestaan. Het waarheidselement in deze novelle maakt haar tot een belangrijk
geschrift, het belangrijkste dat Ab Visser m.i. tot dusverre geschreven heeft.

Ab Visser: De man zonder hoofd. F.G. Kroonder, Bussum. 1947.
Veel meer ‘een boek’ is de roman ‘De man zonder hoofd’ van denzelfden schrijver,
die ongeveer tegelijkertijd met ‘De Leugen’ verscheen. Dat wil zeggen: het fictieve
element is hier veel sterker geprononceerd en wel in allerlei occulte,
parapsychologische verschijnselen met geheimzinnige verschijningen en
verdwijningen, duistere moorden en wraakoefeningen. Er is wel iets teveel van dit
fraais in dit boek, maar de verteller die Ab Visser hier ingevoerd heeft is een levend
mensch geworden en ook de sfeer is soms zeer suggestief, zoodat men het boek toch
geboeid en overtuigd leest.

Anton van der Vet: Het vluchtend Geluk. F.G. Kroonder, Bussum, 1947.
Van der Vet's inspiratie is bij het schrijven van deze roman uitgegaan van het
reisjournaal van Leonard Roggeveen, die in 1723 een expeditie van drie schepen
uitrustte ter ontdekking van Terra Incognita Australis. Op een eiland in de Stille
Zuidzee deserteerden vijf jongemannen van wie nooit meer iets werd vernomen. Eén
dezer jongemannen, een Amsterdamse patriciërszoon is de hoofdpersoon van Van
der Vet's boek, die een hevig verlangen koestert naar vrijheid, naar een schaduwloos
geluk in een ongerept land. Dat hij dit geluk nimmer bereikt, laat zich raden.
Dit motief, noch Van der Vet's schrijfwijze zijn bijzonder persoonlijk, maar deze
jonge auteur blijkt in staat om rustigweg een
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gaaf boek te schrijven, waarin het wisselend landschap, de sfeer van den tijd en
enkele primaire menschelijke eigenschappen - meer dan de menschen zelf - een
krachtig en overtuigend leven ontvangen. En dat is op zichzelf een gelukwensch
waard.

W. Somerset Maugham: Op het scherp van de snede. Vertaling C.J. Kelk.
De Driehoek, 's-Graveland.
‘Geniaal’ zou Somerset Maugham's ‘The razors edge’ volgens de toelichting van de
Nederlandse uitgave vooral zijn door ‘het bijzondere feit, dat voor het eerst in een
wereldsche en realistische roman de diepste wijsheid der Oostersche denkers een rol
speelt en dat de jonge Amerikaan waarom het boek draait de zuivere hoogten verkent
waarop de Indische heiligen verkeeren.’
Kwalijke motiveering, want de genialiteit van een boek wordt niet bepaald door
het een of andere bijzonder feit, maar door de wijze en het niveau waarop dit feit
werkelijkheid wordt. Larry Darrell nu, de verkenner der zuivere hoogten, is wel de
zwakste figuur in Maugham's boek: zoo gemeenzaam als de auteur omgaat met de
andere figuren, zooveel afstand schept zijn skepsis ten opzichte van Larry Darrell,
wiens strijd om bevrijding dan ook nergens ‘bloedige ernst’ wordt. Maar Maugham
is dan ook geen ‘ernstig’ schrijver, hij is geen genie maar een groot talent met veel
fijne smaak en een gevoelige intelligentie, wiens ‘Razor's edge’ men leest met
oprechte bewondering voor de brilliante en bekoorlijke hoedanigheden van
karakterteekening en compositie.
J.R.

Rectificatie.
In het artikel van A. Marja, ‘Dichter en Wereldbeeld’ in het Januari-nummer zijn
buiten de schuld van den auteur enkele storende zetfouten blijven staan, welke men
als volgt gelieve te verbeteren:
‘Generatie spontanes’ moet zijn: ‘generatio spontanea’.
‘Vague relies haunted’ moet zijn: ‘Vague relics haunted’.
‘Transitery parasite’ moet zijn: ‘transitory parasite’.
‘Mesaureles’ moet zijn: ‘measureless’.
‘Requim’ moet zijn: ‘Requiem’.

Witsen en zijn kring in het Stedelijk museum
Dat wat in Holland eigenlijk nooit heeft bestaan en waar de Fransen zo ver in zijn:
de litteraire salon, in wat bonkiger aard dan te Parijs heeft het in de jaren tachtig te
Amsterdam be-
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staan in de vriendenkring die Willem Witsen om zich heeft weten te verenigen.
Witsen was - benijdenswaardig komt zo iets ons thans bijna voor - in zekere zin een
‘cultureel centrum’ en hijzelf zou als kunstenaar, zonder de roem van dit ‘atelier’
zeker niet zo bekend zijn als nu het geval is. Want onder zijn meest intieme vrienden
telt hij al de groten van de ontwakende literatuur omstreeks tachtig: Kloos, Van
Eeden, Van Looy, Boeken, Erens, Hofker, voorts mannen als Diepenbrock, Veth,
en lateren als Van Schendel, Prins, en nog vele anderen.
Men heeft in deze Tentoonstelling niet alleen Witsen willen eren, maar bepaaldelijk
ook die grote en hoogst belangrijke Kring om hem heen en dus treffen wij behalve
manuscripten en merendeels door Witsen zelf vervaardigde fotografieën van zijn
vrienden, ook schilderijen aan van zijn collega's als Van Looy, Breitner, Dysselhof
e.a. Maar ook de mooie portretten die Witsen van zijn vrienden schilderde en etste,
kortom, ons wordt een sluier van het verleden opgetild en wij kunnen enkele
overgebleven gedenkstukken zien, waaruit wij met een beetje verbeeldingskracht
het geestdriftige en bewogen leven van de mannen van tachtig, zowel de schilders
als de schrijvers, kunnen reconstruëren. Het was inderdaad een andere tijd dan nu:
men was priller van levenswijze, minder cynisch dan het tegenwoordige geslacht.
Er was geest en humor, ook feesten en feestgedruis, maar er werd iets meer direct
aan de Muzen en iets minder exclusief aan Bacchus geofferd, zonder dat men nochtans
onderging in slemp en karnemelk. Géést vooral was er meer en grotere, hechtere
kameraadschap tussen de strijdbaren van pen en penseel.
Er is daarenboven veel werk van Witsen. Witsen heeft ons enkele zeer fraaie
stadsgezichten van Amsterdam nagelaten en we kunnen nooit laten deze schilderijen
te vergelijken met die van Breitner, omdat zij door hun ontstaan in dezelfde tijd een
gelijke stemming schijnen te vertolken. Edoch, Breitner is meer dan Witsen colorist,
vuriger, de schilder van beweging, van het bruisende leven, ook waar het niet
onmiddellijk is waar te nemen en alleen maar vermoed kan worden achter vensters
of aan voetstappen en sporen in de sneeuw. Witsen is meer ingetogen, stil, hij
openbaart iets naar binnengekeerds, iets van de voorname familie, waar men ook
niet alle emoties aanstonds kan speuren in directe reacties, maar waar alles wel een
zeker cachet heeft.
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Witsen verstond zijn vak, Breitner minstens zo goed. Het is trouwens wellicht pas
in onze tijd mogelijk heel een leven aan schilderen te wijden zonder het metier van
haver tot gort te verstaan.
Witsen dan heeft ons behalve zijn schilderijen, zijn tekeningen en etsen die vele
prachtige foto's nagelaten. In deze tijd, nu bijna iedereen zelf fotografeert en bovendien
wel een neefje of nichtje heeft, dat het fotograferen als beroep heeft gekozen, moge
dit niets bijzonders zijn, uit de negentiende eeuw zijn ons nauwelijks andere foto's
nagelaten dan de officiële bij de fotograaf vervaardigde, waar men voor moest poseren.
Uit die van Kloos, Boeken en Hofker voornamelijk proeven wij ook geheel de
stemming van het atelier.
Misschien is het waar, dat Witsen zich door zijn aristocratische reserve niet geheel
heeft kunnen verwezenlijken en dat geeft allicht achteraf iets enigszins tragisch aan
zijn figuur, maar zeker is het, dat wij deze in onze schilderkunst niet zouden kunnen
missen.

Marc Chagall
Een van de onbegrijpelijkste en onberekenbaarste factoren in de kunst is wel: het
succes; nooit is van te voren van een schilder te zeggen of hij de eigenschappen
daartoe bezit, omdat het succes telkens weer van nieuwe factoren afhankelijk zijn.
Men is na Van Gogh en Gauguin en Cézanne en zovele anderen wel eens te zeer
geneigd te denken, dat ieder die succes heeft onmogelijk een groot schilder kan zijn.
En juist deze hierboven genoemde schilders hebben met hun werk een enorm succes
gehad, maar beleefd hebben zij het niet, daar zij te vroeg stierven en het succes pas
kwam na hun dood.
Merkwaardig daarentegen, dat Picasso al vrij vroeg groot succes had, dat
Modigliani arm en ellendig en onbekend bij het publiek is gestorven, dat tenslotte
Chagall weer een succes is geworden bij brede lagen over de gehele wereld en dat
een groot gedeelte van dit publiek hem ook begrijpt en geniet van zijn kunst. Men
begrijpt, dat het niet nodig is om bij elke voorstelling te vragen wat het precies
betekent, maar dat het belangrijk is, dat men de geest van het werk aanvoelt: de
kinderlijk verbaasde en tevens berustende kijk op de rijke wereld: zo is deze nu
eenmaal en zo is het leven! Alles heeft een diepere zin, maar die hoeven wij niet
helemaal met het verstand na te pluizen en niet steeds concreet te onderscheiden. Bij
voorbeeld:
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een vrouw verwacht een kind en heeft behalve haar eigen gezicht ook dat van de
man en profil - medisch gezien niet juist - maar toch voelen wij door Chagall, dat
het psychologisch een waarheid is: zó kan een vrouw een kind verwachten; en hij
heeft daarmee haar liefde afgebeeld voor haar gezin en haar eigen wereld, haar huis
en erf, haar paard en kar.
Dit schilderij ‘Moederschap’ is er een uit de Collectie Regnault: en nu merken
wij, dat de schilder in deze collectie werkelijk prachtig vertegenwoordigd is. Haar
bezit behoort inderdaad tot het mooiste van wat hier op deze tentoonstelling hangt.
Marc Chagall behoort niet tot een school, hij staat apart, hij is alleen al door zijn
afkomst een alleenstaande figuur, want hij komt van Russisch- Joodse ouders en zijn
werk is van geest zeer Russisch en zeer Joods: het houdt verband met de volkskunst
en het zou mij zelfs niet verbazen te horen, dat Chagall ook kon borduren, zo iets
komt in deze Oost-europese landen meer voor. Denk aan de precieuze naaktfiguren,
die Moïsi Kogan, de Poolse beeldhouwer met eindeloos geduld in miniatuur formaatjes
in kruissteekjes borduurde.
De indrukken van zijn jeugd komen op vele van zijn schilderijen terug, de kleine
huisjes uit zijn geboortestreek, de kerk, de boeren en hun vrouwen met hoofddoeken
om, en de beesten, de haan, de koe, de ezel, de geit. Er is vooral in zijn laatste werk
een heimwee naar de nooit meer terugkerende stemming van de jeugd. Het motief
van de ouderwetse klok wordt prachtig gebruikt om ons dit soms schrijnend te doen
gevoelen. Dit laatste werk, harder van kleur geworden, is ook melancholischer en
meedogenlozer van mentaliteit, het minst het blije en luchtige en feestelijke, dat in
vroegere werken vaak wel aanwezig is. Er is iets haast profetisch voor in de plaats
gekomen en wij wachten in spanning wat deze grote colorist ons in de toekomst zal
laten zien.
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Ad Interim Critische Bijlagen 3
Van schrijvers die iets anders doen
Een en ander over kwelkaden
Een ontmoeting met D.A.M. Binnendijk
Binnendijks gelegen dammen noemt men kwelkaden. Dit uit een leerboekje over
waterstaatsrecht weggelopen zinnetje speelde mij door het hoofd, toen ik de
Amsterdams-steile trappen opklauterde, aan het eind waarvan de heer D.A.M.
Binnendijk mij wachtte. Kwelkaden zijn bestemd om de landerijen te beschermen
tegen het geniepig onder de dijken doorkwellende water en het is dus helemaal zo
gek niet, dat D.A.M. Binnendijk in 1930 gesproken heeft over het ‘beschermd domein
der Poëzie’ (men zie de inleiding tot zijn bloemlezing Prisma). Hij wil van deze,
beroemd of berucht geworden uitlating niet meer horen, maar ze staat er nu eenmaal,
getuigend van Binnendijk's gehoorzaamheid aan de in zijn naam besloten
voorbeschikking. Heeft hij daarmee niet de aanleg van kwelkaden bepleit om de
poëzie te vrijwaren tegen binnensiepelende, onpoëtische gevaren van allerlei aard?
Ze wijst in elk geval op aanleg voor orde, tucht en zindelijkheid, n'importe binnen
welk domein. Het is daarom ook zo gek niet, dat Binnendijk's studeerkamer en in
het bijzonder zijn schrijftafel een zeer bepaalde precizie vertoont, naar ik aanneem
niet alleen op de avond van mijn bezoek. Er bestaat geen enkele reden om hem van
zo'n mieserig motief tot orde-scheppen te verdenken als het ‘aan-kant-maken’ is van
een vertrek van een tot dusverre nooit geziene bezoeker. Nee, het moet hem in het
bloed zitten. Het is, indien men op het voorgaande acht wil geven, ook zo gek niet,
dat de heer Binnendijk de functie van hoofdambtenaar bekleedt ter gemeente-secretarie
van Amsterdam: hij treedt daar namelijk op als chef van de afdeling kunstzaken.
Wanneer men in deze laatste conclusie iets kleinerends wenst te lezen, dan moet
ik zeggen, dat men zich vergist. Mij tenminste is het nooit duidelijk geworden,
waarom in het algemeen hele en
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halve letterkundigen zo'n grief koesteren tegen het ambtenarendom. Neemt men het
Bertus Aafjes kwalijk dat Clinge Doorenbos een collega van hem is? Waarom zou
men het dan Binnendijk euvel duiden - ik zeg niet dat men het werkelijk doet -, dat
mannen met inktvlekken achter de oren en door formulierenwellust vergrijsd tot zijn
stand behoren? Alsof niet slechts hij, die onderdeel èn samenhang weet te
onderscheiden (en van hoeveel gewicht zou het zijn als velen dat konden en hoe
weinigen hebben er benul van), waarlijk ambtenaar is, waarlijk in staat is een
evenwichtig geheel op te bouwen. En als men dan Binnendijk heet en de eerste letters
van zijn voornamen tezamen het woord dam opleveren, en als men zijn schrijftafel
gebruiken kan zonder er zwakzinnig van te worden, en als men het domein der poëzie
wenst (of wenste) te beschermen, welnu dan voert men zonder twijfel ook als
ambtenaar een lovenswaardig bestaan en mag men aan praedestinatie geloven.
Maar daarom ook was mijn vraag of hij, Binnendijk, met grootse idealen in 1945
ter gemeente-secretarie arriveerde, naief. Geweldige idealen verdragen zich slecht
met ordelievendheid en luiden, als ze in practijk worden gebracht, meestal alleen de

de chaos in. En ik, die - hoewel ik ze beide bewonder - in Bindijk's verzen zo min
als in zijn essays laaiende vuren, excessiviteit en luchtkastelen had ontdekt, diende
te weten, dat alles ook niet te vinden zou zijn in de brieven, raadsvoordrachten en
nota's, die hij aan zijn ambtelijk bureau wrocht.
Of moet ik mijn vraag misschien uit de omstandigheid verklaren, dat de combinatie
‘Afdeling Kunstzaken’ voor mij iets lichtzinnigs had? Bij ‘afdeling’ toch denk ik
aan kaartsystemen, stukjes vlakgom en een penne-
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mesje; bij ‘kunstzaken’ aan bundeltjes frivole gedichten en aan
naakt-op-een-schilderij, al moet ik toegeven dat in het woord ‘zaken’ weer een
aanmerkelijke dosis terughoudendheid schuilt. Maar 't was aanvankelijk toch net of
ik van ‘eerwaarde muze’ hoorde spreken zo dikwijls ik over de aangeduide combinatie
peinsde en dan valt - ten minste voor mij - de nadruk op de muze en de rest geloof
ik wel.
De werkelijkheid, intussen, is anders. Als afdelingschef regelt Binnendijk - altijd
in eerste instantie, want de wethouder van kunstzaken (daar heb je de ‘eerwaarde
muze’ al) is de verantwoordelijke man - als afdelingschef dus regelt hij de
gemeentelijke bemoeiïngen met de Dienst der musea en met de Stadsschouwburg
en is hij ambtshalve secretaris van kunstcommissies, die b.v. advies geven over
opdrachten aankopen en het toekennen van prijzen. ‘Zuiver ambtelijk werk’,
verzekerde mij Binnendijk, ‘niet vervoerend of enthousiasmerend, maar nuttig en in
bepaalde opzichten zeker bevredigend’.
Mij dunkt, dat zó inderdaad de kwestie gesteld moet worden. De kunst is, met
name in deze na-oorlogse tijd, een belangrijk element in het sociaal en maatschappelijk
leven geworden, niet door dwang van hogerhand, maar uit eigen wil. En in zover de
- ondanks dat nog steeds volwaardig-autonome - kunst en kunstenaar zich met het
sociale en maatschappelijke inlaten, ontmoeten zij (en moeten zij ontmoeten) de orde
en de regel en dus ook de overheid. Dat is nu eenmaal net zo onvermijdelijk als regen
in vacantiedagen. Wanneer men dan, hoewel ambtenaar, alle noden en lusten van
die kunst en die kunstenaar, aan den lijve haast, zèlf heeft gevoeld, dan kan men ook
in de qualiteit van ambtenaar een hoogst nuttig instrument zijn, dan kan men in zijn
arbeid bevrediging vinden, dan kan men zelfs het gemeentelijk bureau tot een
knooppunt van leven maken en dan kan men over het leraarsvak (dat Binnendijk tot
1945 heeft uitgeoefend; Nederlands en geschiedenis) oordelen als over een betrekking,
die al te zeer aan isolement laboreert. Want dat woord gebruikte Binnendijk, toen ik
tegenover hem zat. Even dacht ik knipperogend aan judassende meisjes en jongens
en even dus leek mij dat isolement wat verbijsterend. Maar toch, in een bepaald
opzicht, is het gymnasium als oord waar men voor het leven léért, maar waar men
het leven zèlf nog nièt beleeft, een geïsoleerde plaats en in datzelfde opzicht is een
ge-
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meentelijk bureau voor kunstzaken, mits niet door een droogstoppel geleid, een
contactpunt van het leven.
Ik heb alzo in D.A.M. Binnendijk geen innerlijk verscheurd mens kunnen zien,
die tandenknarsend des morgens zijn boterhammetjes in een trommeltje doet en een
wanhopig-verliefde blik gooit op zijn privé-schrijftafel in zijn eigen, Amsterdams-hoge
kamer. Zijn gedichten en essays bracht hij onder in een eigen domein; zijn ambtelijk
bestaan kent eigen grenzen, maar er bestaat tussen die beiden een ondergrondse
stroom van saamhorigheid, er is - altijd in een zeer bepaald opzicht - een
vriendschappelijke relatie tussen die beide gebieden. Daarom stort hij zich niet, des
avonds thuis gekomen, als een uitgehongerde op zijn litteraire arbeid, zoals (stel ik
mij voor) een garen-en-band-man met een postzegelaffectie dat 's avonds doet op
zijn verzameling. Maar dat neemt toch allemaal niet weg, dat de ambtenarij niet op
zijn hele persoon en al zijn tijd beslag mag leggen. Binnendijk blijft weloverwogen
in zijn voorkeuren en opvliegende haat zowel als de bliksemde hartstocht der liefde
zijn hem, uiterlijk althans, vreemd, maar: de litteratuur is zijn uitverkorene en de
ambtelijke functie niet meer (zij het ook niet minder) dan een hartelijke kennis. Wat
een geluk echter voor hem, dat, uit kracht van zijn speciale ambtelijke
werkzaamheden, die kennis soms ineens het uiterlijk van de uitverkorene krijgen
kan en dat zijn critische bezinning hem de uitverkorene soms als hoogstens een goeie
kennis kan doen zien. 't Is niet alles goud wat er blinkt, zo min in de literatuur als
aan een ambtelijk bureau. Kwelkaden blijven noodzakelijk.
Maar hoe dan ook: onder de ‘schrijvers die iets anders doen’, neemt Binnendijk
een plaats in die men ook de overigen zou toewensen: die van het evenwicht.
Barend de Goede

Een indrukwekkend gedicht
P.N. van Eyck: Medousa. Een Mythe. (A.A.M. Stols, Den Haag. 1947)
Zou men dit omvangrijke gedicht alleen willen naderen van de poëtische kant, dan
deed men het onrecht. De ondertitel bevat reeds een waarschuwing, die men evenwel
in den wind kan slaan; de aantekeningen - en die zijn onontbeerlijk! - echter wijzen
op
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een zo groot aandeel van eruditie en intellect in de totstandkoming van het werk, dat
men naast een waardering van de dichterlijke uitwerking zich ook een confrontatie
met de geest voor ogen moet houden. Geest mag in geen enkel gedicht ontbreken;
maar men constateert bijna onmiddellijk, dat hier de geest een zodanig overwicht
heeft, dat de waarde van het gedicht meer daardoor dan door de poëtische kracht
wordt bepaald. En bij alle genegenheid die ik voor dit werkstuk gekregen heb: poëtisch
acht ik het niet van grote allure.
In wezen ontbreekt het van Eyck niet aan lyrische kracht (84: Hart, hart...;
natuurbeschrijvingen, 86 e.t.q.; de vreugde van op te gaan in de schoonheid der aarde:
88; het naderen van de nacht: 100) noch aan diepte van gevoel; en het instrument
dat hij bespeelt is hem vertrouwd. Maar de spanning, waaruit het vers geboren wordt,
ontbreekt. Te bewust zijn deze regels geschreven, om de praelogische (sive
postlogische) functie van het dichterschap de vrije hand te laten. Taalvermogen treedt
reddend op: prachtige beelden, suggestieve adiectiva, sfeer, die bereikt wordt door
een overigens te veelvuldig, hanteren van dezelfde gegevens (mijmering, gepeins,
zeegeruis). Eentonigheid wordt niet vermeden; praegnantie ontbreekt, het magische
woord ontbreekt, het autonome rhythme, de muziek. En de vraag rijst - noodlottig,
als die rijst bij poëzie -: waarom dit alles niet geschreven in proza, dat het levender,
dwingender, ontstellender nog zou gemaakt hebben?
Het spijt mij, dit te moeten schrijven, omdat ik voor de overige kwaliteiten van
het gedicht gevoelig ben. Het heeft mij ontroerd. Het werkt door in mij, omdat zijn
andere zijde - de mythologische, in de zin van van Eyck - zo sterk is. Ziet men af
van het gedicht, en leest men het ‘verhaal’, dan krijgt men een zo duidelijk beeld
van van Eyck zelf, en in hem van de mens en de dichter in het algemeen, dat men
eigenlijk zou moeten zwijgen. Voor deze grootse poging het mysterie van leven en
lijden en liefde, en zonde en genade, van dichterschap in wanhoop en vreugde, van
de eeuwige worsteling om de zin van dit bestaan dat naar het licht dringt, maar onder
de doem van de dood ligt, uit te beelden in een mythe, waarin van Eyck prachtig een
nieuwe zin legt, vervult ons met eerbied. Een eerbied, die nog vergroot wordt door
het feit dat van Eyck, zich bewust van de profetische opdracht van de dichter, niet
schroomt zichzelf in dit
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proces bloot te geven op een wijze, die slechts de grootsten aandurven. Door dit alles
heeft het gedicht een allure gekregen, niet van poëtische aard, maar van menselijke;
het heeft een innigheid die warmte wekt, een vroomheid, die stil maakt. De grote
dromen van de mensheid zijn door deze dichter heengegaan; verantwoording daarvan
wordt gegeven in de nazang en in de aantekeningen. Herinneringen worden opgewekt
aan Homeros, aan Vergilius (de dichter van de Aeneis, niet, of sporadisch, die van
de Eclogae), en Lucretius. En men vraagt zich af, of niet het verlies aan poëzie
vergoed wordt door winst aan geest.
De roerselen van het hart van de mens worden hier zo duidelijk blootgelegd, en
de uiteindelijke vrede in de verlossing is zo verstild weergegeven, dat de vorm in
laatste instantie van bijkomstige waarde is geworden. Men heeft een rijk, moedig,
eerlijk man ontmoet. Een figuur, die op edele wijze de cultuur van Europa in zich
belichaamt.
B. Rijdes

Rex Warner
Wederopstanding van de allegorist
Wij leven in een tijd, waarin politieke problemen een grote rol spelen, groter dan
religieuze problemen. Politieke gebeurtenissen hebben voor een belangrijker deel
dan voorheen bezit genomen van onze gedachte- en gevoelswereld; zij maken deel
uit van onze angsten en zorgen en zijn nauw gebonden aan onze persoonlijke strijd
om zelfhandhaving. De zorg om den brode van de kleine mens is als het ware symbool
geworden van de zorg om den brode van de grote wereld; onze persoonlijke angst
voor de dood is opgenomen in de bedding van doodsangst, welke onze ganse
beschaving heeft aangetast. Door middel van een keur van technische apparaten
worden wij van dag tot dag geconfronteerd met rampen en onheilen, met ongeluk
en verderf, met haat en vervolging. Wij zien hoe de wereld schreeuwt om geloof,
ideeën, overtuigingen, die zij verloren heeft, en wij zien hoe handig politieke
marskramers en venters in velerlei quasi-wijsgerige opvattingen hun slag slaan bij
massa's, die zo hongerig zijn, dat zij bereid zijn alles te slikken, zolang iemand maar
beweert, dat het brood is. Men
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roept zo luidruchtig om bezinning en vrede, dat het anderen onmogelijk wordt gemaakt
zich te bezinnen of in vrede te leven. Overal ziet men verwarring en versnippering;
overal een hunkering naar verlossing, doch een groot wantrouwen ten aanzien van
ieder, die het woord verlossing in de mond durft nemen of zich verlosser zou durven
noemen.
Is het in een dergelijke wereld nog mogelijk zich te isoleren, en zo ja, is een
isolement gerechtvaardigd? Het is een vraag, die ieder mens zich bij tijden stelt,
wanneer hij zoekt naar die vorm van evenwichtigheid, welke het geluk het meest
nabij komt, en die zich toch soms onder zulke eenvoudige woorden vangen laat. ‘Al
het ongeluk van de mensheid vindt zijn oorzaak in één ding, namelijk dat de mens
zich niet rustig in een kamer kan ophouden,’ zei Pascal. Maar heeft men recht op
een dergelijke rust, en zal men erin slagen die rust te vinden, wanneer de kranten
worden binnengebracht en de radio wordt aangezet, zodat wij moeten lezen en horen,
dat nog overal ter wereld vervolgd en gemarteld wordt, dat de boom van het boze
niet met wortel en tak is uitgerukt, maar nog steeds nieuwe loten schiet, dat het kwaad
ons aankijkt, wanneer wij ons gezicht buiten de deur vertonen en zelfs wellicht,
wanneer wij ons voor de spiegel staan te scheren? Dit zijn vragen, waarmede ieder
mens zich in deze tijd bezighoudt, maar die veel moderne schrijvers naar de keel
grijpen, hier en elders.
In Engeland leeft thans een jonge generatie dichters en schrijvers, die deze
problemen van alle kanten beziet, van alle kanten, omdat zij door de aard van hun
persoonlijkheid vaak sterk uiteenlopen. De jonge dichter Stephen Spender zegt bij
voorbeeld het volgende over de taak van de dichter in deze tijd:
‘De dichters worden voor het probleem gesteld, dat zij in de bevattelijke termen
van de verbeelding de chaos van deze door politiek geobsedeerde wereld moeten
overbrengen. Wij leven temidden van verschijnselen en kwesties, welke met elkaar
in conflict zijn, zoals de strijd op leven en dood tussen naties en klassen, de worsteling
van een nieuwe maatschappelijke orde om tot ontwikkeling te komen. Bovendien
worden wij voortdurend verontrust door verpletterende, stoffelijke gebeurtenissen
als oorlogen en revoluties. Het probleem is om de aard van deze gebeurtenissen te
begrijpen en hen over te brengen in de heldere taal der verbeelding, waar zij bestaan
in hun eigen logische verschijningsvorm, welke los staat van de realiteit, maar
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waarin niettemin de waarheid van deze realiteit haar weerspiegeling vindt.’
Doorgaand op deze stelling van Spender, zal de dichter en zeer zeker ook de
prozaschrijver in deze tijd, zich niet blind mogen staren op uiterlijke verschijnselen
in deze verwarde wereld, maar moeten zoeken naar de innerlijke beweegredenen, de
historische achtergronden, de maatschappelijke condities, kortom alle vormen, welke
tot deze verschijnselen hebben geleid. Daarbij dient hij zich te hoeden voor elke
vorm van orthodoxie, en vooral religieuze of politieke orthodoxie, omdat deze
belemmerend werkt zowel op zijn uitzicht op de wereld als op het inzicht in zichzelf,
en zeer zeker op de vrije loop van zijn verbeelding. Een ander gevaar vormt de
orthodoxie van het realisme, een kunstvorm, welke een dimensie mist, en de indruk
maakt van zelfvoldaanheid, omdat het kind toch bij de naam genoemd werd.
Rex Warner, de meest op de voorgrond tredende jonge Engelse prozaïst van het
ogenblik, verdedigt zowel in theorie als in de practijk een allegorische schrijfmethode,
en doet een aanval op de puriteinse realist, die vasthoudt aan wat de Engelsen noemen
‘the spadeishness of every spade’. In zijn bundel essays ‘The Cult of Power’, waarin
hij de meest uiteenlopende onderwerpen behandelt als ‘De studie der Klassieken’,
‘Notities over de taal van AEschylos’, ‘Dostojewski en de ineenstorting van het
Liberalisme’, ‘Over het lezen van Dickens’, en ‘Over vrije meningsuiting’, verdedigt
hij de allegorische méthode tegenover de realisten en begint ermede met erop te
wijzen hoe vaak wij al allegorische beeldspraak gebruiken in onze omgangstaal. Om
enkele voorbeelden te noemen, wanneer wij spreken over ‘God, de Vader’, ‘Moeder
Aarde’, een ‘bliksemaanval’ of zeggen, dat wij ‘ergens de buik van vol hebben’. Bij
de allegorische methode beschrijft men iets, terwijl men het doet voorkomen, alsof
men iets anders beschrijft, en deze ogenschijnlijk omslachtige wijze van werken is
in staat om door haar nieuwheid, haar originaliteit een nieuw licht te werpen op oude
waarden, en verhoudingen tussen begrippen en verschijnselen weer te geven, welke
anders verborgen blijven. Wanneer ik spreek over nieuw, bedoel ik daar natuurlijk
niet mee, dat de méthode nieuw zou zijn - alleen al in de Engelse literatuur zoudt U
mij onmiddellijk John Bunyan's ‘Pilgrim's Progress’ uit 1676 of Swift's befaamde
‘Gulliver's Travels’ uit de 18e eeuw voor de voeten kunnen werpen - ik wil
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slechts zeggen, dat zij de schrijver nieuwe mogelijkheden verschaft - en dat geldt
voor alle tijden - omdat hij door een zeer eigen beeldspraak, en een vaak zeer originele
verhouding tussen het begrip dat beschreven, en het begrip dat slechts gesuggereerd,
doch eigenlijk bedoeld wordt, onze aandacht verscherpt en ons tot nadenken brengt.
Er bestaat bovendien wel degelijk verschil tussen oude allegoristen als Bunyan en
Swift en die uit moderner tijden als Dostojewski, Dickens (beide schrijvers die de
allegorische méthode veelvuldig hebben toegepast!), Rex Warner en George Orwell.
Warner wijst er in zijn essay op, dat Swift een normaal mens in een abnormale
omgeving plaatst, ten einde de abnormaliteiten van de normale mens te hekelen. In
Lilliput wordt de normale Gulliver door pygmeeën overrompeld. Wij constateren
met schrik en ontzetting, welk een absolute macht deze kleine wezens kunnen
uitoefenen, wanneer zij zich in massa vertonen; maar evenzeer constateren wij, dat
ditzelfde ook voor mensen opgaat. De mèthode van Dickens of Dostojewski is
lijnrecht het tegenovergestelde. Mensen die wij als heel normaal zien, worden soms
heel bijzonder - oppervlakkig lijken zij doodgewoon, maar wanneer wij dieper
doordringen, ontdekken wij, dat zij geestlijke en sociale machten vertegenwoordigen,
die ver boven het persoonlijke uitgaan. Rex Warner realiseert zijn opvattingen ook
in de praktijk.
Over zijn leven en publicaties enkele korte notities. Hij werd in 1905 in
Gloucestershire geboren en studeerde o.a. in het Wadham College in Oxford. Hij
studeerde Oude Talen en Engels en was tot voor kort leraar. De eerste bom, die op
Londen terecht kwam had bijna een eind aan zijn leven gemaakt. Hij sloot zich aan
bij een Home-Guard Luchtafweerbatterij, dat leger van vrije-tijd-soldaten, dat zich
vaak zeer verdienstelijk heeft weten te maken, en verkreeg zoals hij zelf bescheiden
zei: ‘een onaanzienlijke staat van dienst.’ Later aanvaardde hij de betrekking van
Directeur van het Britse Instituut te Athene. Zijn eerste publicaties, een bundel verzen
en de allegorie ‘The Wild Goose Chase’ zijn van 1937. In 1938 publiceerde hij ‘The
Professor’, een roman over een land, dat in angstige spanning wacht op het
binnenmarcherende leger van een naburige, vijandige mogenheid, en dat vooral ten
gronde gaat door de halfslachtige houding van zijn politieke leider, een professor,
die men louter om zijn onkreukbaar-
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heid tot hoofd van de staat benoemd heeft. Dit belangwekkende boek, geïnspireerd
op het gebeuren in Tsjecho-Slovakije, maar des te indringender omdat het van de
feitelijkheden is losgeweekt, zodat het ons in ons besef versterkt, dat dergelijke
dingen overal konden en zelfs nog kunnen gebeuren, zal binnen afzienbare tijd ook
in het Nederlands verschijnen bij de Uitgeverij A. Manteau N.V. te Brussel, waar
reeds eerder een vertaling van ‘The Aerodrome’ (1941) verscheen. Daarna kwam
nog uit ‘Why was I killed?’ een belangwekkende dramatische dialoog (1943), waarop
ik nog terugkom. In 1945 verscheen een Engelse vertaling van de ‘Medea’ van
Euripides, terwijl in datzelfde jaar een nieuwe bundel gedichten ‘Poems and
Contradictions’ werd uitgegeven.
‘Het Vliegveld’, het enige boek dat u zich direct in een goede Nederlandse vertaling
kunt aanschaffen, behandelt de strijd tussen twee machten. Aan de ene kant een oud
dorp, waar de tradities tot op de draad versleten zijn, waar de woorden van Squire
en dominee hol zijn gaan klinken door hun leegte, en de waarden innerlijk zo verrot
en vergaan zijn, dat zij alleen nog maar kunnen dienen als camouflage van
schijnheiligheid en bedriegerijen. Aan de andere kant een vliegveld, dat zich
meedogenloos uitbreidt en het dorp meter voor meter opslokt; dat onder commando
van een onbarmhartige, ijzeren luchtmaarschalk met zijn’ leuzen en phrasen, de
schijn van eerlijkheid mee heeft, een gemakkelijk spel speelt met de verteerde
levensopvattingen van de dorpsgemeenschap, maar dat ten slotte tot ondergang
gedoemd is door zijn aan waanzin grenzende starheid en discipline, zijn onbarmhartige
vertrapping van kaf en koren, van iedere levenskiem. Om u een indruk te geven van
het karakter van de luchtmaarschalk wil ik een kort fragment citeren. In dit deel trekt
hij van leer tegen zijn opstandige discipel Roy, een der hoofdfiguren uit het boek,
die in werkelijkheid zijn zoon is, een feit, dat bijna tot het einde van de roman
verborgen blijft. Roy die opgevoed is door de dominee en de dominese van het dorp
(de laatste is zijn moeder, de eerste zijn vader niet) heeft aanvankelijk een intense
afkeer van het Vliegveld en zijn aanhang, maar wordt door zijn geliefde omgepraat
en neemt dienst. Hij wordt de vertrouweling van de luchtmaarschalk, maar kan zich
tenslotte al evenmin losmaken van zijn verleden als van zijn hunkering naar de goede
en boze dingen,

Ad interim. Jaargang 5

43
die dit leven gezamenlijk zijn inhoud geven. De dictator doet alle mogelijke moeite
om Roy weer te brengen op wat hij als het rechte pad beschouwt en zegt dan o.m.:
‘Ik zou willen, dat je begreep, dat het absoluut onvoldoende is de maatschappij te
laken om haar onbruikbaarheid, haar verspilzucht, haar domheid. Dit zijn alleen
symptomen. Wij vechten tegen de zielen der mensen zelf. Ieder van hen en elk van
hun ideeën moeten wij verafschuwen. Bedenk hoe zij aan de aarde gebonden zijn,
voortwroetende van de ene klomp modder naar de andere, terwijl zij zich zwakjes
voorstellen, dat er een onderscheid bestaat tussen de twee, en niet in staat zijn zich
een uiteindelijk doel voor ogen te houden, immer en altoos vastgeankerd in hun
ellendige en onbelangrijke geschiedenissen, met één woord de hele miserabele
geschiedenis van de mens op aarde. De godsdienst, die gedurende lange eeuwen een
veredelende, of een misleidende uitwerking heeft gehad, is verdwenen. Het ras, dat
wij, onder alle mensen, nu dienen te beschermen is een ras van fortuinzoekers en
sentimentelen, ongedisciplineerd behalve door krachten die zij niet begrijpen,
ongevoelig voor alles behalve voor de laagste, gemeenste, de meest mechanische
stimulansen. Dàt beschermen! Wij zullen vernietigen wat wij niet kunnen veranderen.’
Aan het einde van het boek stort de wilde dictator met zijn voornaamste volgelingen
in een vliegtuig neer. Dan volgt in enkele zinnen, in de overpeinzingen van Roy,
datgene wat wij als een synthese kunnen beschouwen, en als een waarschuwing aan
de mensheid kunnen zien:
‘Nu was hij dood, en binnenkort zou de ganse organisatie die hij had opgebouwd
door de dood van al haar leiders ineenstorten - van de voorgenomen plannen zou
niets terechtkomen. Doch het was niet alsof hij nimmer had bestaan, want niemand
die hem gezien had kon hem vergeten, tot in de verste uithoeken van het land was
de macht van zijn ideeën doorgedrongen en nooit zou de oude manier van denken
ze geheel waarheid van bevestigen.
Dit werd geschreven in het jaar 1941 en wij mensen van 1947 kunnen er wellicht
de waarheid van bevesttigen.
De kracht van deze roman rust in de eerste plaats op de ideeën, die eraan ten
grondslag liggen, en die volkomen werden opgevangen in de allegorische vorm.
Door een wereldconflict, waarvan de strijd tussen de asmogendheden en de
democratieën
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ten slotte slechts een onderdeel vormde, terug te brengen tot een verbeeld conflict
tussen een dorp en een vliegveld, heeft Rex Warner inderdaad bereikt wat Spender
als eis stelt: ‘Hij heeft de aard van de gebeurtenissen begrepen en is erin geslaagd
deze over te brengen in de heldere taal der verbeelding, waar zij bestaan in hun eigen
logische verschijningsvorm, welke los staat van de realiteit, maar waarin niettemin
de waarheid van deze realiteit haar weerspiegeling vindt.’ Hij heeft het verwarrende
puin van vooroordelen en bijkomstige bijzonderheden weten op te blazen, zodat de
conflicten zuiver kunnen worden gezien en gepeild. Doordat hij de problemen los
gemaakt heeft van de landen, waarin zij het eerste en het gemakkelijkst hun
voedingsbodem hebben gevonden, i.h.b. Duitsland, heeft hij er nog eens sterk de
aandacht op gevestigd, dat wij het kwaad overal dienen te zoeken, tot in onze
scheerspiegel toe. Warner heeft daarbij de bijzondere kwaliteit, dat hij over een zeer
persoonlijke stijl beschikt, prachtig, sober, lucide. De geest, welke achter dit boek
staat ontmaskert elke phrasologie en weet sommige afgesleten begrippen, die wij bij
onszelf verloren wisten, opnieuw te zetten, zodat zij weer gaan schitteren.
Elke vorm van kunst heeft zijn eigen gevaren. De gevaren van een allegorische
roman lijken mij daarin te liggen, dat de karakters ondergeschikt gemaakt dienen te
worden aan de ideeën, zodat zij licht kunnen ontaarden in typen, terwijl de handeling
als het ware door diezelfde ideeën gedetermineerd wordt. Dit gevaar heeft Warner
niet altijd kunnen ontwijken. Weliswaar heeft een grote psychologische kennis hem
voor het scheppen van typen behoedt, maar hier en daar hebben zijn personen toch
iets stug-schematisch gekregen en weten zij ons wel door hun ideeën mee te slepen,
maar niet door hun handelingen te ontroeren. Wanneer men Warner in dit opzicht
vergelijkt met bijvoorbeeld Dostojewski, die toch ook allegorische méthodes in zijn
werk heeft toegepast, dan zou men dit willen wijten aan een verschil in temperament.
Dostojewski met zijn grote emotionaliteit, die overal door de rationele elementen
heenbreekt, heeft misschien minder gedacht aan de logische consequenties van een
bepaald karakter, maar heeft dit meer warmte en veel meer leven gegeven.
Sterker dan in ‘Het Vliegveld’ voel ik dit bezwaar in de dramatische dialoog ‘Why
was I killed?’. Een soldaat wordt in de oorlog dodelijk getroffen. Hij
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verschijnt onzichtbaar op aarde weer, in een kathedraal, bij het graf van een
‘onbekende soldaat’. Daar ontmoet hij een gezelschap van zes personen, ‘sightseeers’
in gezelschap van hun gids. De priester in de kathedraal stelt aan deze zes mensen
de vraag, die de gestorven soldaat zou willen stellen: ‘Neem aan, dat deze onbekende
soldaat u zou willen vragen: “Waarom werd ik gedood?” Wat zou uw antwoord zijn.’
Er ontstaat een twistgesprek tussen de leden van het gezelschap, tussen de man met
grote invloed, de jongeman uit de vliegtuigfabriek, de Duitse intellectuële emigrant,
de man die in Spanje tegen het fascisme heeft gestreden, en de oudere, door de oorlog
alleen achtergebleven vrouw. Geen van hen weet een bevredigend antwoord te geven,
maar de dode soldaat die bevrijd is van de banden van ruimte en tijd bezit de macht
om in hun leven terug te kijken, en komt tot de slotsom, dat ieder antwoord een
resultaat is van persoonlijke levenservaringen en omstandigheden, van
maatschappelijke achtergronden, van schijnbare toevalligheden. Ieder antwoord blijkt
wáár, vanuit het léven van degene, die antwoord geeft, ook dat van de priester, de
enige die in staat blijkt in zekere mate de visioenen van de dode te delen. Niettemin
wordt de dode voor een groot gedeelte teruggeworpen op zijn eigen visioenen. Dit
is kort, schematisch de inhoud van het zeer ideeën-rijke boek. Persoonlijk ben ik,
misschien bevooroordeeld door fims in de trant van ‘A Matter of Life and Death’
van dergelijke gegevens nogal afkerig, door het bijna onontkoombare ‘kitsch’-element,
dat stuitend is en niet gerechtvaardigd wordt door de zin van de vraag, die gesteld
wordt, en stellig niet door de zin van het gegeven antwoord. Niemand zal een
bevredigend antwoord op dergelijke vragen kunnen geven, ook een intelligent
romanschrijver als Warner niet, maar de zin van zo'n boek is, dat de vragen gesteld
worden, omdat zij ook steeds bij ons opkomen! Wat het gegeven Warner zeker
verschaft heeft, is de mogelijkheid om karakters te scheppen, die sterker zijn dan hij
hier gedaan heeft. In dit boek zijn zij te veel belichamingen gebleven van zijn ideeën,
zij het dat deze ideeën op zichzelf in zulk een bijzondere mate de moeite waard zijn,
dat zij een vertaling van deze dramatische dialoog alleszins rechtvaardigen.
Het is een intellectueel genot dit boek te lezen, het appeleert sterk aan onze
gevoelens, waar wij zelf het sterkst bij de problematiek ervan betrokken zijn geweest,
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waar wij de ervaringen van de overigens psychologisch goed ‘getroffen’ personen
hebben gedeeld of hebben gekruist. En is dit niet een verdienste, die een roman doet
uitsteken boven het merendeel van de in de laatste tijd gepubliceerde boeken, die
betrekking op ónze problemen hebben?
Jan Spierdijk

Filmkroniek
William Wyler: The best years of our lives. ('47. Sc.: Rob. Sherwood, naar
Mackinlay Kantor. Cam.: Gregg Toland).
Het probleem van de terugkeer van gedemobiliseerden in de maatschappij wordt hier
behandeld op een wijze die zeer naar het ‘gemiddelde’ gericht is. Elk der drie
hoofdpersonen staat hier minder als een individueel geval dan wel als een symbolische
figuur die duizenden anderen vertegenwoordigt. Niettemin zijn de personnages reëel
en aanvaardbaar, zij missen echter precies datgene wat hen een onvervangbare
individualiteit zou kunnen geven en waardoor zij ons menselijk zouden boeien. Men
merkt doorlopend de ál te bedachtzame constructie van het scenario, de
voorzichtigheid om vooral niet van de gemiddelde af te wijken. De geest van deze
film is didactisch-realistisch, en past eigenlijk nog geheel in het kader van de vroegere
Amerikaanse oorlogs-propaganda-films.
Dat men drie uur lang geboeid blijft is ongetwijfeld te danken aan de superbe regie
van William Wyler, aan de meesterlijke enscénering en de voortreffelijke fotografie.
Het tempo is langzaam maar niet te traag, de camerabehandeling is vrij statisch en
van een uitermate geraffineerde beeldvlakverdeling, in hoogte en breedte, maar ook
in de diepte. wat mogelijk was door de grote scherpte-diepte der ‘pan-focus’
opname-techniek.
Verreweg de sympathiekste figuur onder al deze op het doek rondwandelende
gemiddelde leeghoofden is ongetwijfeld Harold Russell, vooral ook omdat hij
menselijk het échtst is, omdat hij zichzelf speelt: de matroos die zijn beide handen
verloren heeft en zich met haken moet behelpen. Men vraagt zich echter af, of alle
oorlogsverminkten tenslotte zo gelukkig terecht komen als deze.
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The best years of our lives is ongetwijfeld een belangrijke film, maar toch teveel
commercieel ‘maakwerk’ en te nadrukkelijk van paedagogische bedoelingen.

Frank Capra: Arsenic and old lace. ('41. Naar Joseph Kesselring).
Terwijl de film You can't take it with you heel wat aanvaardbaarder, rijker en
menselijker is dan het gelijknamige toneelstuk, kan men de verfilming van Arsenic
and old lace niet anders dan een schaamteloos wangedrocht noemen. Deze lege
flauwe kul néémt men desnoods op het toneel nog wel, zo voor een vrij avondje - ik
voor mij verwacht eigenlijk van het toneel nooit veel méér (een goed toneelstuk
immers léést men!) - maar de filmkunst en zelfs de industriefilm zijn hier heus nog
te ‘goed’ voor. Dit is nu verfilmd toneel in optima forma en in de allerberoerdste zin
des woords. Het is een soort typisch tonelistische kolder, die het op de film helemaal
niet doet. Laurel en Hardy zijn, om even op het zelfde niveau te blijven, veel grappiger
en filmischer.

Walt Disney: Fantasia ('41).
Een opmerkelijk feit bij de vertoning van Fantasia is dat er vooraf en achterna geen
ordinaire grammofoon-muziek werd gedraaid en dat er tijdens de voorstelling geen
bezoekers meer werden binnen gelaten. Men zou waarlijk wensen dat de H.H.
bioscoopdirecteuren deze maatregel eens namen bij de projectie van wèrkelijk
superieure films. Maar zelfs de gemiddelde goed-gemaakte publiek-film staat
tegenwoordig in niveau al boven de variétéachtige atmosfeer en omraming van de
bioscoop of het amusementspaleis waarin zij vertoond wordt.
Het is de vraag of de tekenfilm ooit tot de filmkunst zal kunnen behoren. M.i.
ressorteert een serieuze tekenfilm (Alexiëff's Une nuit sur le mont chauve, Bartosch'
De Idee) veeleer onder de schilderkunst. Fantasia echter verhoudt zich tot film- en
schilderkunst als het product van een suikerbakker tot de beeldbouwkunst. Nu kan
een fraaie taart zeer smakelijk zijn, evenzo is Fantasia soms zeer amusant. Vooral
de Mickey-Mouse-film van L'apprenti sorcier is bizonder geslaagd. Doorgaans echter
ligt het niveau van Disney's voortbrengsel ver beneden dat van de muziek die er de
grondslag van vormt, (behalve misschien ook bij de notenkraker-suite). De abstracte
illustratie bij Bach is gewoon abject en háált het niet bij de beste experimenten van
Oskar
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Fischinger en bij De dans der uren van H. Fischinger-Alzenau, die een lust voor het
oog zijn.

Georges Rouquier: Farrebique. ('46. Sc.: Rouquier. Cam..: A. Dantan).
De maker van deze voortreffelijke symphonie pastorale toont meer aandacht voor
‘de’ natuur dan voor ‘de’ mensen. Van de boerenfamilie blijft juist door het ontbreken
van dramatische opbouw niet veel over dan een reeks min of meer naturalistisch
weergegeven kleine particuliere feitjes. De sterfscène en de begrafenis echter vormen
een prachtig voorbeeld van zuivere filmkunst, geheel passend in de stijl van de
grootsche poëtische natuurvisie die uit dit werk spreekt. Het is jammer dat een gedeelte
van deze film begeleid wordt door een gesproken commentaar, overbodig en
anti-filmisch, ondersteund door een uit de toon vallend zeur-muziekje. En het is
ronduit een schande dat een film als deze, waar toch de fotografische beeldkwaliteit
een zo belangrijke rol in speelt, hier vertoond wordt in een zo abominabel slechte
copie (duplicaat in de zoveelste graad), met haloverschijnselen, korrelig, soms
onscherp, afwisselend flauw en keihard van gradatie, zodat van de film Farrebique
zoveel overblijft als van een fijne ets, afgedrukt op crêpe-toiletpapier.

H.G. Clouzot: Quai des Orfèvres. ('47. Sc.: Clouzot en Ferry. Cam.:
Thirard. Met: Louis Jouvet en Bernard Blier).
Hoofdzaak: Eerlijke en realistische milieu-schildering. Product van zeer virtuoos
vakmanschap dat ver uitgaat boven het peil van het gegeven.

Powell en Pressburger: The 49th Parallel ('41).
Niettegenstaande haar pretenties een vrij pueriele en onbelangrijke film. Er komt
precies één scène voor met werkelijk overtuigende anti-nazi argumentatie: het
kapottrappen van schilderijen en verbranden van boeken. Dat is alles. Verder is het
een niet zeer boeiende serie avonturen.

Jacques Becker: Antoine et Antoinette. ('47. Sc.: Becker, Griffe, Giraud.
Cam.: Montazel).
Eenvoudig verhaaltje, uitgebeeld met een warme menselijke waarachtigheid. Zeer
getrouwe schildering van milieu en sfeer, tot in kleine détails. Niet èrg belangrijk
maar ontwapenend sympathiek.
Eric Terduyn
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Ad Interim Critische Bijlagen 4
Van schrijvers die iets anders doen
In de stroom of om de stilte?
Een onderhoud met Mr. H.W.J.M. Keuls
Wanneer het door een samenloop van omstandigheden moeilijk blijkt om met een
bepaald iemand in contact te komen, gaat men allengs geloven, dat men een burcht
belegert en begint men in de eindelijke ontmoeting zo iets als een verovering zien.
Mr. Keuls was direct en zonder voorbehoud bereid om mij te ontvangen toen ik
hem opbelde en het voorstel deed, een en ander over zijn carrière als jurist en advocaat
te vertellen, doch de realisatie dier bereidverklaring was minder eenvoudig.
Door een zonderling over elkander schuiven van vermeende klokkestanden, zoals
achteraf bleek, meldde ik mij aan zijn kantoor in de Vondelstraat te Amsterdam op
een moment, dat Mr. Keuls zich pas van zijn huisadres derwaarts begaf en zat de
dichter-advocaat op mij te wachten op een tijdstip, dat ik al weer naar Arnhem op
weg was.

Een nieuwe afspraak mislukte aanvankelijk doordat wij op bepaalde dagen niet beiden
beschikbaar waren en ten slotte, toen ik dan toch - en verheugd - in de Vondelstraat
zijn hand mocht drukken, vertikte de lamp in zijn werkkamer het, zodat we toevlucht
moesten zoeken in een kil-gemeubileerd en onvruchtbaar-zakelijk bovenvertrek.
Afgezien van het ongerief, dat een en ander gaf, verdroot deze con-
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cursus van omstandigheden mij niet.
Voor mij toch was Keuls de dichter van de bundel Om de Stilte, voor mij was hij,
en wel op grond van de lectuur zijner verzen, de man die liefst zo weinig mogelijk
mensen om zich heen zag om zoveel mogelijk een ‘oog te hebben dat naar binnen
staart’. Vooral die lamp vond ik treffend, want op de - hier uiteraard niet ter zake
doende - vraag: ‘Wat hebt gij van uw dronkenschap bewaard?’ heeft in de genoemde
bundel Keuls als antwoord gegeven: ‘een lamp die kwijnt’; ik kreeg - zo dacht ik meer dan ik wensen kon, want er was geen sprake meer van kwijnen, het bleef
hard-stikke donker.
Er zat echter, ik was me ervan bewust, een onverklaarbaarheid in mijn prognose,
want Keuls was, is en zal menselijkerwijs gesproken nog enige tijd blijven advocaat
en dus man, die reeds om den brode het mensdom niet schuwen maar zoeken moet.
En al heb ik niet de indruk gekregen, dat Keuls met geestdrift voor het menselijk
contact geladen is, mijden doet hij het toch allerminst. Wanneer iedereen met evenveel
vriendelijkheid tegemoet getreden wordt als ik dat werd, is de dichter wel een minnaar
van de stilte, doch de advocaat een belever - zij het ook geen belijder - van de
gemeenschap met anderen.
Mitsdien zaten we volop in het probleem der ‘schrijvers, die iets anders doen’,
toen ik vroeg of het dichten voor hem mogelijkerwijs een - eventueel onderbewust
toegepast - middel is om de spanningen, die de advocatuur nolens volens in hem
wekt, weg te nemen of ten minste te neutraliseren. Want aan de stilte, die ik nu
eenmaal om Keuls' persoon aanwezig dacht, wilde ik vasthouden. Niet voor niets
toch schrijft men: ‘O niet van menschen en van dingen / en zelfs van dezen avond
niet: / waar alles endt begint mijn zingen / de laatste stilte werd een lied’ of, in een
andere bundel: ‘Straks werkt een immer jonge kracht / tot aller dingen wederkeer /
maar enk'le harten vragen zacht: / geef mij de slaap, de nevel weer’.
Als goed advocaat erkende Keuls de redelijkheid mijner interpretatie, zonder haar
volledig te omhelzen.
‘Het kan wel zo zijn,’ antwoordde hij, ‘want u moet weten dat ik niet bepaald
rechten heb gestudeerd uit zuivere min voor het vak. Het gebeurde meer om vaders
wil, die notaris was en ook mij in het notariaat groot wilde zien worden. Ik zelf voelde
meer voor de letteren, de Nederlandse, en om tot een soort com-
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promis te komen werd het rechten: niet zo dor als het notariaat en niet zo fervent als
de letteren zijn... kunnen.’
‘Ik heb in Utrecht gestudeerd en mijn professoren waren bepaald geen kleine
jongens: de originele Naber, die nog in het latijn doceerde en Romeins recht gaf,
Molengraaff, de celebriteit op het gebied van het handelsrecht en Simons, de grote
strafrechtgeleerde. Aan hen en aan eigen serieuze werkwil dank ik, dat ik, naar ik
meen, een niet al te slecht jurist ben geworden, maar geestdriftig voor het vak hebben
zij mij niet gestemd en algemeen vormende invloed hebben de professoren toch op
mij niet gehad.’
‘In 1907, vrijwel direct na mijn promotie, heb ik mij gevestigd en een jaar daarna
ben ik getrouwd.’
Mijn vraag naar de aantrekkelijkheden van de advocatuur roept een levenswijs,
maar ook enigermate gekweld lachje op zijn gezicht. ‘De voldoening dat men iemand
heeft kunnen helpen en ook wel de sportieve attractie een proces te kunnen winnen.’
Deze aantrekkelijkheden zijn, inderdaad, voor de advocatuur niet karakterbepalend.
Zo kan ook de dokter, de ambtenaar en de conférencier spreken. Maar, als het dan
niet op een speciale vocatie wijst voor het gekozen ambt, dan wijst het toch wel op
een gezond menselijk instinct en geenszins op een drang tot afzijdigheid. Een mens
is - als ik dat nog aan de weet had moeten komen zouden de verschillende ‘schrijvers
die iets anders doen’ mij dat geleerd hebben - nooit helemaal levenshater of helemaal
de aanvaarder ervan: hij balkt sinds de schepping als een ezel tussen de twee schelven.
Als Keuls echter gaat afdwalen naar wat min of meer in de peripherie van de
advocatuur ligt, wordt zijn toon toch levendiger en worden de woorden toch iets
dringender.
‘Drie-en-twintig jaar ben ik nu directeur van het bureau voor auteursrecht der
Vereniging van Letterkundigen. De eerste was de bekende man van het auteursrecht
De Beaufort, de tweede de revue- en toneelman Reyding, de derde ben ik. Daarmee
annex stond vele jaren mijn werk op internationaal auteursrechtgebied, dat mij dikwijls
dwong om tal van eigenlijk onleesbare toneelstukken te doorworstelen, maar dat mij
ook - vóór de oorlog - naar Duitsland, Hongarije, Oostenrijk, Engeland voerde.’
‘Het toneel heeft trouwens mijn belangstelling. Ongeveer twaalf jaar ben ik aan
Het Handelsblad verbonden geweest, eerst
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voor de muziek en daarna voor het toneel. Dat werk gaf wel voldoening. Toen men
méér op mijn tijd beslag wilde leggen dan met een redelijke behartiging van mijn
practijk in overeenstemming kon worden gebracht, ben ik heengegaan en opgevolgd
door Maurits Uyldert.’
‘Als U weer voor de keus zou worden gesteld, zou U dan weer het recht als
studie-vak kiezen?’ vroeg ik.
‘Ik heb destijd niet zelf gekozij, zoals ik U reeds zei, en zou stellig ook nu de
rechten niet prefereren. Ik zou de klassieke letteren nemen.’
Deze laatste uitlating was de meest positieve veronderstelling zijnerzijds tijdens
ons onderhoud. Op 19 Mei a.s. wordt Keuls vijf-en-zestig jaar. En hij zou klassieke
letteren willen studeren! Als men daaruit een conclusie trekken mag, is het toch wel
deze: dat niet de titel van zijn eerste bundel In den stroom, maar die zijner tweede
Om de stilte bepalend is voor zijn eigen aard. Want de klassieken zijn niet dóód,
zoals men wel meent, ze zijn stil en in rust. De dynamiek, die zij bergen, werd door
de eeuwen, die na hen kwamen gestyleerd. Ze vermoeien niet en dreigen niet met
onvruchtbare uitkomst na onderzoek. Bij hen kan metterdaad de laatste stilte een lied
worden.
De heer Keuls begeleidde mij naar de tramhalte en toen ik tussen de zacht-vallende
woorden van het willekeurig gesprek de indrukken van ons samenzijn poogde te
groeperen, werd ik mij bewust, dat Keuls zeer zeker een goed jurist zal zijn en een
gewetensvol advocaat, maar dat deze hoedanigheden toch niets met zijn wezen hebben
uit te staan. Hij zou op hetzelfde niveau ook goed en gewetensvol zijn, indien hij bij
de plantsoenendienst te Lutjerade was te werk gesteld.
Is hij dan alleen, of in de eerste plaats dichter? De vraag is te simplistisch. Zijn
aanleg doet hem het poëtisch instrument hanteren waar anderen naar het penseel of
de philosophie grijpen, Maar in werkelijkheid gaat het om de ontkoming, via de
poëzie, aan het ontoereikende van hetgeen door tijd en plaats bepaald wordt. Dat is
eigenlijk niets bijzonders, omdat het in optima forma een algemeen-menselijk drama
is. Het bijzondere ligt ten aanzien van Keuls in de afwezigheid van pogingen om
zich anders voor te doen dan hij is. Hij draagt niet, als vrijwel ieder onzer, een masker;
hij wendt de qualiteit niet aan om gewichtig te zijn en een façade op te bouwen. ‘Hoe
dichter bij mijn hart hoe meer verloren’ heeft hij in een van zijn laatste verzen
geschreven. Dat is
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in weinig woorden de ellende van 's mensen omwandeling op aarde. Op het ogenblik
dat het onbereikbare bereikbaar schijnt te zijn geworden, metamorphoseert het zich
of het vervluchtigt. Wat doet het er dan toe of men advocaat of wat ook is?
Een gesprek met Keuls is eigenlijk min-of-meer onstellend. 't Is precies of men
zich zelf ontmoet, maar dan als men eens-eventjes-eerlijk-voor-zich-zelf is.
Deze uitspraak houdt weergaloze lof in en klassificeert zijn poëzie onder de
essentiële. Ze verklaart ook, waarom zijn verzen betrekkelijk weinig bekend zijn.
Net zo weinig bekend als wij zelden eerlijk met ons zelven zijn.
En ze vernevelt het probleem der ‘schrijvers die iets anders doen’ tot een nulliteit.
Want wat zij of wij ook doen: ‘Wij trekken uit de aardsche schatten / een drang die
immer zich vergroot: / het al in één gebaar te omvatten / en die omhelzing is de dood.’
Niettemin stapte ik op de tram en zei mij de heer Keuls dat hij het resultaat mijner
overleggingen met belangstelling tegemoet zou zien. Want nietwaar: men moet toch
wàt doen en wàt zeggen, anders zou de stilte wel eens luid kunnen worden. En dan
zijn we helemaal, om het maar kras uit te drukken, in de aap gelogeerd.
Barend de Goede

Poëzie en wetenschap
Albert Helman: Kleine Kosmologie; Amsterdamsche Boek- en Courantmij.
N.V., A'dam, 1947
Er is litteratuur, die op zeer nadrukkelijke wijze aanleunt tegen het intellectuële (of
intellectualistische en wetenschappelijke) maar er bestaat - zie Helman's
bovenaangekondigd boek - ook een letterkunde, die het wetenschappelijke poëtiseert.
Als men deze beide zaken zo stelt als ik het hier deed, zijn beide reeds geoordeeld.
Want noch het ene noch het andere genre is er dan in geslaagd de samenstellende
elementen tot een niet meer deelbare eenheid te herleiden. Zo is de poëzie van Vestdijk
door zijn brutaal zich op de voorgrond dringende verstandelijkheid grotendeels
ongenietbaar geworden; een verwijt dat ook, zij het niet in die sterke mate, geldt
voor zijn romans. Wil men een goed voorbeeld van een evenwichtige aanwending
van intellect en schrijversdrift, dan moet
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men, meen ik, Bordewijk noemen.
Maar nu de poëtisering van het wetenschappelijke. Het begint bij Helman al bij
de titel: Kleine Kosmologie; het doet meer aan een handzaam boekje voor
burgerscholieren denken dan aan een lyrische uitspatting. Niet dat het vol-uit het
laatste is, maar het eerste is het toch zèker niet. In een ‘Verantwoording’ (deprimerend
opschrift na zoveel poëtische kost op de voorgaande bladzijden) verklaart Helman
zijn geschrift afhankelijk van wat de ‘wijze meesters’ hem van de hemellichamen
vertelden. Die wijze meesters waren zijn punt van uitgang; daarna is hij wel eigen
wegen gegaan, maar de schim van de twee Russel's, Eddington, Newcomb, De Sitter
e tutti quanti stond toch sterk tegen de achtergrond afgetekend.
Het is de vraag nu maar, of Helman bij alle afhankelijkheid van het
wetenschappelijke van zijn proza over de Dierenriem, het zonnestelsel en de Melkweg
een zelfstandige, dus in en door zich zelf bestaande grootheid heeft weten te maken.
Dat hij de noodzaak daarvan wel degelijk heeft gevoeld, blijkt m.i. uit de Kleine
Kosmologie zeer duidelijk. Al te duidelijk zou ik bijna zeggen. Want dit boek bevat
proza, dat dikwijls schoon en vrij-uit is, het bevat echter ook heelwat gedeelten die
men niet anders dan als krampachtig mooi gemaakt kan betitelen. ‘O wonderdag, o
feest van mateloos herkennen, als uit de droeve kolken van de dood dit sprankje Ik
zich oplost en een damp gelijk, die uit de branding opstijgt, in het blauw vervluchtigt’,
lees ik op blz. 238. Blééf het daarbij, dan zou men er vrede mee kunnen hebben,
doch dit citaat is er helaas één uit vele. Zo veel, dat de lezer er tenslotte geen snars
meer van gelooft.
En dat is nu juist het heel betreurenswaardige. Want dit boek had om zijn opzet
beter verdiend. Die opzet is oorspronkelijk, voornaam en nobel. Helaas, nogmaals.
De angst om wetenschappelijk te zijn bracht Helman regelrecht in het kamp der
brabbelende dichters: ronduit gezegd een melig gezelschap. Hij is beter kornuiten
waard, getuige zelfs zijn ‘Kleine Kosmologie’.
Barend de Goede
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Maar gij, o herder, kunt óók lief'lijk fluiten.........
Nummer 1 van De Vrije Bladen, Jaargang 1948: L.Th. Lehman,
Gedichten; G.A. van Oorschot, Amsterdam
Zelden is een Nederlandse dichtbundel zo lief'lijk ingefloten, als de nieuwe
‘Gedichten’ van L.Th. Lehmann. Men leest en herleest ‘De Fluiten’ om telkens de
bekoring te ondergaan van de woordmuziek, om dan aanstonds weer kennis te maken
met de vertrouwdere Lehmann, met hem, die ritselfietsen hoort gaan rondom de
spiegel langs een ovale wielerbaan; die, drie-hoog achter, de maan weet te wonen
en die de dingen zo zonderling beleeft en verwoordt, dat men wel gaarne eens een
dezer gedichten zou willen ‘behandelen’ met leerlingen van een middelbare school,
om te zien, wat deze jeugd zich daarbij nu denkt.
Men zou een gedicht, b.v. ‘Academia Sorana’ willen voorleggen óók aan z'n
literair-geschoolde gasten, en vragen: ‘Wat onderga je nu? Wat zie je nu? Hoe stel
je je dit alles voor?’
Men zou, bij sommige moderne bundels, de dichter zelf, ter explicatie, moeten
kunnen kopen, of althans een tijdje moeten kunnen huren.
‘Ik bedoel, wat er staat’, zal Lehmann zeggen, maar wàt staat er, als er staat:
‘Als put op 't plein, een stoff'ge glazen schacht,
een raadsel als de strijd tegen 't verteren
van 't geel gebouw waar schuw mijn fiets voor wacht,
beschuitbosschages lokken tot flaneren’.

Hier heeft de dichter iets gezien en het geziene op een zo geheel eigen wijze verwoord,
dat er meer is dan het raadsel in deze vier regels genoemd. Er staat een noot aan de
voet van dit gedicht. Een povere concessie aan het tekort-schietend
verbeeldingsvermogen van de lezer.
Er zouden vele voetnoten moeten staan, aleer dat verbeeldingsvermogen, behoorlijk
toegerust, achter dit alles zou komen.
Neem regels als deze:
‘En af en toe komt hij boerinnen tegen met kousen als de inheemse lucifers’.
‘Verbrande kop valt niet af’?
Reminiscenties aan: ‘De Zwaluw’?
Of eenvoudig: een gemene, rode kleur met zwavelgele rand?
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Of moet ik enkel nemen, wat er staat, en domweg zeggen: Curieuze vondst; frappant;
wat een verbijsterend woordvermogen...
Ik kan me voorstellen, dat zelfs de zetter dit alles nóg curieuzer, nóg frappanter
zou kunnen maken.
Ik las de regel: ‘Bij de oude namen staat zij nu, sterker, omdat 'k haar bezat’, aldus:
‘Bij de oude manen staat zij nu, sterker..., en ik kreeg spijt van mijn ver-lezing, omdat
ik er mij aanstonds al iets bij had voorgesteld.
En wat zou een versregel: ‘Haar borsten waren wit en zwaar’ niet in het Lehmanse
kader aan verdienste winnen, wanneer een achteloos zetter gezet had: ‘Haar borsten
waren wit en zwart’. Voor welk een oneindig groter raadsel zou men zich dan niet
aanstonds geplaatst zien. En niemand ter wereld zou in deze bundel ooit aan een
zetfout gedacht hebben. Waarmee ik maar wil zeggen, dat men al deze curieuze,
frappante ‘vondsten’ nu ook weer niet al te hoog moet aanslaan, omdat ook het
‘kunstje’ er lang niet altijd vreemd aan is. Een sterk assimilerende natuur zou het
gauw te pakken hebben.
En ik hecht dan ook de meeste waarde aan het zangerigste gedeelte van deze
bundel, aan ‘De Fluiten’ met name, waarvan ik het-ook-niet-altijd-geheel-begrijpen
gaarne op de koop toe neem, omdat de muziek het tekort aan begrip alleszins vergoedt.
En daarom zeg ik met Thursis uit Theokritos' eerste Idylle: ‘Maar gij, o herder,
kunt òòk lief'lijk fluiten.’
Ik hoop, dat ook Lehmann spoedig weer door Panisch fluitspel wordt gegrepen.
Jac. van Hattum

De dichter Pierre Emmanuel
Onder de hedendaagse jonge dichters van Frankrijk wordt de katholieke tak vooral
vertegenwoordigd door Masson en Emmanuel. Met Loys Masson en den reeds
ouderen Pierre-Jean Jouve heeft Pierre Emmanuel zich tijdens de bezetting van zijn
land onderscheiden als belangrijk verzetsdichter. Hij schreef verzen onder de
schuilnaam Jean Amyot: ze verschenen onder de titel ‘Combats avec tes Défenseurs’,
en later onder die van ‘Jours de Colère’. Beroemd is één dezer gedichten, ‘Les Dents
Serrées’
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vooral geworden; men vindt het in de bundel ‘L'Honneur des Poètes’ (Editions de
Minuit, 1943). Wij laten het hier volgen met een proeve van Nederlandse vertaling.

Les Dents Serrées.
Je hais. Ne me demandez pas ce que je hais.
Il y a des mondes de mutisme entre les hommes
Et le ciel veule sur l'abîme, et le mépris
des morts, Il y a des mots entrechoqués, des lèvres
sans visage, se parjurant dans les ténèbres;
il y a l'air prostitué au mensonge, et la Voix
souillant jusqu'au secret de l'âme. Mais il y a
le feu sanglant, la soif rageuse d'être libre,
il y a des millions de sourds, les dents serrées,
il y a le sang qui commence à peine à couler,
il y a la haine et c'est assez pour espérer.

De Tanden op elkaar.
Ik haat. Vraag me niet, wat ik haat.
Werelden spraakloosheid scheiden de mensen.
Willoze hemelen hangen boven den afgrond.
't Verachtlijk zwijgen der doden is tussen de mensen.
Woorden schokken, stoten tegen elkander.
Lippen zonder gelaat breken hun eden in 't duister.
Luchten - in veile overgave aan de leugen.
En de stem bezoedelt tot het diepst verborgene der ziel.
Maar daar is
Het bloedig vuur en de razende dorst naar vrijheid,
Daar zijn millioenen doven, de tanden op elkaar.
Daar is het bloed dat nauwlijks aanving te vloeien.
Daar is de haat - en 't is voldoende om te blijven hopen.

Naast zijn militante poëzie, schreef Pierre Emmanuel zijn godsdienstige verzen,
verzameld in ‘Orphiques’, ‘La Prière d'Abraham’ en ‘Le Poète et son Christ’; voorts
een allegorisch gedicht: ‘Sodome’ dat het ‘anarchistisch individualisme’ geselt en
de Bijbelse stad der zinnelijke verzoekingen toont als symbool van de mensheid vóór
de Verlossing; en ‘Babel’, zin-
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nebeeldig gedicht waarin de rampen worden bezongen, veroorzaakt door wat
Emmanuel noemt: ‘de verzoeking van het Collectivisme’. Op toneelgebied schreef
hij een stuk, ‘Les Lépreux’, in October van het vorig jaar door de Franse radio als
luisterspel uitgezonden.
Onlangs kon men in een Frans weekblad een aardig interview lezen, waarin Pierre
Emmanuel de vraag van een nieuwsgierig journalist: ‘Welk boek hebt u deze week
gelezen?’ als volgt beantwoordde:
- Ik lees altijd zes boeken tegelijk, zowel ‘nuttige’ als aangename’. Hier ligt eerst
vóór me een werk van Mercier: een synthese van de betrekkingen tussen de organische
en de geestelijke energie. Ten tweede: een vrouwendagboek, getiteld ‘Het Beleg van
Stalingrad’; ten derde: ‘Marée Basse’ nl. een studie over het leven van de
diepzee-flora. Ten vierde, de Franse vertaling van Sheridans ‘Rivalen’, ten vijfde:
een werk over het kluizenaarsleven in Palestina, en ten slotte: de ‘Paradoxes’, van
Pater Lubac. Bovendien bereid ik een lezing voor over ‘Claudel en Valéry’. Met het
oog daarop heb ik het hele werk van Claudel nog eens gelezen en een groot gedeelte
van Valéry's oeuvre’.
Martin J. Premsela

Filmkroniek
Emilio Fernandez: Maria Candelaria. (Cam.: Gabriel Figueroa).
Ik geef de critici die deze film vervelend en traag vinden volkomen ongelijk. Het is
een simpele historie, inderdaad, en het tempo is langzaam, maar ik heb mij geen
ogenblik verveeld; integendeel: de beelden zijn van een zeldzame schoonheid, hun
rhythme is prachtig afgewogen; het is één voorname, gestadig vloeiende symphonie
die mij buitengewoon geboeid en zelfs hier en daar aangegrepen heeft.
Las abandonadas, van dezelfde makers, is daarentegen niet veel fraais: een
colportageromannetje dat zelfs met mooie beelden niet te redden viel. Slechts de
Mexicaanse pseudo-generaal van Pedro Armendariz (die ook in Maria Candelaria
de mannelijke hoofdrol speelt) is van een onbetaalbare charme.

Marcel L'Herbier: L'honorable Cathérine ('44).
Een hinderlijke flauwiteit vol weerzinwekkend hysterisch gekrijs. Goedkoop en
onzinnig.
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Elia Kazan: Boomerang. ('47. Sc.: Rich. Murphy, naar A. Abbot. Cam.:
Brodine. Met Dana Andrews).
Gedurfde, eerlijke en harde ‘gespeelde documentaire’ over een rechtszaak met
achtergrond van politiek, dwz. corruptie. Interessante bijdrage tot de
massapsychologie, de psychologie van de getuigenis en evenals Quai des Orfèvres
weinig vleiende uitbeelding van sommige politie-methodes. Zeer goed gemaakt,
sober en direct.

Marcel Carné: Les portes de la nuit. (1946. Sc. Jac. Prévert; cam. Ph.
Agostini; déc. Trauner; muz. Kosma).
De pretentieuze, maar vrij povere inhoud, overwoekerd door langdurige,
verlitteratuurde dialogen, staat niet in de juiste verhouding tot de zorg en het
vakmanschap (en het vele geld!) waarmee de sfeer van nachtelijk Parijs is
weergegeven. De milieutekening is uitmuntend, de hoofdzaak van het verhaal is
echter te doorzichtig-symboliekerig geconstrueerd, en wordt niet aanvaardbaar
gemaakt tegen deze achtergrond. Deze film is nergens aangrijpend of meeslepend,
zij laat de toeschouwer koud, en blijft dan ook ver beneden Les enfants du paradis,
Hotel du Nord of Le jour se lève. Het best geslaagd is ongetwijfeld de zeer knappe
zelfmoordscène. De keuze van Natalie Nattier voor de vrouwelijke hoofdrol berust
m.i. op een vergissing: zij is lelijk, zonder expressie en kan niet spelen.

Koos Koen: Nederlands in zeven lessen. (1948. Regie: Josephson en Hugenot
van der Linden).
Wanneer dit, volgens het oorspronkelijk plan, een korte film was geworden, zou het
resultaat zeker bevredigender zijn geweest, dan thans het geval is. Nu is het een
heterogene, langdradige aaneenschakeling van fragmenten, waarvan het onderling
verband geforceerd en onwaarschijnlijk is. Rommelig, zonder stijl, noch naar vorm
noch naar inhoud, kleinburgerlijk, hier en daar uitgesproken reactionnair, en van een
weerzinwekkende oubollige lolligheid. Men vraagt zich af, wat van deze film eigenlijk
de bedoeling is.

Rembrandt in de schuilkelder. (1947).
Ook al een vrij heterogeen product, dat het bevattingsvermogen van het publiek niet
bepaald hoog aanslaat. Instructief, voor zover het lot van de Nederlandse kunstschatten
in oorlogstijd wordt uitgebeeld, evenals de restauratie van de Nachtwacht. Voorts
be-
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vat het enige speelscènes (reeds in 1941 opgenomen onder regie van Gerard Rutten
en uitnemend gefotografeerd door A. von Barsy) waar Rembrandt in levenden lijve
(gespeeld door Verstraete) in optreedt, niet in een schuilkelder, maar in zijn atelier,
omgeven door leerlingen, aan wie hij een tekstje van Theun de Vries doceert.

Henry Hathaway: 13, Rue Madeleine. (1946). Sc. Monks en Bartlet; cam.
Brodine).
Weer een gespeelde documentaire met voortreffelijke kwaliteiten. Dit geldt althans
voor de eerste helft, die over de opleiding van spionnen handelt, en die zijn hoogtepunt
vindt met de adembenemende spanning in het vliegtuig, even voor het afspringen
van de parachutisten. De tweede helft is niet meer geheel au-sérieux te nemen, hoe
goed alles ook bedoeld is, want Engelssprekende Fransen zijn in een film als deze
absoluut onaanvaardbaar.

William A. Wellman: The story of G.I. Joe. (1945. Naar Ernie Pyle; cam.
R. Metty. Met Burgess Meredith).
Een aaneenschakeling kleine en grote wederwaardigheden van de infanteriesoldaat,
sober en ingetogen verteld, zonder vals pathos. Als geheel een uitstekende film, vol
boeiende menselijke accenten. Een hoogtepunt is de scène van het innemen van een
verwoeste kerk. Meredith speelt de figuur van Ernie Pyle op waardige en innemende
wijze.

Robert Siodmak: Cobra Woman. (1944. Cam. Robinson). The dark mirror.
(1946. Sc. N. Johnson, naar VI. Pozner; cam. M. Krasner; met Olivia De
Havilland).
Siodmak occupeert zich blijkbaar intens met tweelingzusters. In Cobra Woman
worden deze gespeeld door de niet zeer aantrekkelijke Maria Montez, die zich hier
beweegt, voorzien van Technicolor, in het horribelste kitschmilieu. Het is zó erg, dat
gelukkig geen van de medewerkers aan deze film de zaak ernstig heeft genomen.
Van de toeschouwer wordt dit evenmin verlangd.
The dark mirror, daarentegen, heeft vele psychologische pretenties. Een psychiater
(allerminst overtuigend gespeeld door Lewis Ayres) weet door middel van de
Rorschach-test en andere methodes de karakters te scheiden van de zo sprekend op
elkaar gelijkende tweelingzusters en zodoende vast te stellen, wie van beide de moord
móét hebben begaan. Natuurlijk trouwt hij later met
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de ‘goede’ zuster, en de ‘boze’ krijgt de verdiende straf. Van dit alles had meer
gemaakt kunnen worden. Het is goed vakwerk en er zijn enige spannende momenten,
maar dat kan tegenwoordig van zo veel films gezegd worden. Het
bewonderenswaardigste blijft in dit geval de spel-prestatie van Olivia De Havilland,
die deze moeilijke dubbelrol onder moeilijke omstandigheden (de hier nodige
opname-trucs) moest spelen, vooral in het begin van de film met nauwelijks merkbare
nuances.

Michael Curtiz: Santa Fe trail. (1940. Cam. Polito; met Errol Flynn).
John Brown, de puritein abolitionist, door menigeen als een vrijheidsheld beschouwd,
wordt hier, zoals het een oproerkraaier, die zo maar op eigen houtje de slavernij wil
afschaffen, toekomt, naar het schavot gevoerd, terwijl de heldhaftige geuniformeerde
militairen die hem te pakken hebben gekregen, als beloning met het meisje hunner
dromen in het huwelijksbootje stappen. Zo is dan alles weer in orde, want orde moet
er zijn. Niet dat Brown nu helemaal als een schurk wordt voorgesteld, maar de tendens
van deze geschiedenis is wel overwegend reactionnair. Overigens is deze film met
grote virtuositeit en verve gemaakt, zoals Curtiz dat nu eenmaal kan.

John Ford: My darling Clementine. (Sc. Engels en Miller; cam. Macdonald.
1946).
Een spannende ‘western’ van soms grootse allure. Natuurlijk niet zonder de
gebruikelijke cliché's, maar alles is door meesterhand geleid en blijft binnen de
grenzen van de goede smaak. Aangrijpend is de scène van het optreden van de
reizende toneelspeler in de dorpskroeg.
Toch prefereer ik in dit genre het verrukkelijke Destry rides again.
Ik hoop volgende keer terug te komen op Monsieur Verdoux en Le diable au corps,
twee films die men vooral niet moet missen, en die met Citizen Kane behoren tot de
superieurste en moedigste voortbrengselen die de filmkunst ooit heeft opgeleverd.
Dat werken als deze, die onnoemelijk boven het gemiddelde niveau staan, gemaakt
konden worden (bij Chaplin omdat hij zijn eigen baas is, en bij Autant-Lara als gevolg
van zijn krachtig doorzettingsvermogen in de strijd voor zijn rechten als kunstenaar
tegen zijn producer) bewijst dat men nog niet behoeft te wanhopen in de toekomst
van de cinematografie.
Eric Terduyn
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Tentoonstellingen te Amsterdam
De Aquarellisten in het Stedelijk Museum
Het aquarelleren, n.l. het schilderen met waterverf, is een bij ons geliefd en veel
voorkomend procédé. Houdt dit wellicht verband met onze waterrijke bodem? Hoe
dit zij, na de oorlog hebben een aantal schilders met elkaar een Aquarellistenkring
opgericht. Het waren schilders van zeer uiteenlopende richting en leeftijd, maar die
zich terwille van dat ene geliefde procédé hebben verenigd om gezamenlijk te
exposeren. Het gevolg is natuurlijk geweest, dat hun tentoonstellingen een tamelijk
heterogeen karakter vertonen. Immers met evenveel recht zouden de dichters zich
kunnen verenigen in een sonnettenkring en als zij dan gezamenlijk publiceerden, zou
ook een kakelbont geheel worden verkregen.
Het is voor de tweede maal, dat het Stedelijk Museum te Amsterdam zijn zalen
voor de aquarellisten heeft opengesteld en bij een oppervlakkige beschouwing, valt
reeds aanstonds op, dat hier wel wat goeds maar ook veel middelmatigs en slechts
te zien is. Helaas zijn er nog te veel leden, die zo'n vereniging louter als een
gelegenheid beschouwen om eventueel te verkopen zonder dat hun artistiek geweten
hen ervan terughoudt het minder geslaagde achterwege te laten. Er zijn nu te veel
inzendingen, die beter in de studieportefeuilles van de kunstenaar hadden kunnen
blijven in plaats van ze aan het publiek te vertonen.
Opvallend gaaf en goed is de inzending van Mevrouw Jo Bauer-Stumpff. Deze
schilderes, die reeds tot de ouderen behoort, is een ras-artiste, streng gewetensvol en
van een goedgefundeerde techniek. Zij bezit een feilloos kleurgevoel en toont nooit
slordige of onvolledige werken. Het komt maar zelden voor, dat door een uitgesproken
distinctie het zuivere gevoel niet wordt verdrongen. Haar werk (Stilleven, Serre,
Hotelkamer, Atelier) is zeer sierlijk ofschoon het toch door en door Hollands blijft.
Iets van die sierlijkheid en van die degelijke techniek tevens bezit ook het werk
van Jeanne Bieruma Oosting. Haar interieur herkennen wij langzamerhand al van
verre, in het landschap weet zij wel joyeus met de kleur te handelen; bepaald heel
mooi en monumehtaal is haar ‘Tak met appels’.
Johan Buning heeft zich ook wel als een verfijnd aquarellist ontpopt: zijn Landschap
Vianen,
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zijn Buitenhuis, zijn Huis met boom geven wel mooi een ietwat dromerige atmosfeer
weer.
Er zijn ook kunstenaars, die telkens maar met hetzelfde blijven komen, zodat wij
tenslotte niet meer weten of we het plaatje al tien keer hebben gezien of dat het soms
een kersvers maaksel is. Onder dezulken zijn Hordijk, Klein, Maks,, Sjollema,
Eekman, Maaike Braat, en een enkel bloemstuk ook van Kees Verwey. Wij zouden
zo menen: een werkelijk artist heeft een motor in zich, althans een zeker vuur, dat
niet altijd maar even zacht doorsmeult, uit routine, maar dat plotseling bewogen
wordt en oplaait. Om geen andere reden moet een artist werken dan omdat hij het
niet laten kan; dit werken moet ook moeite kosten, niet technisch maar innerlijk.
Er zijn er maar weinigen, die een voortdurende blijmoedigheid of lichtheid kunnen
tonen, waaraan van die moeite niets te bespeuren valt, al is die er ook geweest, en
die doorlopend interessant blijven om te zien en weer te zien. Tot hen behoort Dufy,
een der Franse gasten der tentoonstelling. Zijn drie prachtige werkstukken lonen op
zich zelf al een gang naar het Stedelijk Museum. Daar hangt nog meer moois van de
Franse gasten: een somber maar bizonder fraai landschap van Vlaminck en een van
Utrillo, beide in het bezit van de heer Regnault te Laren en voorts twee typische
Signacs. Daar zal Jan Wiegers toch wel eens naar gekeken hebben voor hij zijn
landschappen maakte zoals hij het nu doet?

Zadkine
Hier voelt men direct bij zijn binnenkomst, dat er een beeldhouwer aan het werk is
geweest, een persoonlijkheid, die dwingt hem te volgen. Bij hem kan men niet meer
van opvatting spreken, dat is een zwak begrip. Het hele wezen is hier gelijk aan die
opvatting, dit is werk, waar elk stuk die geladenheid bezit welke alleen uit een
voortdurend geïnspireerd wezen kan voortkomen. Dit wezen is dan bovendien in
staat elk onderwerp tot in de diepste kern te doordringen. Het weet daardoor een
afstand tot het onderwerp te verkrijgen, die zelfs Picasso nauwelijks haalt. Deze
beeldhouwer is een nog groter artist dan de ander omdat hij minder strijder is en
veeleer een gedoemde.
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Er zijn koppen, die aan negerplastiek doen denken door de bouw van het gezicht,
niet van de kop zelf: alle christelijke tendens is geweken.
Er zijn portretten, zoals dat van Mauriac '43, die zeer levendig zijn en ook werkelijk
portret, zozeer naar de natuur gevolgd, dat ook de humor erin verdisconteerd is; doch
het portret is verder, het is de humor voorbijgestreefd. Zeer sterk is de werking van
het gezicht aan de ene zijde bol, aan de andere bol, echter niet negatief, want lippen
en ooglid zijn uitgewerkt.
Prachtig is het dubbelportret van een man en vrouw, waar het even uithollen bijna
een zinnebeeldige betekenis schijnt te hebben. Treffend is het versierende en daardoor
lieflijke element in dit werk.
Dan zijn er enkele ontwerpen voor oorlogsmonumenten, tenminste dat
veronderstellen wij omdat ze daar de allure van hebben, en daaruit gevoelt men in
volle omvang de geest van de oorlog, zoals wij die hebben leren kennen: het nauwe
traliehek, waarbinnen een man en een vrouw zijn opgesloten; de achterover vallende
strijder met gespleten borstkas. Dit laatste is blijkens het bijschrift ontwerp-monument
voor een vernielde stad, maar men heeft die vermelding waarlijk niet nodig, zo luid
spreken hieruit vernietiging en oorlogsmacht. Hierin is alles uitgedrukt en wij vragen
ons af of de beeldhouwers, die op dit ogenblik bezig zijn een dergelijk monument te
ontwerpen er niet aan zullen gaan twijfelen of het wel mogelijk zal zijn om dit met
andere middelen nog eens te zeggen.
Tenslotte zijn er nog enkele bebeeldhouwde boomstammen. Ook dit is een begrip
aan de negers verwant. Al van '26 staat er een Hermaphrodiet, van oudere datum nog
een vrouw met kruik, waarin de hele expressie ook iets negerachtigs heeft. Van '37
dateert een metershoge Diana, van later een Daphne uit zeer licht gekleurde stam
met het landschap er nog op aangegeven. Wij zullen maar zwijgen van de gehele
reeksen prachtige tekeningen en gouaches, alles bijeen een machtig oeuvre! Tenslotte
nog dit: in de latere beelden is de onmiddellijke invloed van de negerkunst geweken
en vertoont zich die volkomen verwerkt in de eigen uitdrukkingskracht, waardoor
de persoonlijkheid van de maker tot grotere eenheid is gekomen.
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Ad Interim Critische Bijlagen 5
Van schrijvers die iets anders doen
Wat het zwaarste is moet het zwaarste wegen
In het heiligdom van Bert Bakker
Wanneer men met D.A. Daamens uitgeversmaatschappij in telefonisch contact treedt
en vraagt of de heer Bakker aanwezig is, krijgt men op die vraag niet terstond
antwoord. Een telefoniste stelt de wedervraag: ‘met wie spreek ik?’ Daarna pleegt
enige tijd stilte in te treden en vervolgens hoort men ofwel dat de heer Bakker àf-,
ofwel dat hij áánwezig is en men blijft, met name in het eerste geval, niet vreemd
aan de gedachte, dat velerlei factoren op zijn afwezigheid invloed hebben.
Zo hoort het ook, dunkt mij. Als je het druk hebt, werkelijk en echt druk, moet je
niet voor elke willekeurige quidam behoeven klaar te staan.
Groot was daarom mijn voldoening en streling van mijn eigenliefde, toen ik
telefonerende, beleven mocht, dat de heer Bakker aanwezig was en bereid

Bert Bakker
Naar een door E. Fernhout geschilderd portret

mij te ontvangen.
Ik spoedde mij zijnentwaart, wipte de statige trappen op van het gebouw aan de
Koninginnegracht in Den Haag, doorbrak een cordon van typistes, doorliep het
werkvertrek dier dames, opende de eerste verbindingsdeur met het privé, opende de
tweede en stond oog in oog met de dichter, de romanschrijver en
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uitgever: een bekrompen gestalte, een prettige gelaatsuitdrukking. dunnend en
platgelegd haar, kunstenaarshanden en een beginnend embonpoint.
‘Ik zou’, zo zei ik, ‘niet in de eerste plaats over uw dichterschap en uw romans
willen praten, maar meer over uw uitgeverij. U bent een schrijver, die “iets anders
doet” en als zodanig voorwerp mijner belangstelling. Hoe houdt u het uit om dag
aan dag u moeite te geven voor ándermans producten en nooit of zelden aan eigen
werk toe te komen?’
‘Heel goed’, antwoordde de heer Bakker, die zich middelerwijl had uitgestrekt op
iets dat ik een chaise-longue zou willen noemen, als het eigenlijk niet een canapé,
maar dan een heel mooie was. ‘Heel goed. Uitgeven is een verduiveld aardig vak
voor de mensen, die er verstand van hebben, maar helaas is het ook een drùk vak,
weet u.’
Ik veroorloofde mij een seniel grapje in de vorm van een woordspeling, maar
grapjes, die zijn drukte in twijfel trokken, bleek de heer Bakker kwalijk te kunnen
verdragen.
‘Als ik druk zeg, meneer, dan bedoel ik druk en niet wat anders’. Maar, direct
weer goedgeluimd en zich op de canapé iets verschikkende, voer hij voort: ‘Mijn
verzen en romans waren en zijn noodzakelijkheden, maar eigenlijk allereerst een
private zaak. Vroeger dacht ik daar anders over en meende ik, dat ze ook voor mijn
medemensen belangrijk waren. Ik weet nu beter. Mijn schrijftalent (wat ik hèb, hoe
men er ook tegenover mag staan) is te beperkt van adem en draagkracht voor een op
zichzelf staand en wezenlijk belang. Trouwens, wie van de thans levende Nederlandse
dichters zijn wèl belangrijk? Achterberg en Nijhoff en dan, meneer, dan hebt u het
gehad. Laat u maar niets wijsmaken.’
‘Dus’, vroeg ik verder, ‘bent u in de eerste plaats uitgever en pas daarna auteur en
bevindt u zich daar wel bij?’
Het antwoord was, als alles aan deze man, verrassend.
‘Nee’, zei hij. ‘U begrijpt me niet. Ik ben zeer muzikaal, heb grote belangstelling
voor schilderkunst, kijkt u maar rond (hetgeen ik, een beetje beschroomd vanwege
het pertinente der schilderijen, deed) en heb een haarfijn gehoor voor goede en slechte
poëzie. In mijn groeiperiode dreef deze cultuurgevoeligheid mij de kant van de eigen
expressie op. Aanleg, ook de zwakke, openbaart zich in de jeugdjaren het sterkst en
daarom meende ik tot een harmoni-
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sche ontwikkeling te geraken door het schrijversambacht te kiezen. Naar mate de
rede de overhand kreeg op de impulsen, legde zich de drift tot schrijven, echter zonder
dat mijn cultuurgevoeligheid, als ik dat zo noemen mag, een knak kreeg. Toen kwam
ik als van zelf tot de uitgeverij, waarbij ik trouwens al sedert de burgerschool
betrokken ben geweest, maar nooit zo intens als tegenwoordig’. De heer Bakker
verschikte zich wederom. ‘Schrijft u helemaal niet meer?’
‘Ik heb een lange periode van onvruchtbaarheid gehad, maar nu komen er toch
weer verzen.’
‘Bent u niet bang, dat het te eniger tijd een strijd in u worden zal tussen dichter
en uitgever, tot een innerlijk conflict derhalve?’
‘Ik strijd alleen tegen anderen, meneer, en heb daaraan mijn handen vol.’
Ten slotte is hij, die een interview afneemt, niet geheel en al een automaat en een
brievenbus. Ik waagde het er daarom op, een vraag te stellen, die lichtelijk een
polemisch karakter droeg.
‘Mij dunkt, dat u tamelijk zeker van de zaak bent, of, presiezer gezegd, van de
zaken, van u zelf en van de anderen.’
Er begon een onheilig licht in de ogen van de heer Bakker te schijnen.
Onwillekeurig keek ik om en dacht met enige schrik aan twee deuren, die ik te
passeren had.
‘Die vraag lijkt me malicieus: om de volgorde van de opsomming en om haar
strekking in het algemeen. Als u bedoelt te insinueren, dat bij mij allereerst de zaken
komen met in hun rechtstreeks gevolg mijn eigen persoon en pas daarna en allerlaatst
de anderen, dan zijn al mijn woorden aan u verspild geweest en als u, in het algemeen,
suggereren wilt, dat ik ingebeeld en dictatoriaal van aanleg ben, dan is u het diepere
wezen van de humanistische cultuur, objectief en subjectief voor zoveel mij aangaat,
te enen male vreemd gebleven. O, ik weet wel, dat sommigen over mij denken zoals
u daarnet probeerde aan te geven, maar ik heb geen tijd om mij met zulke slijmjurken
op te houden. De diepere gevoelens, die deze heren bij mij afwezig achten, daar doe
ik zó op, meneer (de heer Bakker deed kokhalzend), omdat al die zogenaamde
idealistische gevoelens niets anders zijn dan hun door mij beledigde eigenmin.’
Ik stelde bij mijzelf vast, dat de heer Bakker, ook al schrijft hij dan tegenwoordig
weinig of geen verzen meer, toch in zijn doen en spreken consequent de toon van
zijn gedichten heeft gehandhaafd: de stellige toon van het

Ad interim. Jaargang 5

68
wéten. En aangezien men al een doorgewinterde cynicus moet wezen om in die
consequentie een tot tweede natuur geworden pose te zien, begon ik er zeer beslist
toe te neigen hem in doen, spreken en schrijven als de man ‘zonder mombakkes’ te
beschouwen.
Ik moest denken aan een strophe uit een zijner sterkste gedichten: ‘Want liefde is
een wankel iets / en trouw een raadselachtig ding / Wie eerst van beide veel ontving
/ behoudt soms in het einde niets.’
Deze man, zo wilde ik vaststellen, bedot zichzelf noch de anderen en doet zich
niet mooier (noch slechter) voor dan hij is. Men kan hem accepteren of verwerpen,
maar discussie is uitgesloten. Dat mag niet altijd aangenaam zijn of prettig stemmen,
maar op deze wijze biedt hij ook nooit een kat te koop aan in een zak.
Is er dus aan Bert Bakker niets veranderd dan alleen in de uiterlijkheden, in zijn
optreden naar buiten dus? Is hij slechts van dichter-naar-het-uiterlijk uitgever
geworden naar het uiterlijk, doch in die beide qualiteiten de mens gebleven, die zich,
zijn deugden en gebreken bewust, op de ene niet verhovaardigt en voor de andere
niet schaamt? Toen ik mijzelf aldus met de naakte vraag confronteerde, moest ik
toch ook aan andere versregels van hem denken. ‘Een vriend ontviel m' en sedert
ben ik bang...’ Als ook: ‘Wordt alles weer zoals het vroeger was? / Misschien. Ik
weet het niet...’
Neen, zo concludeerde ik, er is toch méér veranderd. Bakker heeft de aarzeling,
de twijfel en de stille ontroering, alle van zuiver poëtische afkomst, als bron van
dichterlijke inspiratie afgedamd. Want de twijfel is niet alleen het begin van alle
wijsheid, ze is ook de aanvang van de zelfkennis en van het verwijt. En deze twee
zijn het, waarop in deze calvinistische polderlanden de lyriek het weligst tiert. Niet
de verrukking, maar het zondebesef, niet de extase, maar de zelfvernedering vormt
de voedingsbodem van onze meest eigene poëzie, ook van die van Bakker.
‘'t Is toch jammer, dat u niet of weinig meer schrijft’, besloot ik hardop een
onuitgesproken gedachtengang. De heer Bakker begreep er uiteraard niets van.
‘Waarom? 't Zou toch niets worden. Niets belàngrijks, bedoel ik.’
‘Wat is belangrijk?’, luidde mijn antwoord in de vorm van een vraag. Een vraag,
die als een kwellend teken tussen hem en mij in bleef staan. Die tussen alle mensen
in blijft staan. Be-
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langrijk is zeker nièt hetgeen voor ogen is. Misschien wèl hetgeen wij als onbelangrijk
verwerpen, doch in werkelijkheid als een belaging van eigen rust en zekerheid
beschouwen.
En toen besloot ik ineens resoluut (want ik wilde ook wel eens resoluut schijnen):
‘De kleine, dunne stem van de voorjaarsregen / pratende boven het water van de
gracht / en de gebogen bruggen...’, die is belangrijk.’
De heer Bakker, plotseling herinnerd aan een zijner liefelijkste gedichten, zei:
‘poeh’, maar lachte tevens verlegen.
‘Ik zou toch meer weer verzen schrijven gaan’, sprak ik aan het einde van ons
onwezenlijk onderhoud. ‘Heus, de dichter leeft bij u nog vlak onder de opperhuid.
En die laatste heeft een te gewichtig gezicht om werkelijk belangrijk te kunnen zijn.
Uw vrienden zullen er u dankbaar voor wezen. Want u bent eigenlijk niet een schrijver
“die iets anders doet”, maar een klok, die van slag is.’
En toen was het werkelijk tijd om op te stappen, want de heer Bakker begon te
rol-ogen en serieuze pogingen te doen om van de canapé op te staan.
Barend de Goede

Een boek over E. du Perron
E. du Perron, herinneringen en bescheiden, door G.H. 's-Gravesande;
A.A.M. Stols, Den Haag, 1947
De heer 's-Gravesande is de Dyserinck van dit tijdsgewicht. Zoals de laatste, zonder
helemaal een schrijver van den bloede te zijn, toch aan de litteratuur uitnemende
diensten heeft bewezen doordat hij van tal van auteurs de levensbijzonderheden
verzamelde en vastlegde, zo heeft ook de eerste met zijn interviews, zijn critische
notities en litterair-historische beschouwingen over de nauwelijks verleden tijd, de
litteratuur ongemeen aan zich verplicht. En in één opzicht reikt 's-Gravesande boven
Dyserinck uit: hij heeft enige goede gedichten geschreven en Dyserinck heeft dat gelukkig! - zelfs niet geprobeerd.
Thans gaat het om ‘herinneringen en bescheiden’ aan en over Du Perron. Geen
biografie dus: 's-Gravesande waarschuwt tegen deze misvatting op menige bladzijde.
De opmerkzame lezer had het echter al uit de titelkeuze afgeleid. En, het beperkte
doel in
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aanmerking genomen, is 's-Gravesande goed geslaagd. Dat het boek nogal
fragmentarisch is uitgevallen, houdt geen verwijt, maar de constatering van een
vanzelfsprekendheid in. Dat het zich tot het einde geboeid lezen laat, is onverkort
lof.
Wat leert ons, intussen dit boek aangaande Du Perron? Dat hangt, als altijd, van
de lezer af. Heeft die lezer aan Du Perron zeer in het bijzonder het land, dan zal hij
er veel in aantreffen, dat zijn antipathie versterkt. Want Du Perron was, in
gebruikelijk-maatschappelijke zin, een nietsnut tot het ogenblik dat hij, uit financiele
nood, aan het werk moest gaan en zelfs toen moest zijn vrouw voor hem nog de
beslissing nemen. Du Perron was, zodra het om pugilistische kunststukjes ging,
waarschijnlijk een ‘lafaard’ en zo iemand - niet waar? - zoekt zijn redres in een
bijtend infertiel sarcasme.
De lezer, die een blinde voorkeur heeft voor Du Perron, vindt in menige passage
zijn voorkeur bevestigd. Voor hem zal deze merkwaardige schrijver de man blijven,
die onfeilbaar juist zijn wapen op de zwakke - wil men: rotte - plekken richtte; de
man, die geen zachte heelmeester was en dus ook geen stinkende wonden maakte.
Ik geloof, dat pro en contra er dan echter meer in lezen dan het boekje in
werkelijkheid biedt (en bieden kòn) en ik geloof óók, dat 's-Gravesande gelijk heeft
als hij beweert, dat de tijd voor een werkelijk critische biografie nog niet is
aangebroken.
Wat leert dit boekje nu aangaande Du Perron aan de lezer, die - stellen wij - nog
nimmer van Du Perron hoorde?
Hij maakt kennis met een man, die hoogstwaarschijnlijk een grote innerlijke
onzekerheid in een tamelijk omvangrijk oeuvre heeft wèggeschreven, die gaandeweg
en al schrijvende over twijfel en wankelmoed heenkwam, maar - eveneens
waarschijnlijk - nooit tot de projectie kwam van een waarlijk voedend positief ideaal.
Ook dit is geen verwijt. Met positieve idealen moet men hier beneden uiterst
voorzichtig omgaan: ter wille van zichzelf en van de anderen. Als men de fles met
idealen ontkurkt, blijkt de geest die eruit opstijgt, al te dikwijls een snorretje te dragen.
Hij maakt voorts kennis met een man, die van een onfeilbare trouw tegenover zijn
vrienden was en, als men per se een positief ideaal wil hebben, heeft men er hier
toch een. Een ideaal bovendien, dat werkelijkheid werd, wat van vele idealen niet
precies kan gezegd worden. Vriendschap is een van de weinige dingen, die
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het leven, naar de mens gesproken, levenswaard maken - mits men er trouw in is.
Dàt was Du Perron.
Waarschijnlijk een man - niet een litterator! -, die, als hij het met zijn soortgenoten
voor het zeggen had en had gehad (hetgeen niet het geval was, is of ooit worden zal),
van de wereld iets anders had gemaakt dan thans de Molotofs en Marshalls doen.
Hetgeen ik, Scheefhals, tot nader order als louter winst zou hebben beschouwd.
Carel C. Scheefhals

Jo Boer
Veelzijdig prozaiste
De te veel veronachtzaamde schrijfster Jo Boer publiceerde voor de oorlog de beide
romans ‘Wereldtentoonstelling’ en ‘Catherina en de Magnolia's’, de laatste herdrukt
bij de Uitgeverij Nijgh en Van Ditmar). In een van zijn critieken vergeleek Menno
ter Braak haar o.a. met Sigrid Undset, waarbij hij opmerkte: ‘behalve dat Mejuffrouw
Boer vast en zeker beter schrijft dan deze Nobelprijshoudster’. Na de oorlog vestigde
Jo Boer de aandacht op zich door haar korte verhalen in ‘De Baanbreker’ en ‘Vrij
Nederland’ en door uitstekende journalistieke bijdragen over het culturele leven in
Frankrijk. Thans zijn bij de uitgeverij A.A.M. Stols verschenen: een bundel korte
verhalen ‘De Vertroosting van het Troosteloze’ en de romens ‘De Erfgenaam’ en
‘De Melancholie der Verzonken Jaren’. Jo Boer woont reeds een kleine twintig jaar
in Parijs en verbleef gedurende de oorlog in Noord-Afrika. Zij is niet alleen schrijfster,
doch ook schilderes - leerling van Charley Toorop - en ik heb behalve vele
kinderportretten, in haar flat een interessante, reusachtige pentekening gezien ‘Het
Laatste Avondmaal’, waarvoor zij haar modellen in Noord-Afrika heeft gevonden.
Het korte verhaal is het stiefkind van de Nederlandse lezer. Het is mij nooit
helemaal duidelijk geworden waarom. Is het, omdat in de meeste romans de karakters
uitgebreider, scherper worden uitgebeeld en er minder wordt overgelaten aan de
fantasie van de lezer? En dan bedoel ik met fantasie natuurlijk niet een op hol slaand
paard, dat met het verhaal als met een karretje aan de loop gaat, maar meen ik de
scheppende verbeeldingskracht, die een
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lezer net zo goed als een auteur bezit, en die dáár aansluit, waar de schrijver niet
meer noemt, doch suggereert. Is het omdat de schrijver van het korte verhaal meer
aandacht schenkt aan een kort, dramatisch gebeuren, het stellen van een situatie, het
scheppen van een bepaalde sfeer dan aan de ontwikkelingen en verwikkelingen, die
eraan voorafgegaan zijn? Er bestaan lezers, die uitvoerig beschreven willen zien,
hoe de kip uit het ei is voortgekomen, alvorens zij kunnen geloven, dat de kip kakelt.
Wanneer zij een roman lezen met als hoofdfiguur de heer P., willen zij eerst zijn
bankrekening, het nummer van zijn boord, zijn verhouding tot vrouw, kinderen en
huispersoneel tot in de finesses kennen, alvorens hij er met de kas vandoor mag gaan
of in het water mag springen. Zij zijn bewonderaars van de ouderwetse, in
naturalistische trant geschreven roman, waarin elke onverwachte daad wordt
opgenomen in een bedding van kleine feitelijkheden, die voor een huis-, tuin- en
keukenverklaring kunnen zorgen. Doch hoe paradoxaal het ook moge klinken, het
onverwachte heeft een eigen logica. Dit bemerken wij zowel in ons eigen leven als
in het leven van romanfiguren, die geen marionetten gebleven zijn. In vele korte
verhalen speelt het onverwachte een grote rol, maar ook hier dient het zijn eigen
logica te bezitten, die niet is afgestemd op niets zeggende, oppervlakkige verklaringen,
doch op de diepe stroom van het leven zelf. Meesters in deze vorm: Edgar Allan
Poe, zijn minder bekende landgenoot Ambrose Bierce, Guy de Maupassant, W.
Somerset Maugham, van wie kort geleden een nieuwe bundel ‘Creatures of
Circumstance (William Hieneman Ltd.) verschenen is.
Soms speelt het onverwachte een te grote rol in korte verhalen, wordt er een
verrassend einde als met de haren bijgesleept om de lezer toch vooral een schok te
bezorgen. Ik denk, dat het dit soort korte verhalen is, die de Nederlandse lezer in de
vorm van courantvertelling opgedrongen, het meest heeft afgeschrikt. Toch hebben
sommige schrijvers er een zeker meesterschap in bereikt, kunnen zij het ongelooflijke
waar maken. Ik denk aan de beste verhalen van O'Henry, Damon Runyan, Saki. Mijn
schema laat een derde soort toe, het soort waarin eigenlijk weinig of niets gebeurt.
Er wordt een stemming in beschreven, een indruk weergegeven, een menselijk
karakter uitgebeeld. De meeste dezer verhalen, producten van middelmatige auteurs,
vinden wij als ‘opvulling’ van onze al te degelijke letterkun-
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dige maandbladen. Op zijn zachtst gezegd zijn zij slaapverwekkend. Slechts een
groot meesterschap, dat in staat is spanningen uit te beelden of te suggereren, dat
beschikt over een lyrische kracht zonder daarvan een mateloos gebruik te maken. is
in staat te boeien. Voorbeelden de Rus A.P. Tsjechow, wiens mooie verhalen door
de Uitgeverij Boucher werden uitgegeven, en de te jong gestorven Katherine
Mansfield, van wie zojuist bij ‘De Driehoek’ onder de titel ‘Prélude’ een eerste bundel
in vertaling verscheen.
Jo Boer zou men het best tot de laatste soort kunnen rekenen en zij is er een
waardige vertegenwoordigster van in de Nedelandse literatuur. Haar verhalen rusten
dus niet op een sterke dramatische ontwikkeling, maar vinden hun oorsprong in een
stemming of een karakter, soms een herinneringsbeeld. ‘Imaginair Gesprek’, het
eerste verhaal in de bundel ‘De Vertroosting van het Troosteloze’ is een soort
gedachtebrief van een vrouw aan haar geliefde, die eenzaam, in een ver land is
gestorven. Het is nauwelijks meer dan een stemmingsbeeld, dat een indringende
kracht bezit door de sterke, soepele taal, waarin het geschreven werd - een taal die
vaak dichterlijk is, maar nimmer zweemt naar het vals-poëtische, het half-weke, dat
vele van dit soort verhalen kenmerkt. Het is slechts enkele bladzijden lang, maar het
laat een sterke indruk na. Het beeld van de eenzame vrouw, die in gedachten haar
brief schrijft, komt u later wellicht weer voor ogen staan, helder als een glas-in-lood
raam in een kerk of vaag als een weerspiegeling in water, dat even rimpelt. Er zijn
twee bijbelse verhalen in het boek, ‘De /Emmausgangers’ en ‘De Tuin van
Gethsemane’, die mij doen denken aan fresco's, omdat de woorden een koele, lichte
kleur bezitten. Er is het verhaal over een dode gezant, nauwelijks meer dan een
impressie, en daardoor wellicht het minst sterke in de bundel. Maar de verhalen die
mij het meest getroffen hebben in dit boek zijn die over kinderen.
In een gesprek, dat ik met Jo Boer het vorig jaar in Parijs heb gehad, zei zij mij,
dat men zich nooit meer los kan maken van een eenzame, liefdeloze jeugd, doch dat
deze zeer bevruchtend werkt op het ontluikende schrijverstalent. Het is zo, dat het
eenzame kind door de gesprekken en conflicten van ouderen naar zijn eigen rijk
wordt verwezen. In zijn verlangen naar liefde en tederheid - een verlangen dat op
latere leeftijd lang niet altijd minder wordt en soms pathologische aspecten krijgt creëert het een eigen wereld, opgebouwd uit de

Ad interim. Jaargang 5

74
meeste aardse, dagelijkse dingen, waarin echter de dagdroom heer en meester is. Het
bouwt paleizen en grotten van kiezelstenen en schelpen; het knipt mensen uit
krantenpapier; het maakt treinen van oude blikjes. Het onechte speelgoed krijgt een
grotere waarde dan het echte, omdat het meer ruimte laat aan de fantasie en zich met
elke droom verbinden laat.
Van de verhalen over kinderen in dit boek is voor mij ‘Bruidsnacht’ het mooist.
Het is de geschiedenis van een klein jongetje en een klein meisje, die met hun hond
Bruuntje een nachtelijke ontdekkingstocht ondernemen in een afgelegen landhuis,
dat leeg staat. De gave van Jo Boer, de gewone, dagelijkse dingen te betrekken in
een sfeer van het geheimzinnige, het verbeelde, de gave deze dingen een eigen rol
te laten spelen, die slechts gedeeltelijk wordt opgenomen door het bewustzijn van
de beide kinderen, en voor een ander gedeelte dreigend boven hen hangt, komt hier
het best tot zijn recht. Hoewel er in dit verhaal van meer handeling sprake is dan in
de meeste andere, is het toch hier ook vooral de sfeer, die de grootste rol speelt. Ook
hier geen einde met een oplossing, die toch in de meeste gevallen maar een goedkope
oplossing zou zijn, maar een open einde, ideaal voor de creatief ingestelde lezer.
De roman ‘De Erfgenaam’ is een der sterkste Nederlandse romans, die ik de laatste
jaren gelezen heb. Het verhaal speelt zich af in een klein Frans vissersdorp, en het
is in de eerste plaats de geschiedenis van twee oude vrouwen, de zusters Clementine
en Constance. Clementine is de vrouw, die een verleden achter zich heeft - zoals
men dat noemt -, die ondanks het ouderlijk verzet haar eigen leven heeft durven
leven; die heel lang geleden het dorp ontvlucht is en geheimzinnige jaren van liefde
en hartstocht heeft meegemaakt. Zij heeft een zoon, die nooit ergens voor gedeugd
heeft, die elders door pleegouders is opgevoed, ten slotte naar Amerika trekt, daar
een misdadig leven leidt, een roofoverval pleegt en eindigt op de electrische stoel.
Maar de bewogenheid van Clementine's leven ligt al ver achter haar; zij is reeds lang
weer in het dorp terug en leidt daar samen met haar zuster een oude vrouwenleven,
geheimzinnig en teruggetrokken.
Constance, de zuster die met haar vergroeid, doch tegelijk haar vijandin is, de
zuster die haar eigen leven geofferd heeft aan het fatsoen en haar plicht, die de liefde
heeft laten voorbijgaan als
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een schip, dat langs de haven vaart, Constance zegt van haar: Clementine was reeds
te ver weg. Zodra onze wegen gaan afwijken van de dagelijkse dingen, van het brood
en van den wijn. van onzen pruimenboom die blauwt van beginnende rijpheid, zodra
onze gedachten zich niet meer bezighouden met de aardappelen en de maïs en de
slacht, wanneer wij onzen trots niet meer vinden in de zaden van ons graan, dan zijn
wij verloren, dan treden onze gedachten binnen in het donkere land van de schande
en een terugweg is er niet. Dat is wat er met Clementine gebeurde. Dat is wat haar
leven langzaam-aan veranderen deed en wat de schande over ons bracht. Een klein
moment van nalatigheid; een fles wijn die gistte en zichzelf aan stukken brak. Dat
was alles. Meer is er niet gebeurd’. Maar een episode in het leven van Clementine,
een ogenblik van hartstocht, van liefde wellicht, zal zijn stempel drukken op het
leven van de beide vrouwen in de enge, kletszieke gemeenschap van het dorp, zo'n
dorp, waarvan wij de rust bewonderen, wanneer wij er op reis doorheen trekken,
maar waarin het in werkelijkheid gist en kookt, waar spanningen bestaan, die ons in
de grote stad niet bekend zijn. De onrust komt in de vorm van een buitenlandse brief
met vijf rode zegels die melding maakt van de wijze, waarop Clementine aan zijn
eind gekomen is. Behalve de beide zusters, ontvangt ook de vrouw van de bakker
een brief van haar zoon, die naar Amerika geëmigreerd is, waarin hij schrijft dat hij
meent te weten, dat de misdadiger die op de electrische stoel ter dood gebracht werd,
de zoon van Clementine was. Dan begint een hopeloze strijd van Constance tegen
kwaadsprekerij, een strijd die zij voert met alle middelen, en die ten slotte voert naar
haar krankzinnigheid; terwijl Clementine, die ‘meer wist van den duivel en de machten
van water, bloemen en wind dan het een dienaar Gods betamen zou’, op vreemde
wijze het kind van haar buren David en Anne, betovert om er bezit van te kunnen
nemen, als haar zoon.
Het boek is de geschiedenis van twee zusters en van een dorp, maar het is meer;
het is de geschiedenis van de rusteloze David, die een ‘vreemde’, één van buiten het
dorp getrouwd heeft, en die steeds naar de stad wordt gejaagd op avontuur, op liefde
uit, op verdoving van zijn brandende onrust. Het is ook de geschiedenis van die
‘vreemde’, die Anne, die de strijd moet aanbinden tegen een huis, dat haar
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vijandig, een dorp dat haar vreemd is, en tegen de schim van een dode schoonmoeder,
die bij haar leven alles zo veel beter deed dan zij. Het is een boek, waarin het heden
de brandende uitkomst is van het verleden, waarin duidelijk tot uitdrukking komt,
dat het voorbijgegane nog altijd een grote rol blijft spelen in het menselijk leven. Dit
is de kracht van het boek. De geschiedenis is niet alleen boeiend, de karakters sterk,
de handeling aangrijpend; doordat de draden van het verleden overal doorheen
geweven zijn, is het verhaal nergens accidenteel. Elke daad wordt bepaald door
voorafgegane daden; en daarbij is het of de roofvogel van het Noodlot over deze
mensenlevens hangt, over deze prooien, waarop hij zich ieder ogenblik kan laten
vallen. De figuren zijn scherp en onbarmhartig getekend, maar met warmte en begrip
voor de betrekkelijke en absolute dingen in het menselijk leven. Zonder ook maar
ergens sentimenteel te worden, is het boek gevoelig; zonder ook maar ergens toe te
geven aan de smaak voor valse romantiek, die een Hollander nogal eens vertoont,
wanneer hij over vreemde landen en mensen spreekt of schrijft, durft de schrijfster
romantisch te zijn, dichterlijk te zijn, waar dat het boek ten goede komt. Al deze
kwaliteiten doen deze roman verre uitsteken boven de gemiddelde Nederlandse roman
van het ogenblik. Het ware te wensen, dat dergelijke boeken eens in een der
wereldtalen vertaald werden. Ons land wordt helaas nog te veel vertegenwoordigd
door schrijvers als Johan Fabricius en Leonard Huizinga. Hier ligt een terrein braak
voor culturele attaché's.
Jan Spierdijk

Het conflict tussen Kloos en Van Eeden
De quaestie ‘Lieven Nyland’, documenten bijeengebracht door G.H.
's-Gravesande; A.A.M. Stols, Den Haag, 1947
Men kan de door 's-Gravesande gepubliceerde documenten van twee zijden bezien:
van de litterair-historische en van de psychologische en al is de tweede zonder twijfel
het meest belangwekkend, ook de eerste is niet zonder betekenis.
Wanneer ik de kwestie zelf in grote trekken bekend veronderstel (een
veronderstelling, tegenover de lezers van Ad Interim
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toch zeker niet gewaagd), dan kan ik terstond uit 's-Gravesande's boekje concluderen,
dat Kloos zich ook tegenover van Eeden aan de publieke waarheid te weinig heeft
gelegen laten liggen en het verloop der gebeurtenissen geïnterpreteerd heeft zoals
hem zelf dat het aangenaamst was. Iets dergelijks presteerde hij ook met betrekking
tot de publicatie van Perks gedichten, het heengaan van Paap uit de redactie van De
Nieuwe Gids en als ik het wel heb, de prioriteit van gedichten van Verwey ten opzichte
der zijne. Een heel stel ‘geschiedvervalsingen’ alzo en het is wel nuttig om aan de
hand der onweerlegbare stukken de waarheid vast te leggen. Dat vastleggen is nu
door 's-Gravesande's boekje bijna mogelijk gemaakt: bijna, omdat juist het
belangrijkste ontbreekt en vermoedelijk door de partijen, ieder op eigen gelegenheid,
is vernietigd. Men doet, meen ik, overigens goed als men het belang van zulke
rechtzittingen niet zo erg hoog aanslaat: de betekenis toch reikt niet verder dan het
wel zeer technische vak der litteratuurhistorie en, ten tweede, moet men de
‘geschiedvervalsing’ ook niet al te tragisch opnemen. Nuchter bezien heeft ook hier
de houding van Kloos veel weg van de algemeen-menselijke vergeetachtigheid,
dienstig aan behoud van eigen prestige en dat behoeft nog niet eens iets met kwade
trouw uit te staan te hebben. Het stemt echter wel sceptisch tegenover autobiografische
notities, zo althans een waarschuwing in die richting nog nodig was.
Het belangwekkendst, inderdaad, is de psychologische kant van het geval, zoals
die uit de gewisselde brieven duidelijk naar voren komt: Kloos met zijn kwalijk
verheelde vreugde over de trap, die Lieven Nijland aan Van Eeden uitdeelde en Van
Eeden met zijn toch ook ietwat malicieuze intenties tegenover Kloos. Van Eeden
ensceneerde en Kloos maakte van de mise-en-scène dankbaar gebruik om een al
eerder tussen beiden gerezen controverse scherpe kantjes te geven. Werkelijk: als
men van de namen der sujetten en de bijzondere historische détails van het incident
afziet, is het precies of men een eigentijdse ruzie bijwoont, of, als een momentele
eerlijkheid tegenover de eigen persoon de erkenning toelaat, of men zèlf partij is
(althans zijn kon) in deze dan wel een dergelijke stampij. Men leest het alles gelijk
een roman met, laten we zeggen, een autobiografische inslag.
Kloos en Van Eeden zijn dan de kwaaie pieren (zoals ieder op zijn beurt dat is),
maar Jean-
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nette Voorbeytel is dan een werkelijk verrukkelijk tussenpersoon, die aan Van Eeden
brieven schrijft, origineel, humoristisch, meisjesachtig verward èn: geheel vrij van
de boosaardigheden, die de twee tegenstanders bezielen. Misschien zijn haar epistels
voor de acht-en-twintig jaren, die ze toendertijd telde, iets àl te jong, in welk geval
ze zouden wijzen op een beginnende infertiele juffrouwen-adoratie voor half-zachte
beroemdheden - in zulke millieus is nu eenmaal àlles denkbaar -, maar, hoe dan ook,
Jeannette is het speels-dartelend geweten van de beide boosdoeners, terwijl haar
uitroep: ‘Je kan zoo'n plezier hebben van brieven, - net zooveel als je wil’ treffend
op 's-Gravesandes boekje van toepassing is.
Zijn inleiding is zakelijk en sober: precies zoals ze zijn moet. En dan neem ik ten
opzichte van het tweede zinnetje dier inleiding graag aan dat hij het niet zo gek
bedoeld heeft als het is neergeschreven: ‘Alle echte Tachtigers - Lodewijk van Deyssel
uitgezonderd - zijn reeds overleden.’
Barend de Goede

Een zeer belangrijke uitgave
Johan Andreas Dèr Mouw: Verzamelde Werken, deel I en II (compleet
in zes delen, waarvan de twee groepen, poëzie en filosofie, ook afzonderlijk
verkrijgbaar; G.A. van Oorschot, Amsterdam).
De uitgever Van Oorschot verdient onze warme erkentelijkheid voor zijn welverzorgde
herdrukken van belangrijke werken die enigszins in het vergeetboek waren geraakt.
Vorig jaar gaf hij ons Carry van Bruggen's Prometheus, nu is hij begonnen met een
grote uitgave van Dèr Mouw.
Deze nieuwe uitgave van Dèr Mouw is des te belangrijker omdat ze niet zonder
meer een herdruk is van een bestaand geheel. Het werk van de dichter en het werk
van de wijsgeer zijn tot nu toe gescheiden geweest; het eerste bestond uit de
omvangrijke tweedelige bundel ‘Brahman’ en uit het kleine bundeltje ‘Nagelaten
Verzen’; het tweede uit drie boeken: ‘Het Absoluut Idealisme’, ‘Kritische Studies
over Psychisch Monisme en Nieuw-Hegelianisme’ en ‘Dr. J.M. Hoogvliet's Opvatting
van Taalstudie en Methode van Taalonderwijs’, maar bovendien uit het in de
kolommen van een dagblad begraven werk ‘Wijsgeerige Stelsels’ èn uit een aantal
zeer interessan-
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te opstellen die nog nooit gebundeld zijn. In deze uitgave worden nu niet alleen alle
sinds lang uitverkochte boeken herdrukt, maar het wijsgerig werk wordt hier voor
het eerst compleet en overzichtelijk bijeengebracht, en ook het dichterlijk werk zal
nog worden aangevuld. Terwijl nl. de nu verschenen delen I en II de oude bundels
Brahman I en II bevatten, wordt ons als inhoud van deel III behalve het vroegere
bundeltje Nagelaten Verzen een reeks hoogst belangrijke onuitgegeven verzen
aangekondigd in het Nederlands, Frans, Latijn en Grieks, benevens een verzameling
oude en nieuwe opstellen over Dèr Mouw van de hand van zeer verscheiden
letterkundigen. Dit laatste lijkt mij een even originele als gelukkige gedachte, want
de belangrijkste literatuur over een schrijver ligt in ons land, waar grote studies
schaars zijn, doorgaans in opstellen verspreid die alleen heel ijverige lezers bij elkaar
zullen trachten te zoeken. Deze verzameling zal dan ook zeker het beeld van de auteur
completeren zoals het door zijn werk geboden wordt. De gehele uitgave staat onder
leiding van Victor E. van Vriesland, die destijds al de uitgave van Brahman II en
van de Nagelaten Verzen heeft verzorgd, en die hier dan ook stellig de aangewezen
man was.
Wij hopen bij het verschijnen van de volgende delen nog telkens op deze zeer
belangrijke uitgave terug te komen, en willen ons hier verder bepalen tot een
bespreking van de beide reeds verschenen delen: Brahman I en II. Wij menen
namelijk, dat ook dit relatief bekendste werk van Dèr Mouw nog altijd niet zo erg
bekend is, en ook dat er misvattingen over in omloop zijn. Dèr Mouw, die hier onder
de naam Adwaita optreedt, d.w.z. de ‘de tweeheid te boven gekomene’, toont zich
in deze bundels een van de meest originele dichters die onze taal rijk is. Wel heeft
ook dit werk zijn problematiek, en daarmee ook kwalitatief zijn hoogte- en
laagtepunten, maar de laatste zijn als delen van een belangrijk geheel nog altijd
boeiend, en de eerste zijn niet minder dan groots te noemen. Mensen met een
vooroordeel tegen ‘filosofische’ poëzie zal dit misschien bevreemden, maar die zien
de zaken dan ook erg simplistisch. ‘Filosofische’ poëzie in de stricte zin van het
woord bestaat niet. De poëzie wordt overal daar in haar bestaan bedreigd waar het
regelend bewustzijn de alleenheer-heerschappij is gaan voeren, onverschillig of dat
bewustzijn nu met ‘filosofische’, ‘Christelijke’, ‘socialistische’ of ‘individualistische’
abstracties gevuld is. Maar
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overal waar een idee in een mens leeft kan poëzie ontstaan, onverschillig hoe die
idee er nu precies uitziet. ‘Let the winged Fancy roam, Pleasure never is at home’,
heeft Keats gezongen, en Dèr Mouw is geen man geweest om ‘at home’ te blijven!
Als filosoof was hij op verrassende wijze in de contramine tegen de zelfverzekerdheid
van het toen nog heersend ‘idealisme’, waarvan hij de verdonkeremaande emotionele
ondergrond scherp was gaan doorzien. En evenals tegen de waarheidspretenties van
dit idealisme trok hij onverschrokken en geestig te velde tegen de deftigheid der
filisofische vaktaal. In intelligentie toonde hij zich hier stellig niet de mindere van
zijn tegenstanders, en als wij daar nog een heftig bewogen gemoedsleven aan
toevoegen, dan zijn inderdaad de voorwaarden aanwezig die tot een belangrijk
dichterschap kunnen leiden, benevens de mogelijkheden tot bepaalde ontsporingen.
Allereerst moet geconstateerd worden dat de intelligentie bij Dèr Mouw een heel
nauw verbond heeft aangegaan met het gevoelsleven, zonder dat die twee in elkaar
opgaan. Zijn werk is nooit alleen maar ‘intellectueel’; het is daarom zelden ‘zacht
van toon’, maar ook nooit geheel dor. Het poëtisch zwaartepunt is door deze
verschuiving ten opzichte van zijn ‘zangeriger’ voorgangers bij hem verplaatst van
de klank naar de plastiek, iets wat zijn werk een in de tijd waarin het verscheen
volstrekt nieuw accent gaf, en het in onze ogen zo typisch ‘modern’ maakt. De
overeenkomst onder alle verschillen door met een Slauerhoff, een Marsman, een Du
Perron, een Vestdijk en een Achterberg is bepaald opvallend, en hiermee is tevens
iets gezegd over de beperkingen waarmee dit dichterschap werd bedreigd, maar aan
de dóórwerking waarvan het nauwelijks is toegekomen. Evenals die lateren was Dèr
Mouw een romanticus in een pantser van hardheid, nuchterheid en intellectualiteit.
Romantiek en rationalisme zijn in oorsprong nauw aan elkaar verwant, juist in hun
lijnrechte tegengesteldheid! Omstreeks 1900 waren ze zo ver mogelijk uiteengeweken,
en verheugde elk zich in pretenties van een ‘absolute’ heerschappij, met verdringing
van de ander. Die pretenties bleken al gauw onhoudbaar, en nu drong al of niet
herkend, de tegenpartij in elk van beide binnen; het rationalisme kreeg een hoe langer
hoe irrationeler karakter (het moderne kapitalisme!) en het irrationalisme werd hoe
langer hoe sterker gerationaliseerd (de moderne oorlog!) Hierdoor zijn die
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twee kanten van de moderne ontwikkeling feitelijk niet meer van elkaar te
onderscheiden, hoezeer de psychische nawerking van de oude splitsing juist de
drijfkracht blijft en de oorzaak van de felle accenten; de twee uitersten hebben zich
dan ook niet organisch met elkaar verbonden, maar zijn tot een gespannen
monsterverbond verenigd, waarin zij elkaar aanvuren en tevergeefs trachten aan
elkaar te ontsnappen. Het is tegen deze tijdsachtergrond dat men het werk van Dèr
Mouw moet zien, en de a.h.w. ‘omgekeerde’ herkomst ervan, als men het vergelijkt
met dat der genoemde latere dichters, krijgt dan vanzelf de slechts secundaire
betekenis die haar toekomt. Terwijl die lateren n.l. oorspronkelijke romantici zijn,
die zich met een rationalistisch harnas tegen het rationalisme hebben trachten te
beschermen, is Dèr Mouw een rationalist die uit innerlijke noodzaak het irrationalisme,
de romantiek, in zijn rationalisme heeft binnengelaten. Het resultaat is in hoofdtrekken
hetzelfde.
Misschien zal deze karakteristiek van de figuur van Dèr Mouw sommigen
bevreemden. Was hij niet ‘Adwaita’, de man die de tweeheid te boven was gekomen,
dus ook de tweeheid van gevoel en verstand? In het licht van zijn werk moet het
antwoord op deze vraag beslist ‘neen’ luiden. Dèr Mouw is de gespletenheid alleen
teboven gekomen op de manier van het tegelijk met hem opgetreden expressionisme,
d.w.z. in een half-intellectuele, half-emotionele roes, waarin het gehele conflict in
al zijn scherpte geconserveerd bleef. Van een ‘mytisch’ te noemen bevrijding, waarin
de tegenstellingen zouden zijn opgeheven, is bij hem geen sprake; hoogstens wordt
die af en toe vluchtig gepasseerd op een kennelijk geheel anders gerichte zwerftocht.
Hoezeer Dèr Mouw onder de invloed van de Voor-Indische mystiek mag hebben
gestaan (een begrip dat trouwens in dit verband nader zou dienen te worden
onderzocht!), hij is daar niet minder een typisch West-Europeaan van de twintigste
eeuw om gebleven. In zijn zeer lezenswaardig opstel ‘Misbruik van Mystiek’ heeft
hij wel het denken scherp tegen de emotionele achtergrond ervan weten af te tekenen,
maar daarbij ontgaat hem het minstens even scherpe onderscheid tussen gevoel,
emotie of stemming en eigenlijke ‘mystiek’, en speciaal het karakter van
‘onmiddellijke objectieve kennis’ dat de laatste met de nuchterste zintuiglijke
waarneming gemeen heeft. De Brahman-extasen in de verzen zijn dan ook volstrekt
niet ‘mys-
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tisch’, maar ‘kosmisch’, d.w.z. ze zijn zeer intellectueel, daar ze berusten op het tot
monsterdimensies uitgegroeide en daardoor in hoge mate abstract geworden
‘wereldbeeld’ van ons twintigste eeuwers (dat geen ‘beeld’ meer is, want een ‘beeld’
is onmiddellijk), en ze zijn tegelijk met de sterkste emoties geladen waartoe het
romantisch zelfgevoel in staat is gebleken. Dit romantisch zelfgevoel, dat zich met
de Algeest, met Brahman gelijk stelt, verschilt heel karakteristiek van de unio mystica:
de innerlijke stilte waardoor deze laatste wordt gekenmerkt, wordt hier juist met alle
middelen vermeden ten bate van de ‘emotie’. Met een trots waarbij die van Kloos
nog gematigd klinkt ‘gilt’ Dèr Mouw ‘me deum laudo’ (I 232), en zijn verhouding
tot de Godheid is er voortdurend niet een van versmelting waarin het ik als zodanig
verdwijnt, maar van een eindeloze vergroting van dat ik tot (schijnbaar) goddelijke
grootte, met behoud van alle ik-eigenschappen die gedeeltelijk door illusies worden
gecamoufleerd. Deze grenzeloze hypertrophie van het ik correspondeert geheel met
de enorme hypertrophie van het moderne ‘meetbare’ wereldbeeld, en ze is ook
volkomen gelijk in structuur aan het door Dèr Mouw zo scherp bestreden wijsgerig
idealisme. Juist in die bestrijding heeft een diepere identiteit verscholen gezeten (wat
vaker gebeurt!); logisch en emotioneel absolutisme komen tenslotte op hetzelfde
punt uit.
Het hier gezegde valt met zóveel voorbeelden uit de beide bundels te illustreren,
dat wij die moeite gerust aan de lezer kunnen overlaten. Het denkend bewustzijn is
bij Dèr Mouw volstrekt niet in de ban gedaan, maar het is de dienaar geworden van
het extatisch gevoel, en in de grond zijn die twee weer op geheimzinnige (d.w.z. niet
doorziene) wijze één, juist daarin schuilt hun lokkende kracht! Andere, meer
secundaire kenmerken van dit werk hangen hier mee samen: de felle bestrijding van
het Christendom, naast, een enkele maal, de plotselinge vereenzelviging met de
lijdende Christus (I 202) of met een eenvoudige, vertederd beziene gemeente (I 93);
met dit laatste hangt weer nauw de vertederde beschouwing van de eigen jeugd
samen, die voor alle romantici het land van de verloren harmonie betekent, en waaraan
dan ook in Dèr Mouw's werk een belangrijke plaats is ingeruimd. Even karakteristiek
is de wijze waarop hij het leven als lijden ziet, terwijl hij tegelijk juist het Christendom
afwijst omdat het
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van de gebrokenheid van het leven uitgaat:
God zou de ziel vergodlijken door smart?
Die dàt zei, was een spotter of een gek:
Wie wascht 't onreine blank met klev'rig pek,
En bleekt met nacht 't diep ingezogen zwart? (I 65)

Deze afwijzing berust kennelijk daarop dat hij een eigen, concurrerende, oplossing
in petto heeft, in het Brahmangevoel dat alle geluk en leed, en ook alle goed en kwaad
in zich heet te verenigen (en dat ook inderdaad doet, maar als onverzoende
tegenstellingen!), en in de uitdrukking daarvan, de kunst, dat typisch romantische
middel tot schijnbare verzoening; men leze voor dit laatste bv. I 200, waar een
vergelijking met barnsteen gemaakt wordt die eveneens in de duidelijk verwante
Neue Gedichte van Rilke voorkomt. In I 117 staat, en men vergelijke dat met het
citaat hierboven:
En zalig wordt slechts hij, die heeft geleden;
De hoogten kent slechts, wie in de afgrond staarde.

Een precies gelijke verhouding als tegenover het leed vinden wij tegenover het
schuldprobleem: somber schuldbesef naast ontkenning van de realiteit van schuld
en ‘opheffing’ ervan in Brahman. Judas wordt hier bewust naast Christus gesteld,
en wat voor tegenstrijdigheden er uit die ‘consequentie’ weer ontstaan toont de
vergelijking van twee plaatsen uit het lange gedicht ‘Dat ben jij’, dat Brahman II
afsluit:
Door de ouden is geleerd:
Wie als volmaakt Hem eert
En 't Zijn-als-Hij begeert,
Is, Lichtkind, veilig.
Die weet: ‘In Brahman staat
Mijn ziel’ en wil toch 't kwaad,
Ik zeg: Zijn Judasdaad
Is plicht, is heilig. (II 208)
Brahman, die alles doet
Uit eeuwige overvloed
Van mensch'lijk kwaad en goed,
Vergeef genadig,
Dat ik, beperkt en klein,
Vonk van Uw glorieschijn,
Alleen wensch goed te zijn
En niet misdadig. (II 214)

De consequenties worden hem hier klaarblijkelijk toch te gortig, trouwens in ditzelfde
vers waarin hij enerzijds weer zijn dichterschap verheerlijkt:
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Mijn weten, uitgehold
Door brandend twijf'len, smolt,
En 't toovermengsel stolt
Tot verskristallen (II 186),

staan óók de woorden:
Neen, neen, niet troosten; want
Koelzwacht'lend woordverband
Kan leed, diep ingebrand
Toch nooit verdooven. (II 208)

Herhaaldelijk weet het leed bij Dèr Mouw dan ook de ‘Brahmanvrede’ geheel te
doorbreken (karakteristiek bv. I 214, II 8, II 12), al moet daarbij gezegd worden dat
ook een ‘mystische vrede’ natuurlijk nog wel eens doorbroken kan worden. Het gaat
er maar om of die doorbraak incidenteel, krachtens onoverwinnelijke resten van
‘ikheid’, plaatsvindt, of dat ze, zoals hier, een logisch product is van de gehele
zielsstructuur. Het is natuurlijk vrij zinloos zich in speculaties te gaan begeven over
het mogelijke vervolg van een door de dood afgesloten loopbaan, maar de kansen
lagen hier dunkt mij gunstig voor een verder doorvreten van het pessimisme, al moet
óók in aanmerking worden genomen dat Dèr Mouw niet jong meer was, Wat aan het
romantisch optimisme dat hem bezielde een zeker extra-gewicht gaf. Blijkens de
ontwikkeling van latere dichters behoorde trouwens ook een verdere inkapseling van
het gehele wereldbeeld tot de directe mogelijkheden. Deze opmerkingen worden hier
alleen maar even gegeven omdat ze m.i. in het algemeen verband van belang zijn;
inzake Dèr Mouw persoonlijk hebben ze zoals reeds gezegd niet veel betekenis!
Maar de vrede dan, zal men misschien willen tegenwerpen, die ons uit sommige
verzen zo duidelijk tegemoetstraalt, en verder de eenheid van tegendelen waardoor
Adwaita zo beroemd is geworden (het Parthenon en het draaiorgel, de Melkweg en
de sintel, ‘ik ben Brahman, maar we zitten zonder meid’)? De gedichten die vrede
ademen zijn zéér schaars, maar ze zijn er inderdaad. Ze representeren m.i. de stilten
die in ieder conflict optreden, en die waar dat conflict nog pas in zijn eerste stadium
is,
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zoals bij Dèr Mouw, zeker nog een goede kans maken. Nietzsche, met wie Dèr Mouw
veel verwantschap vertoont (hij is m.i. een betere Nederlandse equivalent van
Nietzsche dan Multatuli!), Nietzsche dan heeft in zijn beginstadium voor deze
adempauzen het onvergetelijke woord ‘Meerestille der Seele’ gevonden; er heerst
dan ineens de vreemde rust die ook kort voor een storm kan optreden, en in die
harmonie wordt een kortstondige aansluiting gevonden bij de rust van de jeugd,
waarnaar de romanticus anders alleen maar kan zoeken. Een bizonder mooi voorbeeld
bij Dèr Mouw vindt men in I 207, waar hij een volkomen vereenzelviging weet te
bereiken tussen zijn gevoel van het ogenblik en zijn gevoel als jongen als hij in een
pereboom zat. Wat de befaamde tegenstellingen betreft, deze dienen bij Dèr Mouw
juist niet om de eenheid te verwerkelijken, maar om zich te bedrinken aan de
ontzaglijke ruimte- en kwaliteitsspanningen in het heelal. Ze verrichten dezelfde
functie als Judas en Christus; daarachter wordt dan wel de eenheid van Brahman
verondersteld, maar die wordt juist door het uitspannen van de tegenstelling niet echt
bereikt; ze blijft abstract, zoals elke eenheid waarnaar de romantici steeds en rusteloos
hebben gezocht. Wèl komt er in het huishoudelijke gedicht even iets van een echte
vertedering (en daardoor ook van eenheid) mee, maar ook hier blijft die ondergeschikt
aan het romantische genot waarmee de tegenstelling wordt uitgemeten.
Wij kunnen hier niet verder alle boeiende vormen gaan bespreken waaronder het
conflict zich bij Dèr Mouw voordoet. Wij willen besluiten met enkele opmerkingen
over de kwaliteitswisselingen in de verzen. Zijn conflict is voor Dèr Mouw de bron
van zijn dichterschap geweest, en tegelijk de ernstigste bedreiging ervan.
Hartstochtelijk gevoel en scherp intellect gaan bij hem, zoals wij al zagen, voortdurend
samen; een verstilling van beide vindt alleen plaats in de schaarse ogenblikken van
ontspanning, die enige van de mooiste verzen hebben opgeleverd. Verder is juist
door de gespannenheid een fel beeldend vermogen naar buiten gedreven, dat niet
alleen tot zeer veel verrassende détaileffecten heeft geleid, maar dat ook aan een
aantal sonnetten een werkelijk monumentaal karakter heeft verleend. Overal daar
waar het abstract kosmische gevoel niet op zichzelf kwam te staan, maar als het ware
zijn sprong nam vanuit de aanschouwing, ontstonden grootse effec-
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ten, landschapsvisies in hoofdzaak, waarin herhaaldelijk een trein optreedt als drager
van de romantische bewegingsdrang, en waarin de wereld een tegelijk hardgelijnd
en primitief karakter krijgt. Ik kan niet nalaten hier één van de mooiste voorbeelden
te citeren:
IJlende trein schijnt, trillend, stil te staan,
En 't is, terwijl ik kijk droom'rig door 't glas,
Of heel de wereld machtig stelsel was
Van reuz'ge rad'ren, die onhoorbaar gaan,
Met blauw-saffieren velgen, plas naast plas,
En smal-smaragden spaken, laan naast laan,
En breede, gouden spaken, graan naast graan,
Went'len om verre toren, rustende as;
En ontzaglijk de eeuwige vuurhaard brandt
in 't centrum van 't heelal; en laait en laait;
En rook, door voortzuigende wind verwaaid,
Verwaait tot wolkenland na wolkenland Als torenspil, vuurhaard en rustloos wiel,
Zoo wereldgang, begeerte en de eeuw'ge Ziel.

Deze visie waarin de wereld een majestueuze woestenij wordt, was vóór Dèr Mouw
niet in onze poëzie opgetreden, en nà hem vindt men dunkt mij alleen iets dergelijks
bij Herman van den Bergh, Slauerhoff, Marsman en Achterberg (en minder concreet
bij Albert Besnard en Hendrik de Vries). In andere van Dèr Mouw's gedichten is de
hartstochtelijke geladenheid onder de druk van het strenge bewustzijn zoals zich dat
in de sonnetvorm uitdrukte, a.h.w. hoekig gestold, of ze is in iets minder gespannen
momenten korrelig uiteengevallen, daar dit ‘wereldbeeld’ eigenlijk uit een
ongeordende veelheid bestond. In de lange gedichten vormt de strakke vorm doorgaans
een koker waardoor de chaos als een lavastroom voortschiet; ondanks alle interessante
détails zijn ze stellig minder geslaagd dan de meeste sonnetten.
Juist in zijn consequentie is het

Ad interim. Jaargang 5

87
werk van een Dèr Mouw van zo'n groot belang. Wij zullen door zijn conflict
heenmoeten, zeker, maar die weg voert door, en niet langs diegenen die dit conflict
ten volle hebben doorleefd. Dèr Mouw behoort tot die besten, die er door hun
uitzonderlijke kwaliteit een waarborg voor zijn dat de overwinning niet goedkoop
zal worden bevochten. Dat is hun bijdrage aan de toekomst, en het is daarom dat wij
deze uitgave zo van harte welkom moeten heten.
F.W. van Heerikhuizen

Notities
Bij Het Spectrum te Utrecht verscheen de door Jan Engelman in opdracht van de
regeering vertaalde tekst van J.S. Bach's Matthäus-Passion. Ik volgde deze tekst
tijdens de uitvoering van het werk in het Duitsch - en ze kwam mij voortreffelijk
‘zingbaar’ voor; zeer natuurlijk ook, over het algemeen, en wel zoo poëtisch als het
origineel. De innige verwantschap tusschen tekst en muziek schijnt soms echter
verloren gegaan, doch daar van zulk een verwantschap in menige traditioneele
uitvoering al evenmin sprake is, bestaat er alle reden om van deze vertaling gebruik
te maken. Al was het alleen maar om weer eens te beseffen wat men nu eigenlijk
zingt.
Ook een uitgave van Het Spectrum is de prachtig verzorgde bundel
‘Middeleeuwsche Kerstliederen’ verzameld door Dr J.J. Mak. Het boek bevat de
teksten van alle 74 thans bekende Middel-Nederlandsche kerstliederen, door den
bewerker zooveel moglijk in hun oorspronkelijke staat gebracht en door Dr E. Bruning
van de origineele melodieën voorzien. Voor wie kerstpoëzie reciteert of becomponeert
een onmisbaar boek.
Bij J.M. Meulenhof te Amsterdam kwam een herdruk uit van het vormelooze doch
in een zeer persoonlijk en sensitief proza geschreven boekje van Maurice Gilliams,
Het Gevecht met de Nachtegalen. In de Eikreeks van dezelfde uitgeverij: Leerschool,
een bundeltje met drie uitnemende psychologische schetsen waarin Jeanne van
Schaik-Willing aantoont hoever zij het brengen kan in de kunst van het weglaten;
Some Trivia van Logan Pearall Smith, fijne minuscule prozastukjes waarin de
realiteiten des le-
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vens telkens even doorlicht worden; en Aleida Schot's vertaling van het magistrale
opstel Hamlet en Don Quichote van Iwan Toergenjew.
Bij Gottmer te Haarlem verscheen een wat stugge vertaling door J.F. Brouwer van
Jean de la Varende's aardige boek Le roi d'Ecosse onder den titel ‘De Koning van
Schotland’, bij Kosmos te Amsterdam een zevende druk van De gouden Reael door
Jan Mens, een eenvoudig verhaal, dat zijn voornaamste bekoring ontleent aan de
kleurige beschrijving van het Amsterdamsche Bickerseiland omstreeks 1900.
Het groene Havenlicht van René Bink, verschenen bij F.G. Kroonder te Amsterdam,
verhaalt van een aantal mislukte levens met zooveel hol pathos, dat het boekje
volkomen ongenietbaar geworden is. Beter komt deze uitgeefster voor den dag met
het eerste prozawerk van den dichter Freek van Leeuwen, de bundel Het simpel Hart,
bevattende schetsen over Antwerpensch havenvolk - soms niet meer dan impressies,
soms ook opgebouwd tot novellen met een boeiende en overtuigende ontwikkeling.
Levendig en met warmte geschreven.
In Vingers van de Linkerhand beschrijft Jef Last vijf menschen die hij gekend
heeft en die ondanks bijzondere begaafdheid op het een of andere gebied
maatschappelijk mislukten. De schrijver dringt zich soms iets te veel op den
voorgrond, maar overigens: interessante vertellingen, vooral die over den pseudo-prins
Harry Domela en het Russische taalwonder.
Een vierde uitgave van Kroonder: Herinneringen aan Marceline van Cees Silure,
een wel gaaf doch ook tamelijk mat geschreven novelle met een romantisch motief,
dat wat interessanter gemaakt wordt door de invoering van een tweede werkelijkheid.
Lezende in De tinnen Soldaat van Rie van Rossum (Bosch en Keuning, Baarn),
gevoelt men voortdurend de neiging om adjectieven te schrappen en het boek tot op
drie-kwart van zijn omvang te reduceeren. Dat is jammer, want zonder die overladen
stijl zou dit verhaal van een jongeman vol natuurlijke goedheid, die in zijn liefde
voor een bedrieglijk en oppervlakkig winkelmeisje de traditioneele moraal trotseert,
beslist indrukwekkend zijn; kwaliteiten heeft het genoeg.
Evenmin geheel bevredigend is de nieuwe roman van J.W. Hofstra, Een sterke
vrouw, wie zal haar vinden? (H.P. Leopold,
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Den Haag), die minder evenwichtig gecomponeerd en slordiger geschreven is dan
zijn eersteling. Wel is het veel kleuriger en bepaalde fragmenten, waarin een
uitnemende kennis van muzikale milieus en omstandigheden tot uiting komt, zijn
van een on-Hollandsche bekoorlijkheid.
Het tweede nummer van de herleefde Vrije Bladen (G.A. van Oorschot, Amsterdam)
is een studie van P.H. van Moerkerken over den zeventiende-eeuwschen vrijdenker
Adriaan Koerbach, geestverwant van Spinoza en schrijver van ‘Een bloemhof van
allerley lieflijkheid’, uit welk kettersch geschrift Prof. van Moerkerken interessante
grepen doet. Verder behandelt de schrijver uitvoerig het tegen den moedigen Koerbach
gevoerde proces, om aan het slot van zijn levendig geschreven studie nog even, en
niet zonder ironie, op hedendaagsche belemmeringen van het vrije denken te wijzen.
Van denzelfden schrijver en bij denzelfden uitgever: Naar de Eenzaamheid, de
gefingeerde herinneringen van een achttiende-eeuwschen kunstschilder aan een reis
met enkele van zijn vrienden door Nederland. Een alleraardigst boekje, tusschenvorm
van verbeelding en wetenschappelijke constructie, waarin heel wat historische kennis
verwerkt is.
Prof. A.G. Kranendonk's boek Shakespeare en zijn tijd, afgezien van het minder
inlichtende boekje van Arthur van Schendel de eenige samenvattende
Shakespeare-studie in onze taal en een voorbeeld van populair-wetenschappelijke
litteratuurbeschouwing, werd door Em. Querido herdrukt in een veel handiger uitgave
dan de dikke turf van voor den oorlog.
J. Slauerhoff's Verzamelde Gedichten, in de uitgave van Nijgh en Van Ditmar
uitverkocht, zijn thans weer te verkrijgen in een tweedeelige editie van A.A.M. Stols
te Den Haag. Een herdruk, voor poëzieminnaars bijna even welkom, is die van
Narrenwijsheid van J.C. van Schagen (Van Loghum Slaterus, Arnhem).
J.R.

Filmkroniek
René Clement: Les Maudits. (1947. sc. Companeez en Alexandroff, adapt.
Clément, Rémy, Jeanson. Cam. Alekan).
Enige nazi's en hun trawanten in de beklemmende gesloten ruimte van een duikboot,
ten tijde van de val van Berlijn. Hoe-
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wel kennelijk op sensatie afgestemd, geeft deze film een voortreffelijk psychologisch
beeld van dit stelletje desperate lieden en van hun individuele reactie's op de verloren
zaak. Clément laat met grote virtuositeit de camera door dit duikbootinterieur dwalen
en weet op meesterlijke wijze de toenemende angst-atmosfeer te suggereren. De
fotografie is uitmuntend.

Claude Autant-Lara: Le diable au corps. (1946. sc. Aurenche en Bost, naar
Raymond Radiguet, Cam. Kelber. Met Micheline Presle en Gérard
Philipe).
Bij de beoordeling van The Lost weekend heb ik mij enigszins vergist door aan te
nemen dat de verfilming op het peil zou staan van het boek. Dit blijkt niet het geval
te zijn, daar in de gelijknamige roman de accenten anders liggen: hier wordt een
eindeloze, geobjectiveerde monologue-interieur gegeven welke diep graaft in
jeugdherinneringen, terwijl de uitwendige handeling vrij minimaal is. In de film,
daarentegen, moest al deze psychologische analyse omgezet worden in behaviourisme,
hetgeen natuurlijk grote beperkingen met zich meebrengt. Daardoor viel de nadruk
meer op de drankzucht, welke aanleiding gaf tot enige dankbare (en perfect
gerealiseerde) filmische stunts, dan op het totale gecompliceerde raté-schap van de
hoofdpersoon.
De verfilming echter van Le diàble au corps, doet de oorspronkelijke roman zeker
geen onrecht aan. Enige expliciete opmerkingen van de auteur moesten vervallen,
de hoofdpersoon in de film lijkt minder intelligent dan die in het boek, doch de ‘story’
op zich zelf is geserreerder en beter van compositie geworden; de navrante
begrafenisscène die door de hele film geweven is, betekent een grote aanwinst.
Het is een enorme prestatie van energie, dat Autant-Lara, Aurenche en Bost deze
film er ‘door’ hebben gekregen met dergelijke zuiverheid en eerlijkheid, en dat zij
de in de filmwereld heersende duistere machten overwonnen hebben (dit heeft heel
wat doorzettingsvermogen gekost tegen de producent Paul Graetz). Hiermede moet
men bij de beoordeling van films rekening houden, en mijn bewondering wordt er
in dit geval des te groter door. De film gaat zo diep als maar enigszins mogelijk is
met haar middelen van behaviouristische psychologie en realistische dialogen (dit
laatste in tegenstelling tot de ruimere mogelijkheden van dia- en monologen in een
toneelstuk). Zij is

Ad interim. Jaargang 5

91
‘filmisch’ tot in het merg, zonder nochtans in opvallende technische bravoure uit te
blinken. Le diáble au corps zal klassiek worden in de geschiedenis der filmkunst.

Charles Chaplin: Monsieur Verdoux. ('47. sc. Chaplin, naar een idee van
Orson Welles. Mederegie R. Florey en Wheeler Dryden. Cam. Totheroh
en Courant).
Het is Chaplins taak, verscheidene soorten van humbug en misdaad te ontmaskeren,
bij welks voortbestaan vele hooggeplaatste lieden belang hebben. Monsieur Verdoux
is daarbij nog wat agressiever dan zijn vorige films. en de koning van zijn clownerieën
is tot een minimum teruggebracht, om zijn vinnige satire nog wat scherper naar naar
voren te doen komen. De goede oude Molière zou ongetwijfeld in deze moderne
versie van le Misanthrope plezier gehad hebben. Chaplin's charme is als steeds
onweerstaanbaar, men is bereid hem in alles gelijk te geven, en daarom voelt men
zijn executie aan het slot - een der aangrijpendste fragmenten uit zijn gehele oeuvre
- als een groot onrecht, hem aangedaan.
Filmtechnische tekortkomingen en onhandigheden vergeeft men Chaplin gaarne,
al zou men misschien wensen dat niet Florey, maar iemand als René Clair hem
terzijde had gestaan bij de regie.
Het is overbodig, op te merken dat Chaplin een van de weinige genieën en een
van de meest onvervangbare persoonlijkheden is, die de filmkunst tot dusver heeft
opgebracht.

Jean Dellanoy: Les jeux sont faits. (1947 Sc. Jean-Paul Sartre: cam. Chr.
Matras. Met Micheline Presle en Marcel Payliero).
Dit is, mits men er niet te véél achter wil zoeken, een onderhoudende en zienswaardige
film, die stof kan geven tot enige aangename kout. Existentialistische stellingen
worden er niet in bewezen, want de wetten welke in de wereld waarin zich deze film
afspeelt gelden, hoeven in onze wereld, waar men niet uit de dood kan opstaan, geen
geldigheid te hebben. Door het beschikken over sprookjesachtige mogelijkheden kan
men de gegevens immers volkomen willekeurig vaststellen en daaruit elke gewenste
consequentie trekken, hetgeen heel aardig is, maar geen filosofie die aan de pretenties
van het existentialisme voldoet. Met het begrip ‘bestemd zijn voor elkaar’ wordt
gegoocheld in een cirkelredenering die dit hele begrip zinledig maakt.
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De ‘liefde’ wordt hier door de autoriteiten van het hiernamaals zo geborneerd opgevat,
dat men voor een zekere termijn van 24 uur niets anders aan zijn hoofd mag hebben
dan onafgebroken met elkaar te liggen koeren Ik vind dat bepaald onredelijk;
misschien dat ook daarom Marcel Pagliero voortdurend met zo'n nurks gezicht
rondloopt. Dat men op deze film met een dergelijk droogstoppel-commentaar kan
reageren is een bewijs dat zij als geheel mislukt is door een gebrek aan
overtuigingskracht (in tegenstelling met b.v. Les visiteurs du soir). Niettemin staat
zij op een heel wat hoger plan dan het kitschige A matter of life and Death, dat zoveel
van slechte smaak of snobisme getuigende bewonderaars tot zich heeft weten te
trekken.
Sartre schreef tevens nog een scenario, getiteld Les faux nez (gepubliceerd in la
Revue du cinema), waar iemand als René Clair een aardige film van zou kunnen
maken.

René Clair: And then there were none. (1945 Sc. D. Nichols; naar Agatha
Christie. Cam. L. Andriot).
Dit lijkt mij de meest geslaagde van Clair's Amerikaanse films. Hij heeft voor deze
zotte geschiedenis precies de juiste toon gevonden, maar laat ons tevens in de
overtuiging dat hij als regisseur veel meer waard is dan hij met deze film kan bewijzen.

Fank Capra: It's a wonderful life. (1947. Cam. Walkes. Met James
Stewart).
Men zou dit kunnen beschouwen als een tegenhanger van Monsieur Verdoux.
Chaplin's intelligente pessimisme wordt hier ‘bestreden’ door Capra's irrationele
optimisme, dat meer met bidden dan met denken te maken heeft.
Het is wel onvriendelijk om deze ongetwijfeld charmante en soms opwekkende
film ‘volksbedrog’ te noemen, maar deze kwalificatie is hier zeker op zijn plaats. De
reële oplossing van maatschappelijke problemen wordt er zorgvuldig in omzeild,
men krijgt veeleer het advies, altijd nog maar het beste te hopen, ook als alles beroerd
gaat.
De eerste helft is niet vrij van langdradigheden en enige hinderlijke, want
menskundig niet verantwoorde, braafheid. Maar van het ogenblik af dat de
hoofdpersoon zijn geld verliest, stijgt het peil aanmerkelijk, en de episode waarin
hij, onder leiding van de Engel 2e kl. (een heel aardige kunstgreep) gewaar wordt,
hoe de ‘wereld’ er zònder hem zou hebben uitgezien is, hoe simplis-
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tisch ook uitgebeeld, zeer boeiend en van een diepere betekenis zelfs dan in dit
verband blijkt.

S.M. Eisenstein en D. Wassiljef: Alexander Nevski. (1938. Sc. Pavlenko
Eisenstein, cam. Tissé).
Evenals Iwan de Verschrikkelijke een monumentale. naieve en ietwat belachelijke
‘opera’, vol van het domste wapengeketter, afgewisseld door rhetorisch gebral. De
beeldvlakken zijn fraai, vooral in het begin, (Iwan was op dat punt nog beter), doch
afgezien van de ‘mise en cadre’ is de fotografie bepaald slecht: de belichtingen zijn
lelijk, stijlloos en soms toneelachtig. Met alle respect voor Eisenstein's baanbrekende
werk, vraagt men zich echter af, of een Cecil B. de Mille van dit gegeven niet iets
veel beters zou hebben gemaakt.

Jean Dréville: Copie conforme. (1946. Sc. Companeez, Nino Frank,
Jeanson; cam. A. Thomas. Met Louis Jouvet).
De eerste helft is buitengewoon vermakelijk en bevat vele verrassende en
humoristische vondsten. Verderop komen er teveel trage en doorzichtige complicaties
die het tempo ophouden. Het blijft een goede documentatie van Jouvet's virtuoze,
maar niet geheel op de film afgestemde spel in zijn dubbelrol.

Ralph Smart: Bush Christmas.
Een goed gemaakte, alleraardigste Australische kinderfilm; sympathiek door een
volkomen gebrek aan ernst en prekerigheid. Het Hilversumse product Dik Trom slaat
hiernaast een vrij pover figuur.

Luigi Zampa: Vivere in pace. (1947).
Een zeer origineel scenario, voor een oorlogsfilm ongewoon humoristisch. Het slot
is prachtig.
Eric Terduyn

Brieven
Beste Willem Indenhaeck.
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Je zult je herinneren, dat we enige tijd geleden overeen zijn gekomen om in onze
brieven inzichten uit te wisselen over recente voorvallen in het Nederlandse litteraire
leven. Veel is daarvan tot dusver niet terecht gekomen omdat het Nederlandse litteraire
leven blijkbaar een beetje dood is. Thans bevat echter de jongste aflevering van Het
Boek van Nu iets, dat je als een soort stuiptrekking zou kunnen beschouwen.
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Verheugend in zover daaruit nog een tikkeltje leven blijkt, betreurenswaardig omdat
ook alle tekenen van dodelijk verval erin aanwezig zijn.
Marja schrijft in die aflevering over de betekenis van Victor van Vriesland en hij
doet dat, in het algemeen gesproken, zoals we al van hem gewend zijn. Nu eens
schuchter, dan weer wat luider, maar eigenlijk niet onamusant. Je zult moeten
toegeven, dat die Marja niet tegen een grapje opziet, ook niet als de kans bestaat, dat
niemand behalve Marja het grapje aardig vindt. Maar ook dat is tot op zekere hoogte
appreciabel, want er blijkt een verheugend gevoel van onafhankelijkheid uit.
Wat echter het stuk over Van Vriesland betreft - ik neem aan, dat je het gelezen
hebt - aarzel ik over drie dingen: primo of het als een grapje bedoeld is; secundo, zo
ja, of het dan wel te pas komt; tertio, zo neen, wat het eigenlijk dan wèl is.
Je merkt, dat ik de indeling - primo, secundo etc. - uit Marja's stuk heb
overgenomen. In die indeling zit n.l. voor mijn gevoel de nervus rerum. Want, vind
jij het erg, dat van Vriesland ‘in de geest gelooft’? Marja is er boos om of wil er een
gijntje over maken, maar met geest hebben zijn opmerkingen, meen ik, niets uit te
staan. Zou hij jaloers zijn omdat van Vriesland iets heeft, wat hij - Marja - althans
in dit stuk te enen male mist? Vind jij zulk een geloof een ‘nietszeggende
gemeenplaats’? (Slap gezegd is dat trouwens, hé?) En verder: waarom zou van
Vriesland geen leuterpraatjes in een ‘bekend weekblad’ mogen verkopen? Dat doet
Marja toch ook, en eveneens in een bekend blad.
Van Vrieslands Grondslag van verstandhouding - ik volg Marja's opsomming op
de voet - heb ook ik een moeilijk essay gevonden, maar waardering had ik voor het
feit, dat de auteur naar een grondslag voor verstandhouding ten minste gezocht heeft.
Marja heeft, meen ik, liever ruzie. Waarom eigenlijk? Hebben wij daar al niet meer
dan genoeg van?
En wat is er eigenlijk op tegen, dat van Vriesland over Voeten en Blijstra erg
waarderend heeft geschreven? Had hij dat dan over Marja moeten doen? Dat gaat
toch ook niet.
In elk geval acht ik zijn afkeurende opsomming zo absoluut onvoldoende, dat
daarop geen enkel oordeel - of het moet over Marja zijn - te baseren valt. Schrijf
eens hoe je over deze dingen denkt.
Agnes maakt het goed en laat
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je hartelijk groeten. De kleine Gneomar is een beetje verkouden. Je
Carel C. Scheefhals

Beste Carel Scheefhals,
Wat ben je vragerig uitgevallen. Mij dunkt, dat je over Marja een beetje al te hard
oordeelt. Je moet in het oog houden. dat hij het niet makkelijk heeft. Primo ziet hij
overal spoken, secundo lijdt hij aan een afstammingscomplex en tertio bedoelt hij
het minder erg dan je denkt, al moet hij - dat geef ik je toe - natuurlijk van Van
Vriesland afblijven. Kostbare dingen vertrouwt geen enkele ouder aan de peuterende
vingers van kleuters toe.
Het bewuste stuk heb ik inderdaad gelezen. Als je het goed vindt dat ik al je vragen
laat voor wat ze zijn (ben je niet ook zelf een beetje zuur?), dan vestig ik er je aandacht
op, dat Marja voor de zoveelste maal in een artikel, dat over een zeer welomschreven
persoon handelt, tal van andere, met de zaak niets uitstaande mensen het toneel op
sleurt en ze daar om de oren gaat slaan. Tielrooy, Hoornik, Blijstra, Voeten, ja de
hele kliek van De Kring eigenlijk en dat in één klap. Alleen Jan H. de Groot mis ik
ditmaal. Misschien denkt Marja, dat hij die allengs wel morsdood heeft geslagen.
Heb je nu geen medelij met Marja? Altijd bezeten te zijn van de waan, dat - toch
heus, geloof me, zeer onschuldige - lieden het op je voorzien hebben en dan steeds
maar te moeten denken, dat de beste verdediging de aanval is: werkelijk, dat is geen
lolletje, hoor, en ik kan me best indenken, dat je je daardoor beroerd gaat voelen en
wat raar gaat doen. Tracht billijk te zijn en de situatie te begrijpen.
Maar. nogmaals, ik geef je toe, dat in al deze dingen de waarde van Van Vriesland
best buiten het geding kan blijven. Belangrijk lijkt me dat echter niet, want welke
boom kan nu niet tegen een plasje?
Maar genoeg over Marja. Ik zend je hierbij voor je verjaardag de bundel essays
‘Schoonheid als eigenbelang’ van Fokke Siersma. Ik heb het boekje terloops ingezien
en opgemerkt, dat deze Siersma al even bijterig is als - nog één keer die naam - Marja.
Maar bij hem vind ik het aardig, want het gaat hem tenslotte in de eerste plaats om
zaken, om - mag ik een groot woord gebruiken? - idealen en niet om personen.
Bovendien heeft hij iets eigens toe te voegen aan het evangelie van Menno ter Braak
en E. du Perron.
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Ik stuur je verder de tweede aflevering van het onlangs opgerichte tweemaandelijks
tijdschrift ‘Libertinage’, een curieus blad, waarvan je zeker kennis moet nemen. De
redactie van dit frivool uitziende, maar verder nogal sombere blad, walgt zozeer van
de in kliekjes en kringetjes opgekweekte Nederlandse litteratuur, dat ze haar maar
helemaal overboord wenst te gooien. Zo luidde het in de beginselverklaring in het
eerste nummer en misschien is dat ook wel de methode om goede copie binnen te
krijgen. De gedichten onder de titel ‘A mon âge’ van Jan van Gelder in het tweede
nummer behoren in ieder geval tot het aardigste wat ik sinds jaren in de Nederlandse
tijdschriften gelezen heb.
Er staat nog iets in ‘Libertinage’, waarop ik je aandacht zou willen vestigen. Ik
begin maar direct te citeren: ‘Men moet alleen bedenken, dat de atoombommen niet
hier zullen worden geworpen, maar op de verafgelegen oorlogscentra, op
verbindingspunten en grondstofgebieden. Dus op Moskou en Washington en verder
op alle denkbare buitenplaatsen en poolstreken. Als de mensen geen verouderd
schapeninstinct hadden, zouden zij allemaal naar West-Europa komen, in plaats van
er weg te gaan, omdat het terrein waar daadwerkelijk gevochten wordt, het enige zal
zijn, waar men in de atoomoorlog zal kunnen bestaan.
Deze verzekering is niet (niet eens. Willem) als garantie bedoeld, waarop men
zich later zal kunnen beroepen; alleen als een argument-ten-overvloede voor die
zonderlingen, die toch al hadden willen blijven en misschien voor een enkele
weerbarstige zoon uit een emigrerend gezin, die zich - met de nagels van zijn ziel
natuurlijk - heeft vastgegraven in deze atlantische kust’.
Daar is - afgezien van die atlantische kust - geen woord litteratuur bij, vind je wel?
Daar zou je werkelijk alle letterkunde voor overboord gooien. Dat is geschreven voor
jou en voor mij en voor alle burgers en buitenlui om ons heen. Dat is...... o Carel,
ben je niet blij, vind je het niet heerlijk en zul je niet vergeten het ook aan die lieve
Agnes mede te deelen? Je
Willem Indenhaeck
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Ad Interim Critische Bijlagen 6
Van schrijvers die iets anders doen
Ritter, de ridder van de allerminst droevige figuur
Een interview en een meditatie
Wie altijd de synthese zoekt, vindt haast overal gespletenheid en, waar die niet is,
meent hij ze toch aanwezig. Het gaat hem als de oude tante, die van kindsbeen af
bang is geweest voor gasverstikking en bijgevolg ook dan wat ruikt, als doodgewone
mensen nog in 't geheel niets bespeuren.
Zo dacht ik - steeds naar de synthese op zoek -, dat Dr P.H. Ritter Jr een van die
stakkers is, die gebukt gaan onder de last van een minstens in tweeën gedeeld bestaan.
Schrijver van vocatie, maar ambtenaar eerst, daarna journalist en nu causeur, al dan
niet voor de microfoon. van beroep.
Was die gedachte van mij ongerijmd? Ik geloof het niet. Plegen niet al onze
romancières, voor zover ze gehuwd zijn, althans één boek te wijden aan het tragisch
conflict tussen de huishoudelijke plichten der gehuwde vrouw en de in haar woelende

schrijfdrift? En, als ze niet realiter tot het schrijven van een zodanige roman komen,
dan dromen ze toch het eens nog te zullen doen. En ik, hoewel geen romancière en
zelfs geen vrouw, kan daar best inkomen. Hoeveel te meer echter, aldus redeneerde
ik, geldt dat dan voor een auteur, die niet in het huishoudelijke, maar in het veel
rumoeriger maatschappelijke leven omdoolt, terwijl thuis zijn schrijftafel wacht,
ongeveer als zuster Anna?
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Zo zei ik dan op een winderige en natte avond tegen de heer Ritter, dat hij mij een
beklagenswaardig man leek te zijn.
Dit nu bleek een ruwe aantijging tot mijn blijde verrassing; een aantijging die
beslist doch hoffelijk van de hand gewezen werd. Ik moet achteraf ook bekennen,
dat beklagenswaardige mannen zelden met zoveel smaak een sigaar, een pijp, een
cigaret en weer een sigaar roken in een tijdsbestek van laat ik zeggen, anderhalf uur.
‘Integendeel’, antwoordde mij Dr Ritter, ‘ik vergenoeg mij volkomen met hetgeen
ik heb, of - als dat sterker en positiever klinkt - ik heb altijd in alles bevrediging
gevonden. U moet mij goed verstaan: zuiver burgerlijk of maatschappelijk of materieel
of materialistisch geredeneerd, moet de schoorsteen roken. Dat wil dan zeggen, dat
in een bepaald opzicht mijn werk mijn broodwinning is en dat ik, als ik er maar brood
mee win, met even veel of even weinig lust ambtenaar ben geweest als in Heerjansdam
voor 't Nut gesproken heb of spreken zal zo zij mij slechts naar Heerjansdam
verzoeken. Als commies aan het Ministerie van Landbouw, als secretaris van de
Mijnraad en als afdelingschef ter provinciale griffie van Zeeland ben ik ambtenaar
geweest en heb ik als zodanig gedaan wat een goed huisvader betaamt. Daarna deed
ik andere dingen en ook toen manifesteerde - in een bepaald opzicht - die bezigheid
zich in rinkelend en knisterend geld. Maar dat alles, meneer De Goede, dat alles raakt
nergens het wezen’.
En toen (ik had het al zien aankomen) zaten we midden in de philosophie: ‘wie,
zoals ik, een intense en borende belangstelling heeft in alle levensopenbaringen zal
de verschijnselen en de verschijningen overal kunnen analyseren, zal overal
studiemateriaal ontdekken, overal gelegenheid vinden om de schepper te loven en
het schepsel te beminnen (ik ben zeer religieus van aard, maar houd niet van
theologen), zal overal tot de zin van het zijnde pogen te gaan.’
Het was mij duidelijk en ik zou desnoods de toen volgende uiteenzetting van de
wijsgerige stelsels van Plato af tot Sartre toe hebben kunnen missen.
Nadat Dr Ritter zijn kleine en charmante college beëindigd had, was het mij echter
nòg duidelijker:
Hetgeen mij bij het binnenkomen de hand had geschud, hetgeen mij een sigaar
had aangeboden (welke ik weigerde wijl ik geen sigaren blief) was niet een
oud-ambtenaar - van dezulken
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zijn er meer -, was niet de causeur - van dezulken zijn er ook meer, zij het niet zulke
voortreffelijke -, was kort gezegd niet de kostwinner - de zodanigen zijn ontallijk -,
maar was de ondeelbare heer Ritter, die met bewondering voor het Leven dat Leven
overal begroet, hetzij op een provinciale griffie hetzij in Heerjansdam. Hij heeft
zichzelf woordelijk een geslaagde mislukkeling genoemd en was daar terecht trots
op. Want het is, in andere vorm, hetzelfde als wat ik poogde uit te drukken. In
maatschappelijke zin immers slaagt men als referendaris, als kruidenier of als
ere-voorzitter van een geitenfokvereniging en dan heeft men meteen de gespletenheid,
waarvoor ik zo bang ben. Want vraag de ere-voorzitter vooral niet of hij als huisvader,
als vriend, als mèns geslaagd is; hij is slechts de geslaagde geitenfokker. Dr Ritter,
die ongetwijfeld een voortreffelijk referendaris geweest is, is - de hemel zij dank toch als referendaris niet geslaagd, maar slaagde er wel in om de lege referendarishuls
af te werpen en op te stappen, zeggende met de dichter Ab Visser: ‘Ik wenste wel
mijn weg te gaan, zo zonder meer een naakte jongen’ (par manière de dire). Naakte
jongens nu zijn maatschappelijk de niet geslaagden, maar in andere en hogere zin
zijn ze wel geslaagd: alle qualiteiten en distinctieven verloren ze, maar de roeping
van de mens om mèns te zijn, bleven ze daardoor volop getrouw.
Zo is Dr Ritter dus een naakte jongen - als ambtenaar, als journalist, als auteur
ook. En wie over de auteur schrijft, vergete niet dat het auteurschap slechts een van
de vele costuums is die hij aantrekt, zij het ook zijn lievelingscostuums. Wat dit
laatse betreft: Dr. Ritter staat, naar zijn eigen zegswijze, op het kruispunt van het
woord. Dat betekent (in andere zin dan hijzelf erin heeft gelegd), dat al zijn
levenswegen ergens het woord kruisen en dat men op dat kruispunt steeds Dr Ritter
vindt, die krachtens voorbeschikking en natuurlijke geaardheid ‘het woord bedient’.
Het is dan echter de mens, de naakte jongen - sit venia verbo -, die op dat kruispunt
staat, en in die betekenis mag men van de ‘auteur’ Ritter spreken, omdat auteur en
mens dan synoniemen zijn.
Om zijn nooddruft te winnen (prachtige zegging van Gossaert) reist hij naar
Heerjansdam of Spijkenisse, maar als hij daar dan spreekt over ‘Schuld en Boete’,
is hij zozeer de naakte jongen dat hij in opperste vervoering in de huid der behandelde

Ad interim. Jaargang 5

100
personen kruipt en haast in trance op de dorpsveldwachter aanloopt (trouw aanwezige
figuur bij dorpsvermakelijkheden) en zegt: ‘neem mij gevangen; ik heb een dubbele
moord begaan’. En zo stel ik mij voor, is het ook bij de Mijnraad en op de provinciale
griffie verlopen, al zijn de kansen daar niet groot, dat men dikwijls tot de rumoerigheid
van dubbele moorden geraakt. Het was en is steeds de man, die onbekommerd naar
de zin der historie puurt in al het zijnde en wordende.
En toen was het weer tijd om op te stappen. De heer Ritter liet mij uit, niet naakt,
maar zoals dat in de burgermaatschappij betaamt, waar andere maatstaven gelden
dan de werkelijk goede, behoorlijk gekleed.
Het regende en het waaide nog. Ik had het koud. Zou Dr Ritter kans hebben gezien
mij een wolletje uit te trekken?
Barend de Goede

Van en over A. Roland Holst
A. Roland Holst; Verzamelde Werken I, Gedichten I, C.A.J. van Dishoeck,
Bussum en A.A.M. Stols, 's-Gravenhage
Over den dichter A. Roland Holst, door Henriette Roland-Holst van der
Schalk, M. Nijhoff, Jan Engelman, Jo de Wit, Victor E. van Vriesland en
M. Vasalis, De Bezige Bij, Amsterdam
De drukkers en binders hebben hun beste beentje voorgezet, zodat ter gelegenheid
van de zestigste verjaardag van A. Roland Holst het eerste deel van zijn verzamelde
Werken in de étalages heeft kunnen prijken. In het geheel komen er vier delen, twee
delen poëzie en twee delen proza. Ter oordelen naar dit eerste deel wordt het een
prachtige uitgave, die bovendien, en speciaal voor deze tijd, heel goedkoop genoemd
moet worden. De prijs van het eerste deel is aanzienlijk lager dan zelfs de
vooroorlogse prijs der gezamenlijke erin opgenomen bundels, en in de prozadelen
komen waardevolle stukken te staan die vroeger alleen maar in luxe-edities
verkrijgbaar zijn geweest. Het werk van deze belangrijke dichter zal daardoor
binnenkort in zijn geheel voor velen bereikbaar zijn, in een zeer aantrekkelijk gewaad.
Dit eerste deel omvat ‘Verzen’, ‘De Belijdenis van de Stilte’ en ‘Voorbij de
Wegen’. De bundel ‘Verzen’, die de helft van de ruimte beslaat, vertoont nog maar
weinig van de sfeer die later het werk van Roland Holst zo uitsluitend zou be-
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heersen. In ‘De Belijdenis van de Stilte’ is die sfeer sterk in opkomst; pas in ‘Voorbij
de Wegen’ echter heeft Roland Holst's wereldbeeld zich voluit ontwikkeld. De eerste
bundels zijn in veel opzichten voorbereidingen van dit voorlopige hoogtepunt, maar
men zou ze daarom toch niet graag willen missen! Dit jeugdwerk verdient, met al
zijn zwakheden meer aandacht dan het gewoonlijk krijgt, in de eerste plaats omdat
het de grondslag en in zekere zin ook de sleutel vormt voor het latere werk, en voorts
omdat het een aantal mooie verzen bevat met een geheel eigen karakter. Ik wil alleen
even op het prachtige gedicht ‘Avondgang’ uit ‘Verzen’ wijzen, dat duidelijk de
belevenis bevat waaruit het latere vaste motief van ‘de stille waterplek’ is gegroeid;
alles in dit gedicht heeft nog de tastende diepte en bekoring van de tijd der
voorgevoelens. Graag hadden wij gezien dat ook in deze Verzamelde Werken de
verantwoording was opgenomen die Roland Holst destijds aan de derde druk van
‘Verzen’ heeft toegevoegd, en die de (gerechtvaardigde) veranderingen aanwijst
welke hij in die druk heeft aangebracht. Een jongere generatie van studerenden zou
nu ten onrechte kunnen menen zonder meer met de tekst van 1911 te doen te hebben.
Eveneens ter gelegenheid van Roland Holst's kroonjaar verscheen de bundel
opstellen Over den Dichter A. Roland Holst. De toon is over het algemeen sympathiek,
vol ‘verantwoorde bewondering’ zou men kunnen zeggen. Het uitvoerigst en het
diepgaandst zijn de stukken van Nijhoff en Van Vriesland, die beide treffende
karakteristieken bevatten van stijleigenaardigheden van Roland Holst. Nijhoff zegt
bovendien goede dingen over de strijd die deze dichter te voeren heeft, maar jammer
genoeg is hij hier ook herhaaldelijk te spitsvondig en daardoor niet duidelijk genoeg.
Van Vriesland's mening dat, als Roland Holst diepe twijfel aan zichzelf uitspreekt,
dat alleen maar ‘een hulpmiddel tot de bewustwording van zijn mystieken
gevoelsinhoud’ zou betekenen, verdient m.i. bestrijding: dit is ‘misbruik van mystiek!’
Treffend door persoonlijke eerlijkheid is de bekentenis van Jan Engelman dat hij het
verbond tussen machine en ziel, Beest en Schoonheid, niet aankan, zoals dat in de
latere tijdsgedichten en met name in ‘Helena's Inkeer’, tot uitdrukking komt. ‘Ik kan
de gedachte van dit gedicht niet aan, het stelt het netelige probleem van de
vergoddelijking der poëzie, heiliging en ketterij van zoo
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menig dichter, op gansch bijzondere wijze. Ik weet alleen, dat ik liever en vaker de
pagina's van “Voorbij de Wegen” opsla.’ Aldus Engelsman, en het typeert scherp de
problematiek ook van zijn eigen dichterschap, dat op dit punt minder consequent
heeft durven zijn dan dat van Roland Holst. Ook persoonlijk, en prachtig uit één
stuk, is de beknopte karakteristiek die M. Vasalis van de door haar bewonderde
dichter geeft. Bizonder sympathiek is de ‘kleine ruiker voor A. Roland Holst van
zijn oude tante.’ En zoo zijn er nog meer dingen, die tezamen met de genoemde deze
bundel tot een waardevol bezit maken voor ieder die in Roland Holst belang stelt.
Wij vermelden alleen nog de beknopte bibliografie van A. Bornkamp aan het eind,
die vooruitloopt op een veel uitvoeriger bibliografie die binnenkort zal verschijnen.
F.W. van Heerikhuizen

De tijd loopt zelf ten eind*
Huxley, jarenlang beschouwd als de woordvoerder van een generatie
gedésillusioneerde levensgenieters, heeft velen in zijn laatste boeken ‘Time must
have a stop’. ‘Grey Eminence’ en ‘The Perennial Philosophy’ teleurgesteld doordat
hij zijn scherp analytisch verstand, zijn encyclopeadische veelzijdigheid, zijn
inventieve, door specticisme in toom gehouden wijze van betogen, niet in dienst
heeft gesteld van een materialistische, onmiddellijk practische levensbeschouwing,
doch van een filosofie, welke sterk met religieuse en mystieke elementen is
doortrokken. Toch ontdekt men ook in zijn vroegere werk aanwijzingen van een zich
in mystieke richting ontwikkelende levensbeschouwing, bij voorbeeld in het van
1937 daterende essay ‘De Tijd en de Machine’:
‘De tijd is onze tiran. De tijd, zoals wij die kennen, is nog maar een uitvinding
van recente datum. Het moderne gevoel voor tijd is nauwelijks ouder dan de Verenigde
Staten. Het is een bijproduct van het Industrialisme. Voortdurend leeft de kleine
wijzer van de klok in ons bewustzijn, ja zelfs de secondenwijzer. Voor ons betekent
het ogenblik

*

Aldous Huxley: ‘Time must have a stop’ in vertaling verschenen bij Uitgeverij Servire in
Den Haag. Vertaald door J.F. Croes-Van Delden.
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8.17 uur bijvoorbeeld iéts, iets heel belangrijks zelfs, als het toevallig de vertrektijd
is van onze dagelijkse trein. Voor onze voorouders zou een dergelijk buitennissig
voorbeeld zonder betekenis zijn geweest. Door de locomotief uit te vinden, waren
Watt en Stevenson mede-uitvinders van de tijd.’ Verderop zegt hij, en hier in 1937
ziet men reeds de invloed van het Brahmanisme en Taoïsme op zijn denken: ‘Voor
een moderne Amerikaan of Engelsman betekent wachten een psychologische kwelling.
Een Indiër aanvaardt de lege uren met gelatenheid, ja zelfs met voldoening. Hij heeft
zich de schone kunst om niets te doen nog niet laten ontglippen. Ons gevoel voor
tijd als een verzameling minuten, die wij stuk voor stuk moeten vullen met zaken of
met amusement, is het Oosten vreemd, evenzeer als het de Grieken vreemd is
geweest.’
In ‘Time must have a stop’ gaat Huxley veel verder. Hij valt alle individuën en
groepen aan, die hun heil trachten te vinden in het Verleden of in een verre, schone
Toekomst, allen die zich in wensen te stellen op een ver achter ons liggende Hof van
Eden of een even ver verwijderd Utopia en zegt, dat ‘waarachtige religie zich
uitsluitend bekommert om het principe van het tijdeloze, het eeuwige’, en ‘dat de
enige hoop voor de wereld van de Tijd daarin bestaat, dat zij voortdurend moet
worden doordrenkt met datgene wat achter de Tijd ligt.’
Men moge het al of niet, geheel of gedeeltelijk met Huxley's opvattingen eens
zijn, vast staat, dat hij op ingenieuse wijze, vooral door zijn humor en zijn cynisme,
de klippen der ‘softness’ heeft omzeild en meer toegeeft aan de ‘distractions’, de
dingen die ons afleiden van mystieke contemplatie, dan wij zouden verwachten.
‘Time must have a stop’ is de geschiedenis van een jong dichter, een typische
puber, Sebastian Barnack, die uit een saaie burgerlijke Londense omgeving plotseling
door zijn rijke oom Eustace wordt overgeplaatst naar een fraai en romantisch
Florentijns paleis. De door eenzaamheid vroegrijpe Sebastian - zijn moeder is
gestorven en zijn vader gaat te veel op in zijn socialistische plannen om veel aandacht
aan hem te schenken - wordt door zijn oom, een typische levensfijnproever met een
sterk ontwikkeld gevoel voor kunst, als het ware uit zijn isolement verlost. (Dit geeft
Huxley de gelegenheid tot sfeervolle beschrijvingen van kunstvoorwerpen, die doen
denken aan het verfijnde proza van Walter Pater).
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Na Sebastian's aankomst in Florence dineert hij met zijn oom en tijdens een
geanimeerd gesprek geeft deze hem een tekening van Degas cadeau, die hij die dag
heeft gekocht. Dezelfde avond sterft oom Eustace in de w.c. aan een hartaanval. De
verwikkelingen die volgen zijn van tamelijk ondergeschikt belang en vormen niet
de kracht van de roman. Huxley is in dit opzicht veel minder inventief dan een
schrijver als Maugham of zelfs Houghton en mist het talent om te dramatiseren. Men
zou de verwikkelingen eerder ontwikkelingen willen noemen of afwikkelingen zijner
ideeën, die hij intelligent in zijn figuren heeft belichaamd. De karakters zijn dáár het
sterkst, het meest belangwekkend, waar de schrijver zijn eigen persoonlijkheid het
meest heeft kunnen uitspelen (in Sebastian en oom Eustace) en autobiografische
elementen heeft kunnen verwerken. (Onwillekeurig denkt men hierbij ook aan de
figuur van de schrijver Philip Quarles in Point Counter Point). De andere karakters
zijn vaak tegenspelers, raak geschetst, of dieper en breder maar vrij koelbloedig
uitgewerkt. Verrassend origineel zijn verschillende scènes: de dood van oom Eustace
in de w.c., zijn bestaan als geest na de dood weergegeven in een wonderlijke
monoloog, de spiritistische séance der nabestaanden en achtergeblevenen. De sexuële
vrijmoedigheid, niet geheel vrij van sadistische trekjes, die in de scènes tussen
Sebastian en de verleidelijke Mrs. Thwale tot uitdrukking komt, kan men na de
vroegere romans nauwelijks verrassend noemen, ware het niet, dat men vreesde, dat
zij thans door de mystieke neiging zou zijn geëlimineerd.
Het slot van de roman is voor mij teleurstellend. Negen en twintig hoofdstukken
spelen zich af geruime tijd vóór het uitbreken van de laatste oorlog. Huxley heeft
ook hier over de generatie tussen de beide oorlogen zijn beste bladzijden geschreven.
In het dertigste hoofdstuk blijkt hij een sprong te hebben gemaakt van bijna tien jaar
en wordt ons de hoofdpersoon Sebastian eensklaps als een soort mysticus voorgezet,
die in een aantal dagboekbladzijden zijn bespiegelingen heeft neergeschreven. Deze
bespiegelingen mogen op zichzelf niet onbelangrijk zijn, Huxley is er m.i. niet in
geslaagd de ontwikkeling van zijn hoofdpersoon aanvaardbaar te maken en men kan
zich niet aan de indruk onttrekken, dat hij Sebastian Barnack gebruikt om zijn eigen
ideeën kenbaar te maken. De invloed van de Italiaanse mysticus
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Bruno, meer marionet dan sprekende romanfiguur, wordt plotseling te hulp geroepen
om ons in Sebastian's ontwikkeling te doen geloven, doch zelfs Bruno's sterfscène
wordt een te indirect en zwak verhaal om overtuigend te zijn. Het is alsof in dit
dertigste hoofdstuk de mysticus tracht zich op de romancier te wreken en met
Sebastian uitroept: ‘Geklets, dagdromerijen, het steeds bezig zijn met onze eigen
stemmingen en gevoelens - dit alles is fataal voor ons geestelijk leven. Maar onder
meer is het beste toneelstuk of het beste verhaal niets dan verheven geklets en artistiek
geordende dagdromerij.’
Jan Spierdijk

Enkele opmerkingen over film en Amerikaanse litteratuur
In de ‘booksections’ der grote Amerikaanse dagbladen heeft zich een terminologie
ontwikkeld, die kenmerkend mag heten voor de moderne Amerikaanse roman.
Men vindt daar veelvuldig de opmerking dat deze of gene roman ‘swift’ en
‘fast-pacing’ is, ‘tightly written’, ‘fascinating’ en ‘highly entertaining’. terwijl er
meermalen sprake kan zijn van ‘basic action’ dit alles aangevuld en versterkt door
het modewoord ‘super’. Zo vindt men James Cain's Mildred Pierce aangekondigd
als een werkje, ‘stripped to the basic, cinematic action’. Het is wellicht niet nodig
geweest dit woord te cursiveren om een merkwaardige coincidentie te laten zien
tussen de terminologie van de boekpagina's en die van de filmsectie, die elders in
hetzelfde Zondagsblad voorkomt. Men zou deze parallel verder kunnen doortrekken
en erop kunnen wijzen, dat de advertenties der uitgevers en boekhandelaren zowel
in woord als in illustratie die der filmmaatschappijen nabij komen, maar advertenties
zijn nooit de sterkste zijde der uitgevers. Men zou ook in Nederland gemakkelijk
een serie vreemde aanprijzingen kunnen verzamelen uit boekaankondigingen.
Opvallend is echter dat de Amerikaanse boekcritici over een totaal ander arsenaal
van termen kunnen beschikken dan hun collega's in andere Engels sprekende landen.
Zij hebben ontdekt dat men een bepaald soort moderne litteratuur beter met
filmachtige beoordelingen kan vatten dan met de merendeels verouderde
aanduidingen, die elders nog in gebruik zijn. Dat de uitgevers
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met hun advertenties voor het reclamegenie der filmmaatschappijen gevallen zijn,
kan hun nauwelijks kwalijk genomen worden sinds is vastgesteld dat een oplage van
twintigduizend (verkochte) exemplaren nodig is eer zij aan hun winst kunnen komen.
Vaart, spanning, onderhoudendheid en actie - mag men de boekbeoordelaars
geloven, dan zijn dit de voornaamste eigenschappen die men aan een ‘moderne’
roman moet stellen. Het zijn ook eisen voor een filmscenario, maar niet voor de actie
tot ‘cinematic action’ geworden of verheven is, kan men de overeenstemming van
opzet met die der uitwerking uitbreiden. Want leesbaarheid, als het totaal der
‘scenario-eisen’, kan men met recht van elke roman verlangen, doch een
kinematografische actie bepaalt in hoge mate het aanzien van een boekwerk.
Verhelderend is alweer die ene zin: stripped to the cinematic action, waarin men nu
het ‘stripped’ eens nader moet beschouwen. ‘Teruggebracht’ tot een bepaald soort
actie en wel teruggebracht tot de tweedimensionale actie van het filmdoek, dat is het
kenmerk niet alleen van James Cain's werk, maar van alle romans uit de groep
waarvan Cain een der bestbetaalde dus meest naarvorenkomende vertegenwoordigers
is.
In de Westeuropese litteratuur is een lange onwikkelingsgang afgelegd eer men
van de ridderromans tot de psychologische roman gekomen is. Het is voornamelijk
de ontwikkeling van de gemeenschapskunst tot de individuële expressie, van de
symbolische groepsfiguur, tot die éne hoofdpersoon die een volstrekt eigen leven
heeft. De Amerikaanse schrijverskring, die men wel als ‘toughwriters’ heeft
samengevat (mét Cain dus O'Hara, Caldwell, Hemingway, Lardner, Faulkner e.a.)
heeft deze ontwikkelingsgang genegeerd en verkeert thans in het stadium der verfijnde
ridderromans. Auteurs als Sinclair Lewis en Theodore Dreiser hebben met hun
type-roman de weg aangegeven. Kenmerkend is in dit opzicht de wijze waarop deze
schrijvers hun titels kiezen: An American Tragedy, The Financier, en hun
onderwerpen: Babbitt, roman van de Amerikaanse bourgeois, Elmer Gantry, roman
van het religieuze sectenverschijnsel. Het is een overbodige voorzorg dat uitdrukkelijk
in deze romans verklaard wordt: ‘all the characters are imaginary’, want de
hoofdrolspelers zijn allen de grootste gemenedeler van hun soort, en het gevaar dat
er werkelijk van deze doorsneemensen rondlopen die zich beledigd gevoelen door
zo'n duidelijk beeld
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van hun eigen middelmatigheid, is niet denkbeeldig.
Dreiser en Lewis hebben echter nog niet een zo grote invloed van de film
ondergaan; hun karakters hebben nog een bepaald innerlijk leven, al zijn het evenzeer
als bij Cain c.s. meer hoofdrolspelers, d.w.z. willekeurige personen die een rol
vervullen in een vast schema, dan hoofdpersonen met een zekere zelfstandigheid.
In Tobacco Road, noch in Mildred Pierce, Cimarron of The Late George Apley,
wordt iets van de gedachtenwereld der hoofdrolspelers anders dan verbeeld,
aangetoond aan hun handelingen. Dit volmaakt filmisch idee, is inderdaad een
‘terugbrengen’ van de romanmogelijkheden. Op het filmdoek kan men iemand zien
denken, bijvoorbeeld doordat hij boos kijkt, opschrikt of in snikken uitbarst. Komt
het er echter opaan buiten deze aanschouwing te gaan, dan moeten litteraire
hulpmiddelen aanrukken: op het doek worden dagboekbladen gereproduceerd of
brieven. De ‘tough-writers’ keren dit om, hun personen denken nooit, als zij in
sombere stemming komen, moet er iets om hen heen gebeuren.
‘She drove home mechanically, but after a few blocks she began to dread the stop
signals, for sitting there, waiting for the light to change, she would have time to think,
and then her throat would clutch and the street begin to blur’. Aldus een passage uit
Mildred Pierce, waar James Cain al even bang voor de stoplichten is als Mildred
zelf. Deze filmtechniek is uiteraard bedrog. Mildred denkt wel degelijk, maar Cain
weet ons zo af te leiden met zijn opmerkingen over de stoplichten. dat het nauwelijks
opvalt hoe hij ons in de steek laat.
Voor dit tekort komt in de plaats de kinematografische actie, soms zelfs filmtrucs
als bij de overgang van hoofdstukken via een filmisch aangrijpingspunt: een deurklop,
een ‘fading out’ effect. (In zijn roman Judaspenningen en Pauweveren, laat Kelk
zijn vierde en vijfde hoofdstuk op dezelfde wijze via een klop-op-de-deur in elkaar
overlopen; een dergelijk filmtrucje is echter onbruikbaar in een roman omdat hier
geen beelden in elkaar overlopen doch ideeën). De beschrijving door de personen
zelf gaat als in de ridderromans weer een grote rol spelen: ‘She remembered how
things used to be: the quiet mornings etc.’ ‘He told about his arrival. The house was
dark etc.’
Het is alles de tweedimensionale wereld, het speelt zich af in het vlak van het
gebeuren, van de actie.
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Daarbij is het ‘typerende’ van de oudere Amerikaanse schrijversgeneratie behouden.
Er is reeds op gewezen dat de belangstelling voor de Amerikaanse roman in het
buitenland in hoofdzaak sociale belangstelling is. Een dergelijke sociale belangstelling
voert de schrijvers zelf de huizen van hun hoofdrolspelers binnen. Evenals op de
film is het opengaan van huisdeuren een geliefd begin. Hier opent zich de nieuwe
wereld, zo leeft nu de Bostonse society of de filmkolonie in Hollywood.
Het is geen wonder dat deze romans zich bijzonder goed voor verfilming lenen.
Men kan in het midden laten in hoeverre vele romans in de VS op het ogenblik met
een scheef oog naar Hollywood geschreven worden, of zelfs rechtstreeks als antwoord
op filmprijsvragen ontstaan. Ensceringen, als die van Edna Ferber - zij heeft zo
langzamerhand de ‘pionier-days’ wel uit alle gezichtshoeken behandeld - kunnen
altijd zeker zijn van grote belangstelling. Zij zijn ‘higly entertaining’, ‘swift’ en
‘fast-pacing’, ‘tightly written’ en beperken zich tot de ‘basic action’ - kortom: zij
zijn moderne Amerikaanse litteratuur in optima forma. Als men er maar voldoende
van leest tussen de Hollywoodproducten door, gaat men er zelfs bepaalde qualiteiten
in ontdekken. En men behoeft er tenminste geen Middeleeuws voor te bestuderen.
Paul van 't Veer

Tentoonstellingen in Amsterdam
Amsterdam heeft het specifieke vreemdelingen-seizoen in zijn grote musea weer
bizonder luisterrijk ingezet.
In het Rijksmuseum heeft men een keuze tentoongesteld uit de schatten van de
wereldvermaarde Münchense Pinacotheek (kunstverzameling). Soms heeft men na
het bezichtigen van een grote tentoonstelling vaak de meeste zin om van het publiek,
dat er rondloopt, een beschrijving te leveren, in stede van in te gaan op de portretten,
die er hangen, zozeer treft soms het typische, wonderlijk gecombineerde karakter
van de massa der bezichtigers. Toch blijkt in de herinnering de indruk, die de kunst
heeft gemaakt, dieper dan de indruk der levende mensen. De kunst immers geeft
quintessence van leven, schenkt meer dan alleen wat een gezicht of een landschap
te zien geeft. Bovendien zou het allerminst passen een werkelijk gezicht zo
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lang en indringend aan te zien als het een kunstwerk geoorloofd is.
Vol verwachting bestijgen wij de nieuwe houten trappen in het Rijksmuseum en
daar geraken wij midden tussen de hier nog nooit geziene Duitse primitieven.
Aanstonds valt op, dat daaruit een geheel andere volksaard spreekt dan uit de ons zo
welbekende Vlaamse primitieven: de Duitse zijn veel realistischer en veel minder
innig. In zekere zin - dat wil zeggen niet in de kleur - zijn de onze eerder verwant
aan de Italiaanse primitieven dan aan de Duitse. Ook de Italianen vertonen als sterkste
eigenschap dat zoeken naar innigheid en verstilling. Van de Duitsers gaat al direct
in de aanvang iets romantisch en tegelijk realistisch uit en zelfs soms iets baroks in
de opvatting, bij voorbeeld de drie Heiligen van Lochner, uit de vijftiende eeuw.
Doordat men zoveel van hen thans bijeenziet, laat zich een en ander gemakkelijker
constateren. Wij zagen van hen het liefst nog Cranach, terwijl Holbein door zijn vele
reizen minder typisch duits is en een menigte internationale trekken vertoont. In het
algemeen doen die Duitse primitieven grover aan dan de Vlaamse: zij zoeken de
kracht hunner uitdrukking, eerder dan in steilheid en verstilling, in veel gebaar en
opzienbarende gelaatsvertrekking. Ook hun kleur is over het geheel weinig verfijnd.
In een dergelijke verzameling doen zich echter altijd zeer grote verrassingen voor.
Zo is het Bosgezicht van Altdorfer (Sint Joris in het Woud) een minutieus gepenseeld
wonderwerkje. Hoe mooi ook op zichzelf, toch doet het mansportret van Kulmbach
(Markgraaf Casimis van Brandenburg) onmiddellijk Duits aan als men het vergelijkt
met de Franse portretten uit dezelfde tijd. Deze toch zijn veel geraffineerder van
kleur en fraaier van geheel.
Het is nu eenmaal zo, het ‘typisch Duitse’, waar wij noodlottigerwijze zo'n fijne
neus voor hebben gekregen, voelen wij in al deze meesterstukken toch terstond aan
en daardoor zijn wij pas onbevangen blij bij het aanschouwen van de drie prachtige
Giotto's en de Fra Angelico's. Vooral de eenvoud van Giotto (Laatste Avondmaal,
Christus in het Voorgeborchte en Jezus gekruist) doet verrukken. Hoe prachtig is de
houding en de armbuiging van de Christusfiguur in het Voorgeborchte. Door de
gulden achtergrond komt de onnavolgbare eenvoud der schildering des te sprekender
uit.
Wij wandelen de eeuwen door
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GIOVANNI BELLINI,
Tafereel uit de legende van St. Gallus

en merken tal van zeldzame stukken op; men kan slechts van enkele iets zeggen.
Daar is dat prachtige mansportret van een der grootste portrettisten aller tijden
Velasquez, dat onze aandacht boeit. Wij wandelen verder langs de ietwat zoetelijke
Murillo's, langs de landschappen van Claude le Lorrain, zeer belangwekkend door
de verfijnde weergave der atmosfeer, langs enkele grote portretten van Titiaan en
plastische taferelen van Tintoretto, verhalend van het leven van Jezus en de klassieke
oudheid.
Een speciale verblijding schenkt het feit, dat hier zovele en zo schone Rubensen
hangen en daaronder vooral zeer opmerkelijke landschappen o.a. een liefdevol
geschilderd stukje, De Wandeling in de Tuin. Zo iets kan men niet altijd van Rubens
zeggen; te vaak voelt men bij hem, dat hij zijn virtuositeit moest te hulp roepen bij
ontbreken van bezieling en in zulk geval blijkt het grote kunnen voor een schilder
niet steeds een gelukkige omstandigheid. Fraai zijn
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ook de portretten, die hier van Rubens hangen, zoals dat van Dr. Hendrik van Thulden
en van zijn schoonvader Brant, van een oude vrouw en van zijn tweede gade, de
zestienjarige Helena Fourment in bruidstooi, ook dat van Helena met haar zwierig
gehoofddekseld zoontje Frans.
Vlaanderen is eveneens goed vertegenwoordigd door Van Dijck met enkele
portretten. Een serie Adriaan Brouwers laat nog eens zien hoe meesterlijk deze
schilder van uiterst kleine doekjes het boerenleven weet voor te stellen: de broedende
sfeer van het door drankwalm en rook bedompte binnenhuis leidt tot een
wonderschoon coloriet en een zeldzaam bewogen tekening.
Om het voor Holland minder bizondere gaan wij in verband met de plaatsruimte
zelfs meesters als Rembrandt, Jan Steen (een pracht!) Frans van Mieris, Hobbema
en Ruisdael zwijgend voorbij om dan aan te landen bij een van de grootste
verrassingen en tevens het einde van deze uitgebreide verzameling. Daar hangt,
zonderling gecombineerd met een in zijn soort voortreffelijk, zoetelijk naakt van
Boucher en met een opmerkelijk, echt achttiende eeuws Venetiaans Galaconcert van
Guardi, een subliem portret van Goya, voorstellende Koningin Maria Luisa,
echtgenote van Koning Karel IV van Spanje, op reeds gevorderde leeftijd. Dit portret
is van een schilderkundig doorzicht, een psychologie en tevens van een krachtig
gedurfde satirische humor zoals alleen een schilder van de allereerste rang dat weet
te verwezenlijken.
Het Stedelijk Museum handhaaft zijn traditie inzonderheid de expositieruimte te
zijn, die aan de latere kunst is voorbehouden. Hier vinden wij op het ogenblik
eveneens een hoogst merkwaardige verzameling bijeen, n.l. Van Gogh en zijn
Tijdgenoten. Voor de zoveelste maal na hun succesvolle omzwervingen door de
wereld zijn de werken van Van Gogh dus weer tamelijk volledig representatief bijeen
te zien, ditmaal omgeven door de Nederlandse schilders van zijn eigen tijd, die over
het algemeen lang niet mis zijn. Onder hen treffen wij aan, waarschijnlijk als oudste,
Bosboom, voorts de Marissen, Josef en Isaäc Israëls, Gabriël, Mauve, Suze Robertson,
De Zwart, Floris Verster, Breitner, allen de groten uit het midden en het laatst van
de vorige eeuw en als men dat allemaal bij elkaar ziet, lijkt het niet uitgesloten of
eenmaal, wellicht in een rustiger tijd, ook op deze sublieme schilders, de aandacht
van de overige wereld
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onvermijdelijk vallen moet.
Die wereldroem is juist door de in zijn tijd allerminst gewaardeerde Van Gogh al
sinds jaar en dag bereikt. Hoe dat komt? Van Gogh lééft nu eenmaal in onze tijd van
onrust, wij begrijpen dit werk en het revolutionnaire in Van Gogh's wereld valt samen
met het revolutionnaire in onze eigen wereld en nog steeds zijn wij niet gewend aan
van Gogh zoals wij aan de klassieken gewend zijn. Ik bedoel, dat men natuurlijk
door de klassieken wel steeds opnieuw verrast en getroffen kan worden, maar hun
toon is bekend en hun uitwerking op de schilderkunst afgetekend.
Van Gogh is nog steeds een geest, die verschrikt, hij is nog te levend, hij is nog
niet uitgewerkt; zijn enorm succes in de wereld heeft nog iets onbezonkens. Er schuilt
nog een snobbistisch element in, hem ‘mooi’ te vinden. En ook een te groot publiek
nog is er, dat niet durft en niet kan zien en ook niet werkelijk weet wat het aan Van
Gogh mooi vinden moet. Dat bemerkt men maar al te duidelijk als men in de druk
bezochte zalen wandelend brokstukken uit de gesprekken opvangt.
De plaats van de werkelijke impressionisten, voor een deel jonger dan hij, is veel
meer bepaald dan die van Van Gogh. Daarom is het ook goed hem steeds weer te
gaan zien, dan zal men hem ook steeds beter gaan kennen en plaatsen in het geheel.
Vandaag viel mij weer eens op hoe geweldig eigenlijk die Aardappeleters zijn.
De ruimte, die in dat schilderij werkt, vind ik zelfs bij de latere Van Gogh nergens
terug en evenmin de werking van dat ene olielampje. Ik ben ervan overtuigd, dat de
betekenis van dat schilderij voor onze schilderkunst zeer groot is. Het is nog niet een
luministisch schilderij, zoals Vincent ze later maken zal en niet eens meer anders
maken kán, maar het luministische element erin, is, juist omdat het hier nog zo
gespannen is en nog niet ten volle doorgebroken, in die sombere Drentse wereld van
zo geweldige werking.
Wij worden in het Stedelijk Museum wel degelijk en grondig in Van Gogh
opgevoed. De methode van het neerhangen is uiterst leerzaam, n.l. in de eerste plaats
de tijdgenoten, d.w.z. de iets vroeger dan Van Gogh levenden, dan hijzelf zeer
uitvoerig en in duidelijke volgorde, ten slotte Breitner, de impressionist, en de iets
jongere tijdgenoten, de mensen, die Van Gogh al gezien en gevoeld moeten hebben
als een meester.
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Ad Interim Critische Bijlagen 7
Van schrijvers die iets anders doen
C.C.S. Crone: Op de grens van twee werelden
De heer Crone heeft in zijn ogen, eigenlijk in zijn hele wezen iets, dat aan een
droomstaat denken doet. Zijn bezoeker ziet hij aan alsof hij zich het een of ander
herinneren moet; de trant van zijn spreken en de silhouet van zijn niet omvangrijke
figuur tegen een langzaam verkleurende avondhemel wekken gedachten, die de
scherpe kanten der huidige dagelijksheid ineens minder scherp doen schijnen omdat
ergens toch nog een reserve van menselijke good-will aanwezig moet zijn.
En ik, die een nuchter-zakelijk relaas geven wou van mijn gesprek met de heer
Crone, ben met deze aanvang eigenlijk al midden in het poëtische terecht gekomen.
Dat gaat, naar men weten moet, bij deze schrijver als van zelf. Hij had mij, vóór we
tot praten kwamen, met de achteloosheid van de zich zelf niet bewuste bezitter, zijn
tuin rondgeleid, vaagjes gebarende naar zwaardragende vruchtbomen, even stilstaande
onder schaduwrijk

loofhout en zeggend, dat bij zulk een grondcomplex tuinlieden een kostbare aardigheid
worden.
‘Allemaal van u zelf, meneer Crone?’, vroeg ik.
‘Nee-e’ (wéér die binnenwaartse ogenblik!) ‘nee-e; gehuurd en dan samen met de
mede-bewoners. 'k Heb huis en tuin eigenlijk niet zelf gekozen; ze zijn me meer
toegevallen door woningruil. Dan is er niet veel keus. Trouwens: ik geloof dat ik ze
wel graag hèb ook’.
Met deze weinige woorden had de heer Crone eigenlijk een
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soort synthese gegeven van verlangen en werkelijkheid. Die synthese is, dunkt mij,
kenmerkend voor zijn persoon, zowel in zijn schrijversarbeid als in zijn
maatschappelijke bezigheden.
Er was blijkbaar een huis en er was een tuin beschikbaar toen Crone zich tot
woningruil genoopt zag. Die beide moest hij accepteren, wilde hij in de stad van zijn
emplooi niet op de keien staan. Dat was de werkelijkheid. In een verscholen hoek
van zijn hart leefden echter gedachten aan huizen en tuinen, die hij graag bewonen
zou als hij het voor het zeggen had. Dat was het verlangen. En toen, staande onder
overhangende bomen, bedacht hij, dat hij het verkregen huis en de verkregen tuin
toch ook wel zou kunnen rangschikken onder datgene, wat zijn

hart in stilte bemint. Dat vormde dan de synthese.
Zulke mensen leven zowel makkelijk als moeilijk. Ze hebben het n.l. moeilijk om
het makkelijk te kunnen krijgen, makkelijk niet in banale zin, doch in de hogere
betekenis van tamelijk onaandoenlijk voor de willekeurige accessoria der
dagelijksheid. Ze hebben het contact teruggevonden met de quintessens des levens,
met de grongedachten, die van toevalligheden onafhankelijk zijn.
Maar eerst hebben ze het moeilijk, zoals ik zei. Ik mag dit wel met een voorbeeld
uit zijn verhalend proza aantonen. Onlangs verscheen zijn verzameld werk onder de
titel De Schuiftrompet. Deze verschijning is de vermelding hier overwaard, omdat
wie van het boek kennis neemt zich zelf verrijkt bevindt.
De eerste twee volzinnen van
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De Schuiftrompet dan luiden: ‘Onder het zevende uur heeft Tamme, onze
wiskundeleraar, bij Greet een papieren bootje afgepakt. Met zijn dikke pooten griste
hij het uit haar handjes weg en borg het in zijn broekzak.’ In het midden latende of
dit een áárdig begin is - ik vind het zelfs bijzonder aardig - wijs ik op het gemak,
waarmee deze zinnen zich lezen laten. 't Lijkt vlotweg bedacht en gladjes aan een
ballpoint-pen ontgleden.
Ik zei dan ook: ‘Sjonge, meneer Crone, 't lijkt wel of u die dingen slapende gezien
en opgetekend hebt. Reuze gemakkelijk.’
Crone glimlachte - dat doet hij vaak, doch toen met een speciale bedoeling. ‘Niks,
hoor’, was zijn bescheid. En toen dook hij in een ladenkast en diepte er een manuscript
uit op. ‘Kijkt u maar eens of dat “makkelijk geschreven” heten mag’.
Hetgeen ik zag was het gekste wat ik op het gebied van manuscripten ooit onder
ogen kreeg: nauwelijks woorden en eigenlijk alleen doorhalingen en in elk geval
volslagen onleesbaar.
‘Hoe is het mogelijk’, mompelde ik een beetje glazig. Maar daarna, denkende aan
de droomstaat, waarin Crone zo zeer schijnt te verkeren en denkende tevens aan het
ruw uit de handjes van Greet weggegriste bootje en ook nog denkende aan de ondanks
alles veilig klinkende woorden ‘en borg het in zijn broekzak’, besefte ik wat een
strijd het kosten moest om de wereld van bijna-een-sprookje in harmonie te brengen
met een brute werkelijkheid. Bijna-een-sprookje lijkt ons immers het kinderversje:
‘Kleine Cootje had een aardig bootje van een stuk papier....’ Bruut immers zijn de
dikke poten van Tamme. Maar Crone synthetiseert beide in zijn proza, na oneindige
moeilijkheden en dus na oneindig veel doorhalingen. Wie na de eerste twee volzinnen
verder leest zal nl. bemerken dat het geen sprookje en geen brute werkelijkheid wordt.
Van beide heeft het iets en daardoor kan het ons verzoenen zowel met het verlies
van het een als met de kille aanwezigheid van het andere. En daar was het Crone om
te doen. Hij poogt als auteur een brug te slaan van het verlangen naar de realiteit.
Doch dat kost strijd. Maar 't is bijzonder heerlijk om, als die brug eenmaal klaar is,
er op heen en weer te drentelen.
Ook dat zei ik allemaal tegen de heer Crone, die slechts glimlachte.
Toen vroeg ik naar zijn maatschappelijke bezigheden, want daarvoor was ik
eigenlijk gekomen. Men moet weten, dat Crone werkzaam is bij de Algemene
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Kunstzijde Unie te Arnhem en men gelieve daarbij te denken aan barbaars-hoge
fabrieksschoorstenen, waaruit een barbaars-stinkende rook opstijgt. Een en al materie,
een en al zakelijkheid en niets van een sprookje.
‘Ik verzorg het tijdschrift van de A.K.U.’, antwoordde hij eenvoudig. Toen ik wat
dwaas knikte nam hij een aflevering van een naast hem staand tafeltje en liet mij die,
met enkele lapidaire toelichtingen, zien. ‘'t Luistert allemaal nog al nauw. De kwaliteit
van het papier, de kleurendruk, de tekeningetjes, het foto-materiaal, de opmaak... 't
Komt wel niet allemaal voor mijn rekening...... maar 't gaat je toch aan’.
Men moet de Rayon Revue zelf gezien hebben om te begrijpen wat ik nu schrijven
ga. Maar men kan als onomstotelijk van mij aannemen, dat A.K.U.-kleur-cones
(tijdens de productie geverfd - dus niet vaker gehanteerd dan ongeverfd garen) onder
de zorgvolle leiding van Crone - geassisteerd overigens door een knappe layoutman
als Otto Treumann - tot een sprookjes-labyrinth worden, waarop men verbaasd, zelfs
enigszins verrukt staren blijft. Een artikel over ‘Ladder-bestendig tricot’ (titel om
van te ijzen) wordt zó door hen geplaatst en de bijbehorende tekeningen zó
gearrangeerd, dat kleine kinderen er verzot op kunnen raken. De Rayon Revue tovert
stinkende schoorstenen en kille machinerieën, tovert kortom een onaandoenlijke
techniek om tot bijna een sprookje. Dat zal wel móéten van de directie, omdat de
Rayon Revue nu eenmaal bestemd is om gelézen te worden, maar dat moet kennelijk
óók van de heer Crone. In zijn maatschappelijke bezigheden poogt hij, zo
concludeerde ik, een brug te slaan van de kille realiteit naar het verlangen. Dat lijkt
net andersom dan in zijn proza, maar is in wezen hetzelfde. De heer Crone is een
benijdenswaardig man omdat hij gans verschillende zaken op dezelfde wijze kan
benaderen. Dat kan alleen maar als je op de grens van twee werelden staat, op de
grens dus, die het verlangen van de werkelijkheid scheidt en omgekeerd. Dan heb je
uitzicht naar twee zijden. Je hebt als het ware twee vensters, rechts een en links een.
En uit beide - schoon niet te zelfder tijd - kijken de ingetogen ogen van C.C.S. Crone.
Hij heeft het moeilijk met zijn proza en moeilijk met de Rayon Revue. Maar hij
krijgt het voor elkaar.
Dat allemaal zei ik hem. Doch weer glimlachte hij en verjoeg een vlieg, die zich
gonzend zette op zijn al aardig kale schedel.
Barend de Goede
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Over de Zuid-Afrikaanse dichter W.E.G. Louw
Toen de 21-jarige dichter W.E.G. Louw in 1934 zijn eerste bundel Die Ryke Dwaas
publiceerde, maakte hij dat jaar tot een datum in de literatuurgeschiedenis van
Zuid-Afrika. Deze bundel, die verzen bevat geschreven tussen zijn 16de en zijn 20ste
jaar, verscheen aan het einde van een periode van inzinking in de Afrikaanse poëzie.
Na het werk van de belangrijkste figuren der ‘oorlogsgeneratie’ als Leipoldt, Totius
en Marais, een generatie die v.n.l. volkskunst had gebracht, menselijk en ontroerend
vaak van toon, maar - met uitzondering van het fijner en muzikaler vers van Marais
- nog weinig verzorgd van vorm, was in 1919 de enige bundel van Toon van den
Heever verschenen, die een interessante, sterk persoonlijke en problematische, maar
nog allerminst zuivere poëzie gaf, daarna in 1926 en volgende jaren de eerste bundels
van C.M. van den Heever, waarin - vooral onder invloed van de moderne Nederlandse
poëzie - het streven bleek naar een verzorgder versvorm en een bewuster gevoel voor
de melodie van het vers, maar waarin het nieuwe zich toch nog vrij zwak en aarzelend
uit.
Algemeen beschouwt men thans de verschijning van Die Ryke Dwaas1) als de
aanvang van de moderne Afrikaanse poëzie.
Naar de inhoud zijn vele verzen uit deze bundel inderdaad typische jeugdpoëzie,
vol weemoed en vertwijfeling, vol ‘trane’ en ‘reën’, een enkele maal ook van een
enigszins jongensachtige bravoure als in de drie Nagliedjies, speelse liefdespoëzie
met meer aandacht voor de eigen zwier dan voor de geliefde, maar in zijn geheel
was deze bundel iets heel nieuws voor Zuid-Afrika.
Wat Louw bracht was een vers van een bijzondere teerheid en fijnheid, van een
enigszins ijle, verglijdende kwaliteit - als het vers van Leopold, waarvan hij stellig
invloed onderging2) -, weinig vast van vorm door het onregelmatige ritme en de vele
enjambementen, die het vers als het ware tot een doorlopende klankstroom maken
(en soms tot bijna proza doen

1) 2e druk Nasionale Pers. Beperk. Kaapstad, Bloemfontein en Pretoria 1935.
2) W.E.G. Louw, die thans hoogleraar is te Grahamstad (K.P.), promoveerde in 1941 op een
proefschrift ‘Die invloed van Gorter op Leopold. 'n Bydrae tot die studie van die
Sensitiwisme.’

Ad interim. Jaargang 5

118
verlopen). De positieve elementen van deze poëzie zijn: de lenige, verglijdende
beweging van het vers, het verfijnde en preciese woordgebruik, de directe
gevoelsuitspraak, die bijna ieder gedicht maakt tot een persoonlijke biecht.
Daartegenover staan dan als nadelen: een zekere neiging tot preciositeit, tot een soms
meer aesthetisch dan noodzakelijk aandoende beeldspraak, een neiging ook tot te
veel weekheid en tranen.
Veel van deze eerste gedichten zijn vaak niet anders dan kleine natuurimpressies,
zo zuiver mogelijk in taal weergegeven:

Reën
Elk ruik die geur van die reën
en die lug het die lig van reën,
spieëlwit en pêrel-grys,
en die bome buig en nyg
hul takke en slepende blare vir die seën,
vir die koelte en die weelde van die reën...
Die winde dwarrel eers en swaai
dat die stowwe helder blink en draai...
Skielik die eerste druppels soos 'n swerm bye dan sag-sag sanik, aanhoudend... dan swye.

Dergelijke verzen ontstonden stellig onder invloed van de impressionistische
natuurpoëzie der Tachtigers, waarschijnlijk van die van Gorter in de eerste plaats en
zij vinden m.i. in eenzelfde streven hun oorsprong: het streven naar een zo adaequaat
mogelijke weergave van een impressie, een zintuigelijke waarneming in de taal - een
taal, die bij de Tachtigers opnieuw gezuiverd en als 't ware herschapen moest worden
na de verstarrende rhetoriek der voorafgaande generaties, en die bij deze jonge
Afrikaanse dichters voor het eerst moest dienst doen tot verwoording van de meest
subtiele indrukken.
Vrij talrijk zijn in deze eerste bundel de liefdesverzen; ook deze liefdespoëzie is
meestal vol van de weemoed en het onvervulde verlangen van de jeugd.
Sterker echter dan door zijn verhouding tot enig mens wordt deze poëzie van de
aanvang af beheerst door zijn verhouding tot God. Als bij de meeste Christelijke
dichters vinden we bij Louw de strijd tussen zonde en berouw,
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tussen opstand tegen en onderwerping aan de Goddelijke Wil, het sterke schuldbesef,
de erkenning van twijfel en afdwaling.
Herhaaldelijk vinden we, als bij de Nederlandse dichter Geerten Gossaert, aan
wien hij meer naar inhoud dan naar vorm verwant is, het verloren-zoon-motief. Sterk
ook aan een gegeven bij Gossaert herinnert een gedicht als Die Teken, dat bijna een
Afrikaanse versie werd van Gossaert's Libera nos, Domine:
Langs die stofpad in die witte somerson
het ek 'n vreemdeling gekry;
sy gang was van die wye westewind,
sy bruine oë blink en bly.
In puin van angs en twyfel aan myself,
soos een van God en mens verlaat,
en willoos, deur die oue, bitter drang gedryf,
het ek hom in my hart gehaat.
Droewig was sy verre oë soos die dou
toe hy sy hand verhef in sterk
en vrome stil gebaar, dat ek kon sien
die rooi vlam van die Spykermerk.

Ook reeds in enkele gedichten uit deze vroege periode spreekt het voorvoelen van
de vrede van een volledige rust in en overgave aan God, maar meestal wordt het
mens-zijn door hem ervaren als een ballingschap, een pijnlijk gescheiden-zijn van
God;

Balling
God het Sy sware mantel om my geslaan,
en my in eensaamheid van Hom laat gaan
tot hierdie duisternis waar mense woon;
mij blootgestel aan hulle smaad en hoon,
dat ek sou roep, verlate in angs en pyn,
na waar Sy liefde ver in die hemel skyn.

Een gedicht als dit wijst tevens naar een ander motief van deze poëzie: Louw's gevoel
van vreemdelingschap op aarde, van niet begrepen te worden, zelfs door de mensen
voortdurend gekwetst en gehoond te worden in zijn tederste gevoelens - een
gewaarwording, die ieder sensibel mens van tijd tot tijd overvalt en die
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vooral in de puberteit bijzonder sterk kan zijn, en dit zijn tenslotte voor een deel
puberteits-verzen - maar die hier toch ook een diepere grond heeft. Ook in zijn latere
poëzie toont Louw deze drang zich uit de gemeenschap der mensen af te zonderen
in een zelfgekozen isolement en een zekere neiging tot zelfbeklag. Deze behoefte
aan zelfbeklag, aan koestering zelfs van eigen leed en eenzaamheid toont zich sterker
nog in zijn tweede bundel Terugtog3) (1940) die verzen bevat uit de jaren 1934-1939
(jaren, die Louw grotendeels in Nederland doorbracht), en die slechts in enkele
gedichten als Oktober, Nagreën en enige bijbelse sonnetten boven zijn debuut uitkomt.
Hij vervalt in deze bundel herhaaldelijk tot rhetoriek van zichzelf. We vinden niet
alleen termen en beelden uit Die Ryke Dwaas in deze latere verzen terug, maar ook
in de gedichten van Terugtog herhaalt hij zich voortdurend. Ook treffen hier vaak te
duidelijke en onverwerkte herinneringen aan andere, vooral Nederlandse dichters,
b.v. in dit wel helder en persoonlijk beginnende sonnet, waarin hij in Nederland
verblijf houdend, zijn verlangen uitspreekt naar een geliefde vrouw in het vaderland:

Verlange
Daar is soveel wat ons mekaar moet sê
in stille aande voor die ope vuur,
in winternagte as die wind gaan lê,
en smôrens langs die loue gewelmuur.
Lang briewe skryf ons - God! Wat baat
jou briewe as ek jou eie stem vergeet! maar nooit vertroulik het ons saamgepraat
oor dinge waar die hart alleen van weet.
Hoe langsaam-struik'lend moet ons tot mekaar
deur eindelose woorde weë vind,
asof die liefde dit nie openbaar
aan wie saamsluimer in die oue wind.
O ek verlang om eenmaal oop en vry
dié stil-verborge liefde te bely!

3) Nasionale Pers. Beperk. Kaapstad etc. 1942.
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een gedicht, waarvan vooral de vierde regel mij typisch Afrikaans van sfeer lijkt met
deze voorstelling van mensen, die in de vroege morgen, voor de zon te heet is, tegen
de huismuur geleund staan te praten, maar waar in de elfde en twaalfde regel opeens
de stem van A. Roland Holst doorklinkt en een plotselinge verandering brengt van
toon en klimaat, die fnuikend is voor het hele vers.
Sterker nog dan in zijn eerste bundel blijkt uit deze latere verzen een eigenaardige
tweeslachtigheid in Louw's wezen: aan de ene kant een grenzeloze hoogmoed en
trots, die hem de mensen doet verachten en hem zelfs laat bidden:
O ontneem my die liefde van mense,
reinig my van die smet van hul agting...
(In die Reën)

en aan de andere kant een hang naar zelfvernedering, naar neergeslagen en vernietigd
worden door een macht sterker dan hij. Talrijke verzen getuigen van die drang tot
zelfvernedering, tot zelfvernietiging zelfs tegenover God. Hij smeekt God letterlijk
hem stuk te breken en te vernietigen (Vier Gebede). De epitheta, die hij met een
zekere wellust voor zichzelf schijnt te gebruiken, zijn steeds: arm, berooid, naak,
vermink, geskonde.
Stellig is zijn poëzie het zuiverst, waarin een zeker evenwicht werd bereikt, en
waarin hij zonder te extatische zelfvernedering zijn verlangen uitspreekt naar of
getuigt van zijn verzoening met God.

Die liefde van god
Hoe anders het ek my alles voorgestel!
Met hoeveel vrees die grote dag verwag
dat U my in U sterke greep sou knel,
en alles van my afval, trots en krag!
Maar U het in geen storm tot my gekom,
geen grote wind, geen witte hael wat sny
in steile vlae oor die boom in blom daar was geen strijd wat ek teen U moes stry:
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U het alleen die meulsteen afgerol
van hierdie hart, dat weer die helder bron,
soos vroeër, stralend-blink en vreugdevol
kon opstoot en verwaai in wind en son.
Ek weet dat in die grond van my gemoed
U liefde weer die springaar vul en voed.

Tenslotte treft in tal van verzen juist van deze bundel een neiging zijn vers te forceren
tot een hardheid en forsheid, die vreemd is aan zijn aanleg. Misschien kwam hij ertoe
door een te grote bewondering voor de nationalistische poëzie van zijn broer, N.P.
van Wyk Louw. Maar bij de jongere broer met zijn weker en tederder talent leidde
dit tot een overschreeuwen van de eigen stem en een geforceerde toon, die b.v. in de
drie Renegaatsonnette weinig overtuigend aandoet. Het gebruik van de sonnetvorm
is overigens een winst voor Louw's poëzie, daar dit hem dwingt tot een groter
vormvastheid, terwijl aan de andere kant het tedere, verglijdende karakter van zijn
poëzie aan zijn beste sonnetten een zeer persoonlijke bekoring schenkt. Reeds in
deze bundel komen enkele mooie bijbelse sonnetten voor, die vooruit wijzen naar
wat hij in zijn volgende bundel brengen zal.
In 1944 publiceerde Louw een kleine verzameling gedichten onder de titel Adam
en ander gedigte4), een bundel, die als geheel zijn zuiverste is.
Het titelgedicht Adam is een vrij lang episch gedicht, waarin de eenzame
schoonheid van Adam's leven in het paradijs wordt verhaald, de geboorte van Eva,
hun samengaan door de paradijstuin de eerste dag en in de avond de diepe rust van
hun slaap samen en Adam's dankbaar besef, dat God de eenzaamheid en het verlangen
van zijn hart, dat hij zichzelf nauwelijks bewust was, gezien had en heeft genezen.
Het is een zeer zuiver gedicht, bijzonder mooi en rijk van taal:
Die lug was wyd oor hom gespan in blou
deursigtigheid, die winde was 'n dans
van wit amandelbome in die bloei.
Uit hoë kranse het hy die see gesien:
deuraarde vloere van gladde kristalyn

4) Constantia. J.H. de Bussy. Johannesburg. Pretoria 1944.
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waaroor die sneeuig-hoë meeue hang...
die wit feeste van die somernag
verrys uit koele kruike van die see
met sterresnoere en kettinge deur die blou...

Het is misschien niet denkbaar zonder Gorter's Mei en Van Wyk Louw's epische
gedicht Raka, maar het verschilt van beide door zijn tederder, als 't ware vrouwelijker
karakter, en daardoor is het zuiver en persoonlijk, want een natuurlijke uiting van
Louw's talent.
Deze bundel bevat verder o.a. een aantal sonnetten onder de titel Die Passie van
ons Heer, waarin de geschiedenis van Jezus' lijden verhaald wordt vanaf het laatste
avondmaal tot aan de opstanding. Het zijn mooie gedichten, goed van bouw (vooral
de Shakespeare-sonnetten met de sterk afsluitende werking van de twee slotverzen),
eenvoudig van taal en vaak helder van plastiek. En ook deze gedichten zouden
misschien niet zijn ontstaan zonder Nijhoff's bijbelse sonnetten en de sonnetten van
onze zeventiende eeuwse religieuze dichters en vertonen toch een eigen karakter.
Louw is stellig een dichter met een fijn talent, maar het is een afhankelijk talent.
Men krijgt soms de indruk, dat zijn poëzie - althans voor een groot deel - meer ontstaat
onder invloed van zijn lectuur dan uit eigen aandrift. Maar vooral in deze laatste
bundel weet hij zijn litteraire reminiscenties dienstbaar te maken aan zijn eigen talent.
Wanneer hij b.v. van de slapende Eva in Adam zegt:
en slepend het haar oë oopgegaan

dan lijkt het mij bijna uitgesloten, dat het woord ‘slepend’ geen herinnering zou zijn
aan Leopold's bekende gedicht O nachten van gedragene extase, waarin deze regels
voorkomen:
En eindelijk het nauw te speuren zweven
van de twee wimpers, van de wonderlicht
bewerktuigde, die werden slank gezwicht
en dan oneindig sleepende geheven.

maar de reminiscentie is hier volkomen natuurlijk opgenomen in de stroom van het
gedicht en verstoort er de toon en de sfeer niet van zoals dat soms in zijn vorige
bundel het geval was.
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Belangrijk lijkt mij, dat in deze laatste bundel het epische element overheerst. al is
er zowel in Adam als in de bijbelse sonnetten een sterk lyrische inslag. Maar dit
streven naar objectivering, naar minder onmiddellijke gevoelsuitspraak, behoedt
deze verzen voor de zwakheden van zijn zuiver lyrische poëzie: de neiging tot
weekheid, overdrijving en zelfbeklag.
Bovendien is de grondstemming van deze laatste verzen het gevoel van vrede met
God, dat hem ook vroeger steeds tot zijn zuiverste gedichten inspireerde. In deze
feitelijk epische bijbelse sonnetten spreekt het persoonlijke element in de door alle
woorden heen voelbare eerbied en verering voor de Christusfiguur, waardoor in bijna
al deze gedichten vooral in de laatste twee regels een haast extatische geloofsbelijdenis
doorklinkt:

Opstanding
Drie dae was daar duisternis... Alleen,
in diep gelatenheid, soos in die sand
'n suiwer saad wat wag op son en reën,
het al Sy sterflikheid stil weggebrand:
die swaar en trae slakke van die vlees,
sy onrus, vrees, verwarringe en waan,
dat Hy, één met die Vader en die Gees,
verheerlik in die lig weer op kan staan.
Die wagte kon in daardie gloed nie kyk...
Die steen is afgewentel deur 'n wind
wat uit vier hemelstreke op die aarde stryk
dat dit vergruisel is tot stof en grint,
en soos uit diepe duisternis 'n vlam,
staan hoog en rank en smetteloos die Lam!

Het lijkt mij niet toevallig, dat Louw, in wiens werk zich de vernieuwing der
Afrikaanse poëzie het eerst manifesteerde, juist degene der jonge Afrikaanse dichters
was, die door zijn stu-
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die het meest vertrouwd was met de Nederlandse moderne poëzie en van aanleg
misschien het meest beïnvloedbaar. Dat hij ondanks dit alles geen epigoon werd der
moderne Nederlandse dichters en dat zijn beste werk steeds een onmiskenbaar eigen
toon bezit, bewijst toch de zuiverheid van zijn talent.
Miep van der Bom-Luitingh

Een Nederlandse Croce
Victor E. van Vriesland: Grondslag van verstandhouding. Proeve van
vertoog ter begripsvorming ener kenleer van het zijn, de ziel en het
absolute. De Bezige Bij, Amsterdam.
Dit geschrift is in de bezettingstijd ontstaan, naar de schrijver getuigt ‘in
verworpenheid en onder voortdurend dreigend levensgevaar’.
Wél hem, die onder deze omstandigheden de aandacht vestigen kon - en wat meer
zegt: gevestigd kon houden - op wat men zonder overdrijving één der hoogste
aangelegenheden des geestes noemen kan: de bezinning op het wezen van het ik en
het zijn.
Geen philosophische werken stonden den schrijver ten dienste. Hij was alleen met
wat jaren lange studie en bezinning hem moeten hebben aangebracht.
En zo is hij op eigen wijze het eeuwige gevecht met bewustzijn en werkelijkheid
begonnen. De strijd heeft hem winst opgeleverd en de schrijver declareert het dividend
in het voor mij liggend resultaat: een reeks speculatieve denkbewegingen in een ten
uiterste gesubtiliseerde taal weergegeven.
De omstandigheden gedoogden niet de totstandkoming van een wetenschappelijk
werk met aanen herhaling van wat de grote mannen vroeger hebben gedacht. Maar
zo iets zou ook niet bij den schrijver hebben gepast, die reeds in vroeger werk blijk
gegeven heeft de eigen weg te prefereren boven de grote heirbaan. ‘Buiten de wegen
ligt een weg’ heeft Verwey gezegd. Het is de weg der persoonlijkheid.
Zo is dit een werk geworden van strikt individuelen aard.
Wie den moed kan opbrengen om van Vriesland langs de steile trap van zijn
gedachtentocht te volgen zal zich tot des schrijvers
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niveau moeten verheffen. Goethe's epigram: ‘Soll ich Dir die Gegend zeigen, musst
Du erst das Dach besteigen’ houde men zich in herinnering.
De opgave is waarlijk niet gering, en menig lezer - ook de geschoolde - zal bij de
bestudering van dit wijdvertakt en indringend gedachtenspel somtijds moedeloos
vragen, of het niet wat eenvoudiger had gekund. Om dan natuurlijk hetzelfde antwoord
te krijgen als Pieter van Ghert destijds van Hegel op een soortgelijke vraag ontving,
namelijk ‘dat de aard van zulke abstracte onderwerpen medebrengt, dat zij niet in
de licht verstaanbare taal van een gewoon leesboek kunnen worden voorgedragen’.
Het is duidelijk dat een werk als hierboven in grove omtrekken geschetst zich niet
voor een bespreking in de gewone betekenis leent. Immers de criticus zou dan eigen
stelsel moeten ontwerpen en waarmaken, aanduidend hoe de posita van van Vriesland
zich tegenover eerstgenoemd stelsel zouden verhouden. Hetgeen het bestek van dit
artikel ver te buiten zou gaan.
Ik bepaal mij tot het volgende:
Van Vriesland volgt de idealistische denkwijze: de geest stamt niet uit de wereld
der verschijningen, hij is zelf bouwmeester en wetgever der empirische werkelijkheid.
De geest is uitgangspunt. Van Vriesland stelt zich dus tegenover de existentialisten
voor wie het denken een vorm van in-de-wereld-zijn is.
Reeds het woord ‘verstandhouding’ in den titel duidt aan, dat de schrijver het ik,
het zijn en het absolute niet synthetisch maar in een verhouding denkt.
Het is dus reeds daarom geheel onjuist van Vriesland bij de Hegelianen in te delen,
al herinneren methode en uitdrukkingswijze uiteraard aan Hegel, omdat nu eenmaal
niemand die na dezen denker gekomen is en de idealistische opvatting aanhangt zich
aan den invloed van den Berlijnsen meester heeft kunnen onttrekken.
Men vergelijke van Vriesland: ‘wij kennen de waarheid niet, want wij zijn haar
niet (een der meest typerende uitspraken) en Hegel: nichts wird so hart und spröde
sein dass es sich dem Denken nicht eröffnet’.
Tot de eenheid van bewustzijn en werkelijkheid besluit van Vriesland niet. Het
absolute blijft onkenbaar als een geabstraheerd zijn zonder attributen.
Dusdoende verwerpt van Vriesland ook Spinoza's denkwijze, volgens welke de
absolute substantie een oneindig aantal attributen heeft, waarvan er
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ons slechts twee bekend zijn, namelijk denken en uitgebreidheid, of moderner gezegd:
bewustzijn en werkelijkheid. Bij van Vriesland heeft het bewustzijn ten hoogste van
het absolute enige notie. Het ontvangt er namelijk flitsende tekens van onder
voorwaarde dat het tot dat absolute gericht is.
Om nogmaals een vergelijking te wagen en tevens na te gaan in hoeverre van
Vrieslands denkgang zich verhoudt tot Hegel's universeel systeem meen ik, dat men
de eerstgenoemde vergelijken kan met de door Hegel geschetste sfeer van het wezen,
daar waar bewustzijn en werkelijkheid reflectief op elkaar betrokken zijn en zich in
elkaar spiegelen, alzo de tweede phase voorafgegaan door die van het zijn als
onmiddellijkheid en gevolgd en afgesloten door de derde sfeer: die van het begrip.
De centrale Hegeliaanse gedachte dat men de werkelijkheid begrijpen moet als de
dialectische ontvouwing van de absolute idee die zich in relativiteit stelt om via these
en antithese tot synthese voort te schrijden, heeft - als ik hem goed begrepen heb van Vriesland niet omhelsd.
Het werk is niet en pretendeert ook niet te zijn een wetenschappelijke
begripsontwikkeling, eerder bevat het een reeks deels wijsgerige aphoristische
beweringen, ten dele descripties van psychische toestanden. Aan den vaak zeer
diepzinnigen inhoud ontleen ik nog de gedachte, dat de intuitie een waardevolle
kenbron voor het bewustzijn is mits de ziel het louteringsproces van de zuivere rede
tevoren heeft ondergaan. Treedt de intuitie in strijd met dit voorschrift - dus vóór
haar beurt - op, dan vervalst, exalteert en misvormt zij de betekenis van het
afzonderlijk, afgescheiden (onder) deel, juist door dit ten onrechte als pars pro toto,
voor het geheel aan te zien!!’ (par. 56).
Een schoen die velen past, maar die helaas weinigen zullen aantrekken!
Voorts het denkbeeld van de algemeenheid van den geest (par. 60), waartoe van
Vriesland merkwaardigerwijze niet uit begripsontwikkeling maar wegens den
collectieven aard van het onbewuste concludeert.
Vanzelfsprekend geeft dit boek aanleiding tot tegenspraak en vraagstelling. Wat mij
betreft bij voorbeeld ten aanzien van de opvatting van het begrip ‘worden’ die zozeer
afwijkt van de gangbare zienswijze. En ik voor mij, die zonder enige reserve tot de
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volgelingen van Hegel gerekend wil worden, moet zeggen, dat de schrijver in de
tweeheid gevangen blijft en de laatste verlossende sprong naar de totaliteit niet wil
wagen.
Echter dient te worden vastgesteld, dat van Vriesland zonder hoop of vrees, los
van toevallig vooroordeel of anticipatie, recht op het essentiële probleem der
philosophie, dat van het zijn, is afgegaan en dat hij de oeroude strijd tussen ‘ik’ en
‘het’ in hoogst persoonlijken en originelen vorm heeft verwoord in brandschoon en
smetteloos Nederlands.
Dit is de verdienste van dit eerste philosophische geschrift van den schrijver. Coup
d' essai, coup de maître. Van Vriesland heeft - gedeeltelijk - de belofte ingelost voor
de vervulling waarvan wij in zijn artistieke en critische werkzaamheid, vanouds
zozeer met wijsbegeerte verstrengeld, reeds een onderpand bezaten. Die van de
Nederlandse Croce te zullen worden.
A. Mout

Tussen sprookje en werkelijkheid
Clare Lennart: Kasteel te huur. Bruna; Utrecht; geen jaartal.
De lezing van dit boek heeft mij voor een eigenaardig dilemma geplaatst: enerzijds
verzet zich alles in mij tegen een romantiek, die zich in een toverbos terugtrekt en
doet alsof er niets gebeurd is of gebeurt, en aan de andere kant neemt deze roman
ons voor zich in, alsof er inderdáád niets gebeurd is. Mijn genegenheid voor een
zuivere geest als waaruit deze geschiedenis is voortgekomen, belet mij tenvolle mijn
bezwaren te handhaven, mijn bezwaren verhinderen mij onverdeeld de lof te zingen
van deze geschiedenis, die noch sprookje noch werkelijkheid wil wezen. Het gaat
hier in waarheid ook minder om geschiedenis dan om mythe, die ik onlangs hoorde
definieren als ‘waar, ook al is ze niet waar’. Maar waarom dan niet een mythe
geschapen voor onze tijd, die door onze tijd niet als sprookje terzijde kan worden
geschoven?
Want dit boek is hinderlijk romantisch. Alle ingrediënten zijn aanwezig een bos
en een boswachter, een uit de hemel ge-
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vallen schilder, wiens naam Steven de associatie bezit met het, den held toekomende,
adjectief stevig; een mislukte violist, etc. etc. Allemaal onwaarschijnlijk aardige en
goede mensen. Er wordt teveel met stippeltjes gewerkt, er warrelen teveel vlinders
in dit verhaal, er bloeien teveel bloemen, teveel eekhoorns slingeren hun staart door
de zinnen. Al deze gegevens zijn gegevens van de werkelijkheid, liever nog: van de
waarheid, en diep in ons hart geloven wij er tóch aan. Maar wij zouden lichter en
onbekommerder hebben geloofd, als de schrijfster niet geprobeerd had er de
werkelijkheid aan te verbinden. Het is juist, dat een criticus het naschrift betreurde;
ik zou reeds vanaf pagina 175 willen schrappen. En uit het geheel de suggestie van
werkelijkheid willen lichten. Maar ik heb niets te willen.
De schrijfster treedt ons uit dit werk als zeer sympathiek tegemoet, en haar werk
is zeer sympathiek. Tegenover veel hols en kouds stelt zij een warme, liefhebbende
menselijkheid, waarvan het bezit, ook in de litteratuur, te kostbaar is om er niet
dankbaar voor te zijn. Haar stijl is oprecht en eenvoudig. Maar omgekeerd valt het
mij moeilijk, te geloven in purpergeverfde lippen (6), een antwoord als: ‘iemand
moet haar in het hart verwond hebben’ (77; in een gesprek tussen elkaar onbekende
mensen!); zonlicht, dat als een bleekgouden jonkvrouw tussen de boomstammen
doorsluipt (104). Te simpel zijn beschouwingen als over muziek (23), en over
feestvieren (136). Maar er staan voorbeelden tegenover van een directe, bijna Engels
aandoende humor: 106, 110, de Barbarase dans op 111. Het boek mist cultuur, er is
niets dat nieuw is, fris, of verrassend; maar het wordt volkomen gedragen door
datgene wat van cultuur de statische resultante is: beschaving. Het ontbeert
spitsvondigheid, maar heeft humor. Het laat vertoon van eruditie nagenoeg terzijde,
maar bezit wijsheid (b.v. de prachtige psychologische observatie op p. 21: ‘Die hoed
had ik 's middags gekocht, omdat ik me treurig voelde’; en de opmerking over de
‘zielen’ der vrouw, p. 114/5). Er is geen vaart en geen grootsheid, maar het haalt
soms verrassende diepte en het is van een weldoende eerlijkheid.
Integraal beschouwd (en dit is wellicht de enig juiste critiek) is dit boek, op het
einde na dat de oplossing naar buiten keert in plaats van naar binnen, geslaagd. En
misschien berust mijn dilem-
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ma alleen maar hierop, dat ik de dauw op wangen en ogen niet meer zien kan (137).
Ergens zegt de schrijfster: ‘Wat Eddy speelt is bijna altijd doodeenvoudig, maar het
is zo penetrant, penetrant lieflijk en penetrant smartelijk en men kan er niet aan
ontkomen’. Het is een karakteristiek van haar eigen werk; en voor mij ligt het bezwaar
in het woordje ‘maar’, dat ik graag had willen vervangen door ‘en’.
Voor het charmante stofomslag van G. Douwe een apart compliment.
B. Rijdes

F. Bordewijk
Een romantisch rationalistische bouwmeester
Het einde van de nieuwe bundel vertellingen van F. Bordewijk ‘Bij Gaslicht’ wordt
gevormd door een slotsom, waarmede de schrijver de verhalen a.h.w. samenbindt of
de bestaande band nog nauwer aanhaalt, en wellicht in zekere zin verantwoording
aflegt voor het geschrevene. Nu hebben deze prachtige verhalen allerminst een
rechtvaardiging van node en ligt de belangrijkheid van deze slotsom ergens anders.
Naar de vorm is hij een afsluiting, een soort laatste steen van een fraai bouwwerk,
naar de inhoud een verkapt credo bijna, de geloofsbelijdenis van een
romantisch-rationalistische bouwmeester. Daar komt nog bij, dat deze slotsom de
beste analyse geeft van de voorafgaande verhalen, dat de thema's er nog even in
herhaald worden, als gold het muziek, zodat men in enkele woorden een indruk krijgt
van de sfeer van de bundel. Dit maakt het de criticus in eerste instantie gemakkelijk,
omdat hij dra beseft, dat hij slechts in andere, doch zeker niet in beter gekozen
woorden kan weergeven, wat de schrijver gezegd heeft. Ik wil deze slotsom dan ook
in zijn geheel citeren:
‘Een tijd waarop de mensch van nu gewoon is neer te zien, maar die zich naar ik
zeker meen toch gerechtvaardigd heeft, terwijl de onze zich nog moet rechtvaardigen.
Een overgangstijd tusschen romantiek en nuchterheid, ondergaan en onderzoeken,
beleving en ontleding, met sporen van het een en kiemen van het ander. De tijd van
naïeve belangstelling in het
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gedrocht, verheerlijking van de gevulde vrouwelijke gestalte, onsportieve maar
romantische kinderspelen. De tijd van liefde, sentimenteel en tevens hardnekkig als
een woekering in het vleesch, van de gele gemene jenever die zoo verpestend geurde
dat men zijn ademtocht voor uren compromitteerde. Er zijn maar enkele grepen
gedaan.
Een tijd van overgang. Hoe zal de onze worden beoordeeld? Niemand kan het
voorspellen, doch zijn kansen op meer duurzaamheid staan niet slecht. Aan het
electrisch licht dat zoo zakelijk de zonneschijn vervangt kan een lang leven beschoren
wezen, het petroleumschijnsel immers behield eeuwen achtereen in de
volkshuishouding zijn plaats.
Doch hoe staat het met het gaslicht? Dat werd, ondanks zijn poging tot vernieuwing
in den vorm van het gloeilicht, spoedig verdrongen. Ik geloof dat de vernieuwing
zijn ondergang werd, zij was te morbide. Evenwel, het échte gaslicht vertoonde een
zekere vreugdigheid, vooral in de stadslantaren deed zijn rossige vlam bekoorlijk
aan. Gestoken op den vleermuisbrander, gevoelig voor wind, bezielde het de
schaduwen der starre voorwerpen, het ijzerwerk van zijn eigen paal alleen reeds
leefde in meetkunstige figuren trillend rondom den voet.
Een overgangslicht, één exponent van een overgangstijd die misschien weinig te
zeggen heeft aan den mensch van thans, sterk in het heden vastgebeten, die zonder
twijfel later meerder waardeering ontmoeten zal, en die een onuitwischbaren indruk
achterliet op degenen welke aan hemzelven ontsproten. Misschien mogen zij
bevoorrecht heeten: zij zijn immers tot vergelijken, tot afwegen van waarden bij
machte, en stellig bevinden zich in hun midden dragers der bezinning’.
Inderdaad is een van de meest in het oog lopende kenmerken van de mens van thans,
dat hij zich ‘sterk in het heden heeft vastgebeten.’ Hij leeft in een tijd, waaruit
ontsnappen schier onmogelijk is en de schijn van lafheid heeft. Hij wordt dagelijks
geconfronteerd met problemen van die tijd, waarvan hij de synthese wanhopig doch
vergeefs blijft zoeken. Zonder een oplossing te vinden, zonder tot een synthese te
geraken, zonder de angsten en kwellingen van zich te kunnen afschudden, durft hij
de problemen niet los laten, en vlucht bijwijlen slechts een ogenblik in een haastige,
bijna zinloze verstrooiïng, die hem schier alleen wordt voorgezet in luxe films, in
luxe bars en danszalen,
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in luxe reisjes met confectie natuurschoon, in opzienbarende sportgebeurtenissen of
in gezellige ‘bij-de-haardse’ lectuur. De droom, de verbeelding, de fantasie zijn in
discrediet geraakt en worden gewantrouwd. Idealisme wordt geacht voort te spruiten
uit jeugdige overmoed, bezinning wordt verbonden met aderverkalking. Men vraagt
niet wat iemand droomt of denkt, men vraagt wat hij dóet, welke daden hij verricht,
en welk nut deze daden afwerpen voor hemzelf of voor de gemeenschap. Alles is
gericht op de utiliteit, moet dienen om ons uit de droom te helpen. Kennis die geen
vruchten afwerpt heet geen kennis meer, een schrijversschap zonder profetische
aspiraties, zonder het vermogen of de wil om juist ónze gemiddelde problemen te
analyseren, wordt geacht geen zin meer te hebben. Wanneer men de laatste tijd de
litéraire tijdschriften in binnen- en buitenland opslaat, wordt er in een overvloed van
essayistisch proza steeds weer op gewezen, dat ‘de schrijver een taak heeft’, dat ‘de
schrijver soldaat moet zijn’, dat hij ‘in zijn werk moet tonen zijn tijd te begrijpen’.
Men hamert er voortdurend op, dat een schrijver iets te zeggen moet hebben, met als
akelig gevolg, dat een groot aantal mensen die menen iets te zeggen te hebben zich
naarstig aan het schrijven van boeken hebben gezet. Vreemde en wrede ironie in
deze tijd van papier- en zielenood: slechts weinige schrijvers zijn soldaat geworden;
daarentegen ontdekt men met de dag meer boeken schrijvende soldaten en politici.
Men heeft voor de moderne schrijver menige val opgesteld, maar de slogans die als
lokaas moeten dienen zijn als de meeste politieke slogans in deze tijd, te naïef of te
brutaal om enig succes te boeken, en er bestaat in een deel van Europa althans nog
geestesvrijheid.
De in 1884 geboren schrijver F. Bordewijk is een van onze prozaïsten, die ongeacht
de vele stromingen zijn eigen weg is gegaan met een stalen consequentie. Ik noemde
hem een romantisch-rationalistische bouwmeester, omdat zijn onmiskenbare neiging
naar romantische gegevens, beteugeld door de rede, gerealiseerd wordt in een stijl
van bouwkunstige schoonheid. In dit opzicht doet hij denken aan Edgar Allan Poe,
de enige schrijver met wie men Bordewijk zou kunnen vergelijken. Als romanticus
ondergaat, beleeft hij en geeft zich over aan het spel van zijn zeer rijke verbeelding;
als rationalist onderzoekt, ontleedt hij, en legt in zijn sterkste werk
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de verbeelding enkele noodzakelijke beperkingen op. Meer dan zijn romans doen
zijn verhalen denken aan bouwwerken van de late renaissance, waarin de grilligheid
van de barok zich openbaart; soms is zijn stijl overladen, zijn de ornamenten te
overvloedig, te gekunsteld ook, zodat de beelden door hun rijkdom onduidelijk
worden, maar eigenlijk is dit toch maar zelden. Er zijn verhalen die men niet licht
vergeet, minder in de drie bundels ‘Fantastische Vertellingen’, waarvan de eerste in
1919, de laatste in 1924 verscheen, dan in de prachtige bundel ‘De Wingerdrank’
van 1937 en in de onlangs bij Nijgh en Van Ditmar verschenen bundel ‘Bij Gaslicht’.
In deze laatste bundel werden de volgende verhalen opgenomen: ‘Rosaura Salontis’,
een levensloop, ‘Verbrande Erven’, een plaatsbeschrijving, ‘Félicie’, een
jeugdbekoring, ‘Drie Bouwkundige Miniaturen’ gewijd aan het Paleis van Volksvlijt,
de Parkschouwburg en de Associatie-Cassa ten tijde van het gaslicht, ‘Ham, Spek
en Worst’, een kinderfeest, en ‘Huis te Huur’, een tegenspel.
Wat men stellig niet licht vergeet is de zeer plastische beschrijving van Schiedam
in ‘Verbrande Erven’, - het beste verhaal in deze nieuwe bundel - Schiedam gezien
met de ogen van het boerse kind Neeltje Zwart, dat bij haar oom en tante komt
logeren. De sombere fabrieksstad met zijn ‘doorgezweete branderijen aan troebel
grachtvocht, dat graag iriseerde en nimmer dichtvroor, en met de bedwelmenden,
ietwat desolaten reuk van het stooksel’, een stad met patriciërshuizen op de havens,
met miezerige woonkrotten op het achtererf van de branderijen, met ‘zijn armoedige,
kogelronde sloppenbuurt met wonderlijk, soms ironisch aandoende namen als
Roosbeek en Laan, Baan en Grofbaan, de Raam, Verbrande Erven, Achter de
Teerstoof, Oude Sluis en Kinderbuurt’. Bordewijk heeft aandacht voor het détail en
heeft met een wonderlijk, sterk persoonlijk stijlvermogen, zeldzaam in deze al te
zakelijke tijd, een beeld weten op te bouwen, geladen met een geheimzinnige
doordringende kracht, het beeld van een stad van dertig, veertig jaar geleden, die mij
onbekend is maar mij uitermate boeit.
Twee jaar geleden was ik voor de eerste maal in Parijs en zag de Seine op een
mistige morgen. Onmiddellijk dacht ik aan een schilderij van Sisley van de Seine op
een mistige dag. Ik had dit schilderij jaren geleden in Amsterdam gezien, maar wist
op
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het ogenblik dat ik de werkelijkheid aanschouwde, dat mijn voorstelling beïnvloed
werd door de voorstelling die Sisley geschonken had en besefte, dat wanneer ik dit
schilderij nimmer onder ogen gekregen had, ik nu wellicht een beeld zou zien, dat
geheel anders genuanceerd en daardoor geheel anders wás. Ditzelfde zal nu gelden
voor Schiedam. Ik ken Schiedam als een haastig reiziger op weg naar andere oorden,
heb nimmer bijzondere aandacht aan deze stad geschonken. Ik weet, dat wanneer ik
er nu weer komen zal mijn aandacht gescherpt zal zijn, en dat het beeld hetwelk ik
voor ogen krijg mede bepaald zal worden door de visie van de kunstenaar Bordewijk.
Herinnert dit ons niet aan de zin van alle kunst: ons uitzicht en inzicht worden erdoor
veranderd, er ontwaken mogelijkheden die lang gesluimerd hebben, onze visie op
de wereldse en onwereldse verschijningsvormen wordt verfrist en vernieuwd.
Misschien betreft het vaak slechts nuances, kleine spelingen, nauwelijks merkbare
rimpelingen op het vlak van ons bestaan, maar wie stelt deze achteloos terzijde als
futiliteiten? Ik ken de zee niet meer zonder de verzen van A. Roland Holst en Karel
van de Woestijne, er is geen Mei meer zonder Gorter, nauwelijks een verlangen
zonder Bloem, een voetreis zonder Aafjes.
Het beeld dat Bordewijk van het oude, door gas verlichte Schiedam heeft weten
op te roepen is suggestief en boeiend. In mindere mate geldt dit voor de Haagse buurt
in ‘Huis te Huur’, overigens het zwakste verhaal uit deze bundel. De hoofdfiguur
Revallier, eigenaar van een reisbureau, die gedreven door een sentimenteel
herinneringsbeeld de straten weer opzoekt, waar hij eens een wanhopige jeugdliefde
heeft beleden, een liefde die hij verder zijn gehele leven is blijven koesteren, is te
vaag gebleven, te weinig overtuigend daardoor. In ‘Verbrande Erven’ bracht de
tegenstelling van het boerse meisje met de zwarte fabrieksstad een zekere spanning
teweeg en ontstond er door háár kijk op die stad een mate van frisheid, een nieuwheid,
die hier ontbreekt.
Direct na ‘Verbrande Erven’ zou ik ‘Félicie, een jeugdbekoring’ willen noemen.
Het verhaal beschrijft de invloed, die de jonge Franse Comtesse de Murache heeft
op de ontwikkeling van de zeer jeugdige schilder Louis Remaar. Ook hier bepalen
de verwikkelingen in mindere mate het verhaal dan de sfeer, de beeldende stijl, de
boeiende beschrij-
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vingen van het oude Amsterdam met zijn salons, zijn bohème, zijn romantische
uitgaanswijk, zijn glanzende ijsfeesten, zijn geheimzinnige, oude huizen. Is het in
‘Verbrande Erven’ het beeld van Schiedam, dat ons meer dan iets ander, meer dan
de karakters of het verloop van het verhaal bijblijft, in ‘Félicie’ is het de romantische
hoofdstad. Toch staan deze plaatsbeschrijvingen allerminst los van de handeling,
zijn zij niet een aesthetisch verantwoord maar overbodig opvulsel tussen de
gebeurtenissen; integendeel zij zijn ermee vergroeid, men kan het een niet los van
het ander denken. Merkwaardig is, dat zich voortdurend vergelijkingen opdringen
met architectuur of schilderkunst, architectuur bijna uitsluitend wat de bouw van de
verhalen aangaat, schilderkunst in veel meer gevallen, soms in enkele bladzijden,
soms in een paar zinnen of een verrassend beeld. De droom van de jonge schilder
Louis Remaar waarbij hij wandelt in een nachtelijke tuin met koepels, roept de koele
sereniteit van Carel Willink's landschappen op; sommige passages in ‘Félicie’ doen
denken aan een wat sombere Breitner; in ‘Verbrande Erven’ komt hier en daar Chabot
voor onze geest. De fin-de-siècle beschrijving van een vrouwengestalte: ‘De zwarte
stenen vaas van haar bovenlijf stond op het streng gelijnd zwartglazen voetstuk van
haar rok, de vlezige witte stengel van haar hals stak uit de vaas, bekroond door de
gesloten zwarte tulp van haar hoofd’ (hoe zou Walter Pater dit bewonderd hebben!)
doet in zijn verfijnde gekunsteldheid denken aan een tekening van de jong gestorven
Engelse tekenaar uit de Eighteen Nineties, Aubrey Beardsley.
Er resten nog twee verhalen: ‘Rosaura Salontis’, de levensloop van een gedrocht,
een menselijke hond of een hondachtig mens en ‘Ham, Spek en Worst’, een
kinderfeest. In ‘Rosaura Salontis’, de meest sinistere kant van Bordewijk, de kant
van het vroegere ‘Rood Paleis’ en ‘De Roode Grijsaard’, een morbide spel der
verbeelding met menselijke gedrochten, koel, zonder aandoening geschreven, met
bladzijden die een vergelijking oproepen met tekeningen van de Amsterdamse
surréalist Melle. Toch wellicht te veel een knap spel der verbeelding alleen, te veel
een miniatuur bouwwerkje, verrassend door stijl en visie, doch behalve in het prachtig
gevonden, cynische slot zonder een sprankje menselijkheid. Het verhaal ‘Ham, Spek
en Worst’, een even koel en knap geschreven relaas van een van die door
onbarmhartige
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ouders georganiseerde kinderpartijtjes, waar de kinderen gebukt gaan onder de
officiële pret, culminerend in griezelige spelletjes, vuurwerk en een overvloed van
zoetigheid.
Gevoeligheid is allerminst een wezenstrek van Bordewijk. Ontroering dwingt hij
bijna nergens af; wel echter grote bewondering voor een magistraal gerealiseerd spel
der verbeelding, dat de aandachtige lezer een verfijnd, intellectueel genot verschaft.
Jan Spierdijk

Schandelijke wansmaak!
In het vakblad van de ‘Nederlandse Federatie van Beroepsverenigingen van
Kunstenaars’ heeft men enkele weken geleden kunnen lezen, dat de Uitgever A.G.
Schoonderbeek te Laren een reeks van twaalf romans (lichte lectuur) doet vertalen
tegen f 25. - per roman.
Krijgt men hierdoor een indruk van de van uitbuiting en grove wansmaak
getuigende ‘commerciële’ mentaliteit, waarmede sommige uitgevers auteurs en
publiek benadelen, men vindt van die wansmaak een nog concreter voorbeeld in aard
en uitvoering van de door Ko van der Laan en Wim Vonk vertaalde Amerikaanse
roman ‘Colin Lowrie’, geschreven door een zekere Norah Lofts, uitgegeven door...
A.G. Schoonderbeek.
Over de roman kan ik kort zijn. De avonturen van de Schotse Jacobiet Colin Lowrie
in zijn verzet tegen de Engelsen, zijn vlucht en inscheping, zijn slavernij en
vrijwording op St. Chrispijn, zijn geschreven in een wijdlopig, afschuwelijk proza
door een juffrouw, die in haar historisch begrip een onkunde aan den dag legt,
waarvoor een matige MULO-leerling zich zou schamen. De sfeer, voor zover men
daarvan kan spreken, wordt voortdurend verbroken door anachronistische begrippen
en woorden en door stijlbloempjes die in een stuiversblad geen slecht figuur zouden
slaan. De karaktertekening, als men dat woord mag gebruiken, getuigt van een
grenzenloze naïeveteit; de verbeeldingskracht doet denken aan Courts Mahler, die
ter afwisseling eens een avonturenroman is gaan schrijven.
Maar de ergernis van de re-
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censent groeit aan tot woede, wanneer hij de uitvoering beziet en de wijze, waarop
dit prul wordt aanbevolen. Een smakeloze omslag met een opgeplakt plaatje, dat
men vroeger wel eens zag op dozen inférieure zeep; een band met lelijk groen en
protserig goud; en last but not least een aankondiging op de omslag, dat men te maken
heeft met ‘een boek vol wijsheid’, ja, ‘de deugd van Pascal leeft er in naast de
levensliefde van Rabelais, het bezit de eenvoud van de Negerhut, naast de
trouwhartigheid van Don Quichotte, de liefde erin is wild en schoon als die van
Salomo's Hooglied.’ (cursiveringen van mij). Nadat wij deze schennis van litéraire
meesterwerken over ons heen hebben laten gaan, vinden wij nog een briefje, waarin
de uitgever de moed heeft ‘de uitgave, waaraan door hem uiteraard veel arbeid, zorg
en kosten zijn besteed, in onze vriendelijke belangstelling aan te bevelen’.
Men constateert de volgende misstanden:
1) Door het feit, dat men voor Amerikaanse romans zelden vertaalrechten behoeft
te betalen, wordt het uitgevers zonder kennis van zaken bijzonder gemakkelijk en
aangenaam goedkoop gemaakt de boekhandel met prullen te overladen.
2) De onvoldoende bescherming, die de Nederlandse auteur en de Nederlandse
vertaler vooralsnog genieten, schept de mogelijkheid, dat uitgevers zonder
verantwoordelijkheidsgevoel (om ons zacht uit te drukken!) roofbouw plegen op
onze letterkunde.
De papierschaarste, die het onmogelijk maakt, dat er van goede Nederlandse
romans meerdere drukken verschijnen, is een farce zolang het uitgevers mogelijk
wordt gemaakt duizenden van dergelijke prullen te drukken.
Men moge een tegenstander van censuur zijn, het ware toch te wensen, dat de
Vereniging van de Boekhandel in samenwerking met de Federatie zoveel macht
bezat, dat zij onkundige of onwillige uitgevers kon dwingen zich te laten adviseren
door auteurs met een behoorlijke kennis van zaken en tot de betaling van redelijke
honoraria aan vertalers van in dat geval goede boeken.
Jan Spierdijk
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Bibliographie
Michael Sadleir: Fanny bij Gaslicht. Ned. vert. A. Gerzon-Caffé. P.N. van
Kampen en Zoon, Amsterdam.
Men zou Michael Sadleir een late Victoriaan kunnen noemen, die meer dan bij een
der andere romanciers uit die tijd aansluiting heeft gevonden bij Trollope. Er is echter
een belangrijk verschil tussen deze schrijvers. Schreef Trollope romans, die zelfs
preutse meisjes geen blos naar de kaken konden jagen, en hield hij zich opzettelijk
niet bezig met de sexuele aberraties zijner tijdgenoten, Sadleir laat ons juist die andere
kant van de Victoriaanse médaille zien. Hij gunt ons een blik in het ‘lichte’ leven
van het Londen uit de vorige eeuw, het Londen van de demi-monde, de bordelen, de
voor het oog fatsoenlijke vermakelijkheden met een perverse achtergrond, de degelijke
façade met de ondegelijke intérieurs, waar sadisme en flagellantisme zich konden
uitleven. De descriptieve gedeelten in deze roman zijn interessant en goed
gedocumenteerd, al zijn zij wel eens te genoegelijk gehouden door de gezellige
babbeltrant van Fanny. De hoofdpersoon, Fanny Hooper vertelt haar eigen
levensgeschiedenis, en omdat zij opgeroeid is in een milieu, waar men de sexuele
uitspattingen der society exploiteert, en er toch niet in is ondergegaan, vormt zij een
uitstekende schakel tussen het fatsoen en het onfatsoen. Zij is een onafhankelijke
vrouw met het scherpe inzicht van haar klasse en een helder verstand, dat echt van
onecht weet te onderscheiden. Zij is een van de weinige vrouwen uit die tijd, bij wie
een man zijn hart kan uitstorten, omdat zij niet geremd wordt door de bekrompenheid
en uiterlijke schijnverwekking, die het Victoriaanse gezelschapsleven tot een plechtig
marionettentheater maakten. De vrouw van toen was zulk een geheel ander wezen
dan de man, leefde op een ander eiland, dat zij slechts verliet voor de samenslaap.
Eerlijkheid, een uitdrukkelijke voorwaarde voor een geestelijke band, vond de man
eer bij zijn vriendinnetje of bij de meisjes in het bordeel.
De roman is geen meesterwerk, de intrigue is soms wel wat bar romantisch, maar
de auteur heeft weinig pretenties. Dat heeft hij stellig gemeen met Trollope, die rustig
zijn romans schreef zonder aan eeuwige roem te denken, en veel meer geloofde in
de ‘heilige huisjes’ van zijn tijd dan in zichzelf. Is het geen zonderlinge paradox, dat
de
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meeste auteurs in deze tijd van socialisatie en zogenaamde gemeenschapszin, veel
minder dienend zijn dan de meeste Victoriaanse romanschrijvers, en nauwelijks in
iets anders schijnen te geloven dan in zichzelf?

Liam O'Flaherty: Land. Random-House, New York.
Van de auteur van ‘The Informer’, het wereldberoemde boek, dat onder de titel ‘De
Verklikker’ nog steeds in de ABC-boekjes verkrijgbaar is, is na negen jaren weer
een roman verschenen: ‘Land’. Het boek heeft tot thema het verzet van de Ierse
bevolking tegen de Engelse landeigenaars, die aan het einde van de vorige eeuw een
soort economische terreur uitoefenden en gehele dorpen ontvolkten en wegvaagden,
om toch nog grove winsten te kunnen behalen uit het schrale land. Het is tevens de
geschiedenis van een liefde tussen de ten ondergang gedoemde leider van de ‘Fenians’
Michael O'Dwyer en Lettice, dochter van de vrijheidslievende aristocraat Raoul St.
George, de leidende figuur in het verzet. De handeling is uiterst boeiend, de karakters
zijn scherp, misschien soms wat te simplistisch getekend.
Onwillekeurig dringt zich een vergelijking op met Hemingway's roman ‘For Whom
the Bell Tolls’. ‘Land’ heeft de tamelijk simpele karaktertekening, de zwart-wit
tegenstelling met de Amerikaanse roman gemeen en men vindt dezelfde eenvoudige
dialoog, zij het iets minder uitgewerkt en daardoor wel eens minder langdradig,
dezelfde krachtige, reliëf verlenende natuurbeschrijvingen.
O'Flaherty kiest hartstochtelijk partij voor de strijd van het Ierse volk, zonder de
zwakke plekken van dit volk, zijn belemmerend bijgeloof, zijn angst gekweekt door
eeuwen onderdrukking, uit het oog te verliezen. Als in Spanje treft ook hier de
houding van een deel der Katholieke geestelijkheid, die zich laat meedrijven op de
kracht van de sterkste partij, in een conflict zich zo lang mogelijk van stelling nemen
onthoudt, om ten slotte de leiding van de verzetsstrijders over te nemen, wanneer de
overwinning reeds behaald is.
Jan Spierdijk

S. Vestdijk: Muiterij tgen het etmaal; deel I: proza; deel II: poëzie en essay;
A.A.M. Stols, den Haag, 1947.
In twee forse delen heeft Vestdijk een groot aantal van zijn litteraire kronieken,
merendeels eerst in de N.R.C. verschenen,
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bijeengebracht, daarmede een overzicht gevende van de belangrijkste uitgaven der
laatste jaren. Maar zulk een overzicht zou ook een bundel opstellen verstrekken van
de een of andere provinciale recensent. De betekenis van Vestdijk's bundeling reikt
dan ook verder dan die van het simpele overzicht en raakt in de eerste plaats de
criticus. Er valt over Vestdijks critisch vernuft meer mede te delen dan dat het de
kunst van de samenvatting zo uitnemend beheerst, doch het heeft zin dit nog eens
als het begin van alle wijsheid nadrukkelijk vast te stellen.
Het feestelijke leven van C.C.S. Crone is in Vestdijk's ogen een ‘navrante rarekiek’;
Herberg in 't Misverstand van Coolen wordt ‘sacrementele bierkelder’; Bloem is de
dichter van het ‘straffeloos pessimisme’, de Atlantische balladen van Hendrik de
Vries zijn ‘diepzeepoëzie’, etc. Bij Vestdijk bewegen zich de critische beschouwingen
om een vaste kern, die nimmer verloochend wordt. Bij hem geen losse beschouwingen,
waaraan men eindeloos zou kunnen voortbreien of waaraan men eigenlijk nooit hoeft
te beginnen, doch een betoog met een vast uitgangspunt en een vóórgeweten conclusie.
Daardoor werd vrijwel elke recensie een uit zich zelf levende studie. Daardoor ook
is Muiterij tegen het etmaal een voortreffelijk bezit.

Geerten Gossaert: Essays; N.V. Boekdrukkerij ‘Helmond’ te Helmond.
Het is mij onmogelijk om te verklaren, dat een boek, op bladzij 5 beginnende met
‘Aanzienlijke Vergadering!’ bijzonder hedentijds aandoet. Deze plechtstatige aanhef
is, meen ik, symptomatisch: Gossaert, zelfs als de dichter van de Experimenten, staat
reeds gedeeltelijk buiten deze tijd. Maar daardoor wordt het ook mogelijk om bij
hem te constateren, wat ten aanzien van menige ‘jongere’ nog ondoenlijk is: zijn
werk bezit eigenschappen, die het boven periode en generatie doen uitrijzen. Men
leze er zijn bekende, thans herdrukte Bilderdijkstudie maar op na. Het stuk stamt,
als ik het wél heb, uit 1910 en werd toen in Ons Tijdschrift gepubliceerd. Men proeft,
nu in 1948, dat jaartal en de richting van het tijdschrift. Die smaak is belegen, àl te
belegen. Maar het stuk is tevens reeds klassiek, d.w.z. met tijd en richting niet meer
hecht verbonden. En dat laatste domineert. Hetgeen zeggen wil, als bij alle klassieken,
dat de lezer dankbaar is zonder geestdriftig te worden. Deze Essays bieden
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de serene rust van het hoge genot, maar prikkelen niet meer. Ze vormen een
monument, waardoor men in gedachten stil blijft staan om dan haastig, alsof men
zich een afspraak herinnert, door te lopen.

Dr Rob. Antonissen: Schets van den ontwikkelingsgang der
Zuid-Afrikaansche letterkunde; 1e deel: studie; 2e deel: bloemlezing; ‘Pro
Arte’, Diest.
De Vlaming Antonissen wekt bewondering, reeds om zijn productiviteit. De twee
delen van zijn ‘schets’ beslaan tezamen ongeveer 750 bladzijden en vormen toch
nog slechts een fractie van zijn oeuvre.
Antonissen is ook ‘degelijk’, hetgeen hier zeggen wil, dat zijn wetenschappelijkheid
vertrouwen wekt. Hij mist de oppervlakkige gemoedelijkheid van sommige andere
Zuidnederlandse auteurs. Dientengevolge mag ook de leek op het gebied der
Zuid-Afrikaanse letterkunde menen, dat de 750 bladzijden hem afdoende inlichten.
Zijn waardering kan, na kennisneming van de bloemlezing, wellicht iets anders
uitvallen, omtrent de feiten en hun samenhang zal hij er waarschijnlijk goed aan doen
indien hij op Dr Antonissen zijn vertrouwen stelt.
Helaas gaan degelijkheid en geestdrift, die zelf ook geestdrift verwekt, zelden
hand in hand. Ook hier niet, voor zover ik aan mijzelf kan vaststellen. De ‘schets’
van Dr Antonissen mist, in het nette dan altijd, wat een ooggetuige-verslag van een
voetbalwedstrijd zo opwindend maakt. Zo'n verslag zou men nóg eens willen horen.
De ‘schets’ slaat men hoogstens op een bepaalde passage nog eens na. Dat is, bij alle
waardering voor het geleverde werk, te betreuren: voor de lezer en voor de
Zuid-Afrikaanse letterkunde.

Delft, een verzameling proza en poëzie, ingeleid door Dirk Coster;
Delftsche Uitg. Mij, z.j.
De Delftse Studentenbond heeft bij gelegenheid van zijn tiende lustrum de verspreide
uitingen over de stad Delft bijeengebracht en zeer verzorgd doen uitgeven. De
Delftenaren zullen dit boekje allicht anders lezen dan zij die er nooit een voet hebben
gezet. Voor de laatsten is bijvoorbeeld het fameuze gedicht van Marsman allereerst,
en mogelijk uitsluitend, een stuk poëzie, de eersten zullen er, als het goed is, de wat grillig uitgevallen - beeltenis van een geliefde in zien. Voor beiden is het zonder
voor-
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behoud acceptabel. Zoals het meeste uit dit boek.

M. Revis: Thuisvaart, een roman over dingen; N.V. Amsterdamsche Boeken Courantmij, Amsterdam, 1947.
Deze roman over de haven van Amsterdam is als experiment belangwekkend: het
zijn de dingen en niet de mensen, waar het om draait: de wederwaardigheden van de
haven sedert de Gouden Eeuw. Of het een roman geworden is, deze in verhevigde
vorm gegeven geschiedkundige bijzonderheden, waarin het menselijk aandeel bewust
achteraf is gehouden, waag ik voorshands te betwijfelen. Mijns inziens lijdt Revis'
publicatie aan een vitium originis. Want dingen hebben geen hàrt en als het soms
anders lijkt is dat wijl mensen er hun hart aan leenden. En zonder hart geen kloppend
leven. En zonder het laatste geen roman. Maar wie het roman-etiket heeft afgescheurd,
houdt toch een, in ander opzicht, belangrijk boek over.

Dr G.W. Huygens: De Nederlandse Auteur en zijn publiek, N.V. Uitg. Mij
G.A. van Oorschot, A'dam, 1946.
Deze ‘sociologisch-litteraire studie over de ontwikkeling van het letterkundig leven
in Nederland sedert de 18e eeuw’ heeft, naar ik meen, de auteur tot dissertatie gediend.
Het is uit opzet en uitwerking ook wel af te leiden. Hetgeen echter niet betekent dat
het boek weinig meer dan een privé-proefwerk van de schrijver zou zijn. Het bevat
ten eerste waardevol materiaal, dat in dèze vorm, voor zover mij bekend, niet eerder
onder onze ogen werd gebracht en het trekt daaruit aanvaardbare en ook gewichtige
conclusies. Dat wil dan zeggen: de conclusies op detailpunten. De algemene leveren
nogal enige teleurstelling op en zijn vaag en weinig-zeggend veelal. Dat kan aan de
stof liggen en aan haar bewerker. Met zekerheid is daarover nu nog niet te beslissen.
Men zou andere boeken van hem moeten kennen. Maar men mag toch, mij dunkt,
een ‘besluit’ niet aanvangen (en dat na 220 bladzijden voorwerk) met de mededeling,
dat de ontwikkelingsgang der eeuwen een grondige verandering heeft gebracht in de
omvang en de aard van het lezend publiek en daarmee in de verhouding van schrijver
en lezer en in de aard van de litteratuur. Dat kan, zonder kans op tegenspraak en
zonder onderzoek, iedereen beweren. Gelukkig maar dat de rest niet navenant is.
B.d.G.
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Johan Barthold Jongkind
In het gemeentemuseum te 's Gravenhage is op het ogenblik een uitgebreide
tentoonstelling van het werk van Johan Barthold Jongkind, die van 1819-1891 leefde.
Overijsselaar van geboorte ging hij achttien jaar oud naar Den Haag om daar bij
Andreas Schelfhout zijn eerste lessen te ontvangen.
Deze min of meer romantische meester heeft op zijn eerste werk grote invloed
gehad en makkelijk zou Jongkind tot de toen vigerende romantische school zijn
blijven behoren als een instinct hem niet had gewaarschuwd, dat zijn persoonlijkheid
om een wijdere ontwikkeling vroeg. In 1845 ontmoet hij de aquarellist Louis Isabey
en misschien wel omdat zijn vorming diens leiding behoefde, volgde hij deze het
volgend jaar naar Parijs. Gaandeweg wijzigt zich nu zijn werkmanier. Het min of
meer statische van Schelfhouts sneeuw- en ijslandschappen maakt plaats voor een
veel bondiger voordracht. Op een wonderlijke manier wordt Jongkind een Frans
schilder zonder nochtans iets van zijn Hollandse schildersaard prijs te geven. Men
beschouwt hem als een dergenen, die het impressionisme hielpen voorbereiden. Het
behoeft niet te verbazen, dat een dergelijke ontwikkeling ertoe heeft geleid, dat
Jongkind vele jaren lang een miskende bleef. Die miskenning is echter opgeheven
zodra men haar als zodanig erkent en dan is het of die vroegere miskenning aan de
figuur nog een extra aureool verleent. De vroegere miskenning beperkte zich trouwens
tot Holland en is voor een deel toe te schrijven aan de Hollandse achterdocht ten
opzichte van het nieuwe en onbekende. Daarenboven zal de eigenaardige
persoonlijkheid tot het wanbegrip hebben bijgedragen. Jongkind leefde als een
zonderling en werkte te midden van de grootste chaos terwijl hij de vogels vrij door
zijn atelier liet vliegen.
Reeds achttien jaar geleden hield men van zijn werk een uitgebreide tentoonstelling,
doch ditmaal heeft Den Haag een zo volledig mogelijk Jongkind-oeuvre bijeen weten
te brengen, dat voor het grootste deel binnenkort ook in het Amsterdamse Stedelijk
Museum te bezichtigen zal zijn.
Nu wij dit werk aanschouwen, kunnen wij ons moeilijk indenken, dat het eigenlijke
succes zo lang op zich liet wachten, want
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Jongkind toont zich hier in al zijn vertrouwdheid met de natuur, met het Hollandse
landschap ook, en in zijn grote affiniteit met de oude Hollandse meesters, Van der
Neer, Van Ostade, Ruysdael, Hobbema. Waren de omstandigheden anders geweest,
men zou dit alles veel eer en veel meer herkend en erkend hebben.
Doch tijdens het leven van Jongkind bloeide hier de Haagse school met zijn anders
genuanceerde bestrevingen en dit ook zal de algemene erkenning van Jongkind
hebben geremd. Hij ging een eigen weg en deed nimmer enige concessie aan de
gegevoeligheid en de sentimentaliteit. Zijn werk kent geen andere tendens dan van
het puur schilderachtige.
Men ziet in Den Haag dus een grote collectie tekeningen, etsen, aquarellen en
schilderijen. Het grootste deel evenwel wordt door de aquarellen ingenomen en
daarop valt onwillekeurig de aandacht. Men houdt het er voor, dat Jongkind
voornamelijk in zijn aquarellen het beste heeft gegeven wat hij te geven had, want
als schilder heeft hij evenals zijn eerste leermeester Schelfhout vaak uit geldnood op
bestelling gewerkt. Vele van zijn Maannachten en Schaatsenrijders werden op het
atelier uit het hoofd geschilderd en niet steeds is het stereotype karakter geheel
vermeden. Hetgeen echter niet wegneemt, dat ook in die werken de grote kunstenaar,
die Jongkind was, zich dikwijls volledig uitspreekt. De levendigheid ook van dit
atelierwerk is zo groot, dat men het nauwelijks van naar de natuur geschilderd
onderscheidt. Ook mensenwerk als molens, schepen en huizen gevoelde hij als
natuurdingen en wist hij als natuurverschijnselen te noteren.
Opmerkelijk is te zien hoe Jongkind naderhand het Hollandse landschap schildert
als buitenlander, die Holland goed begrijpt, met een toch onhollandse factuur.
Jongkind behoort tot de wereld en het komt er niet op aan of men hem als een
Hollands dan wel als een Frans schilder beschouwt. In hem is voor de zoveelste maal
een eenheid ontstaan uit de beide factoren: een Hollands temperament en een Franse
atmosfeer. Vele Fransen hebben van zijn voorbeeld profijt getrokken en er was dus
een wederzijdse beïnvloeding, die, in de schilderkunst vooral, zo vaak tot bizondere
resultaten heeft mogen leiden.
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Ad Interim Critische Bijlagen 8
Van mens tot mens
Er is niets in de hele literatuurbeoefening wat mij zo huiverig maakt als het schrijven
van een critiek en ik doe het ook alleen dan, wanneer ik mij daar, in zeldzame
ogenblikken, volkomen toe gedisponeerd voel. Ik verbaas mij er, bij het doorbladeren
van literaire tijdschriften, telkens weer over, dat er zovelen zijn, die zich met een
verbitterde ijver, of met een nonchalante gemakkelijkheid, op het werk van anderen
werpen en aan hun subjectieve analyses zulk een schijn van objectiviteit weten te
verlenen. Al te dikwijls zijn zij er, naar mijn gevoelen, op uit om bij anderen
verwezenlijkt te willen zien, wat bij henzelf ontbreekt. Negen-tiende van alle critieken
zijn overbodig en werken eer verduisterend dan verhelderend. Marsman moet eens
gezegd hebben: Als ik één regel schrijf, staan er tien anderen op om er voor of tegen
te schrijven. Natuurlijk is elke lezer gerechtvaardigd een oordeel te hebben over het
boek dat hij leest, maar waarom in hemelsnaam moet hij daar meteen autoriteit aan
verlenen door het te laten drukken. En nog veel erger wordt het wanneer deze lezer
zelf schrijver is en behoort tot een côterie met een eigen programma; hij zal zich
moeilijker dan ooit kunnen losmaken van de normen en dogma's die hij zich uiteraard
nu eenmaal gesteld heeft en het merkwaardige verschijnsel doet zich voor, dat, hoe
cerebraler en intellectualistischer hij is, hoe bekrompener zijn zienswijze wordt. Een
criticus zou iemand moeten zijn met een enorm verantwoordelijkheidsgevoel en met
een even ruim begrip, ook voor uitingen van de geest, die desnoods diametraal
tegenover zijn eigen staan. Het klassieke Nederlandse voorbeeld hiervan is voor mij
nog altijd Busken Huet, Huet kon heftig tekeer gaan tegen wat hem niet aanstond,
maar hij toonde begrip en verlustigde zich niet uitsluitend in zijn eigen
spitsvondigheid. Een ander voorbeeld: de overleden dichter Hein de Bruin liet mij
eens een stapel nieuw verschenen dichtbundels zien en zei: ‘Die stuur ik allemaal
terug, want het zou mij maanden kosten er werkelijk mee vertrouwd te raken en daar
heb ik de tijd niet voor.’ Dat is reëel en getuigt van
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verantwoordelijkheidsgevoel.
Deze korte inleiding tot mijn besprekingvan A. Marja's verzamelbundel ‘Van
Mens tot Mens’ (Uitgave N.V. De Arbeiderspers 1948) dient om mijn oordeel te
rechtvaardigen en tevens te verontschuldigen. Ik zou er niet aan gedacht hebben over
het werk van Marja te schrijven als ik niet de hele ontwikkelingsgang er van had
meegemaakt, meestal van verre, soms van nabij. Daarom acht ik mij gerechtvaardigd
er over te schrijven en toch moet ik mij verontschuldigen, omdat mijn zienswijze
om dezelfde reden bevooroordeeld zal zijn. Dat Marja zijn verzamelbundel, die een
keuze bevat uit de gedichten, geschreven tussen de jaren 1935-1946 Van Mens tot
Mens heeft genoemd, wijst er op, dat hij met de lezer niet alleen in een artistieke,
maar bovenal in een persoonlijke, in een menselijke relatie wenst te treden. Dit is
niet zo vanzelfsprekend als het lijkt, want er zijn in de laatste tientallen jaren vele
gedichten geschreven, die men afgescheiden van de maker genieten of verwerpen
kan. Bij Marja, waar altijd de ‘Venttheorie’ van Forum een belangrijke rol heeft
gespeeld, is dit onmogelijk. Marja's poëzie is in de eerste plaats bekentenis-poëzie
en de directe, onverhulde uiting van een persoonlijkheid en wij komen er niet klaar
mee enkele critische algemeenheden te lanceren. Nu zijn werk zich in het bestek van
één bundel als geheel laat overzien, moet mij van het hart, dat het mij minder
revolutionnair voorkomt, als ik het tot nogtoe steeds had beschouwd. De opstandigheid
vooral van de eerste verzen is van een te persoonlijk traditionele aard, dan dat zij
ons nu nog erg kan schokken. Belangrijk is wel, dat deze opstandigheid zich in de
latere verzen verdiept en tegelijk veralgemeent, zonder dat het typisch persoonlijk
accent verloren gaat. Marja heeft er dan ook verstandig aan gedaan, het grootste
gedeelte van zijn debuutbundel weg te laten, wat aan de critische samenstelling van
het geheel niet anders dan ten goede is gekomen. Deze verzen hebben betrekkelijk
weinig mode-invloeden ondergaan. De gemakkelijke manier b.v. waarop de
Criterium-dichters van vlak voor de oorlog de meest verbluffende beeldspraak vonden,
blijft aan dit werk vreemd en dat blijkt nu niet anders dan een winst te zijn. Beeldend,
in de meest letterlijke betekenis van het woord, is deze poëzie niet, maar er zit
desondanks een sterke spanning in. Het beeldende element toch, dat het werk van
zoveel jongeren overwoekert (een gevaar waar zelfs Achterberg
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niet altijd aan ontkomt), heeft Marja niet nodig om tot het scheppen van een innerlijk
gespannen vers te komen. Integendeel, hij weet dat hier een gevaar schuilt en is er
voortdurend voor op zijn hoede, zoals mag blijken uit de eerste drie regels van het
gedicht ‘Daarom’ op blz. 41:
De lust mijzelf aan woorden te bedwelmen
geeft ergens mij het vage schuldgevoel
dat ik het anders doe dan ik bedoel...

Marja spreekt in deze verzen inderdaad van mens tot mens; hij dwingt de lezer hem
te naderen dwars door het noodwendige en vaak belemmerende woord heen. Wat
hij te zeggen heeft is altijd interessant, zo al niet steeds om het toevallige onderwerp
zelf, dan toch stellig om de manier waarop hij het zegt. En daarom ook is hij een
belangrijk dichter, want zijn woord wordt tot op haar primaire functie teruggebracht
en deze is altijd dichterlijk! Vele verzen van generatiegenoten, die misschien eenmaal
in de tijd van hun ontstaan belangrijker leken, dan de verzen van Marja, omdat zij
beeldenrijker leken en evocatiever, verliezen nu bij vergelijking. Niet altijd helaas
slaagt Marja er in de trivialiteit van het leven tot poëzie om te toveren (zie b.v. ‘Het
Huwelijk’ op blz. 15) zoals waarschijnlijk alleen Bloem dat kan, maar toch lukt het
hem vaak genoeg en dat zegt niet weinig voor de vormgevende kracht van een dichter.
Er is nog iets, dat de gedichten van Marja op een gelukkige en frisse manier
onderscheidt van het werk van vele zijner tijdgenoten en dat is zijn humor, in sommige
van de vroegere verzen iets te geavanceerd, wel is waar, maar in de latere verzen
toch zuiver afgewogen. Deze humor is overigens niet een humor zonder meer, maar
een onmisbare vorm van ironie en zij maakt deel uit van de innerlijke spanning waar
ik het eerder over had, zij bepaalt, al weer, het menselijke van dit werk, dat ver boven
alle aesthetische waarden uitgaat. Deze humor zorgt er tevens voor, dat de ernst van
vele verzen nergens tot sarcasme en verbittering verwordt. Daarom is de essentie
van dit dichterschap, ondanks alle schijnbaar opzettelijke misleiding van gewildheid
of grofheid nu en dan, de belijdenis van een zeer sympathiek, positief geloof in het
leven en daarom ook is het religieus, maar oprecht religieus en dit oprecht religieuze
is de hele literatuur door een kenmerk van het goede en blijvende. Het religieuze,
hoe ver-
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borgen en averechts het zich ook mag uiten, is een onmiskenbare voorwaarde voor
het echte dichterschap. In de eerste helft van deze verzameling verzen speurt men
de invloed van Rilke, meer als atmospheer echter, dan als directe invloed, maar deze
houdt vrij plotseling op, wanneer de bezettingsjaren aanbreken. Dan blijkt deze
Rilke-atmospheer, die door het werk van vele vooroorlogse gedichten speelt, te broos.
In deze bundel staan een aantal waarlijk prachtige verzen, die de lezer lang
bijblijven door hun eenvoud en verborgen spankracht en daartoe behoren stellig ook
de ‘Moeder-verzen’ en nog enkele anderen als ‘Verdronken Kind’. Toch valt het
hoogtepunt van deze bundel in de beide cyclussen ‘Droom van zon en sneeuw’ en
‘Zelfportret voor Haar’, in een zuivere sonnetvorm geschreven. De bespiegelende,
glasheldere toon ervan vormt een waardige voorbereiding voor het lange gedicht ‘De
Keuze’, afzonderlijk verschenen in de Bayard Reeks. In deze verzen heeft de wat al
te persoonlijke en begrensde opstandigheid van de eerste gedichten plaats gemaakt
voor een sociale, wijsgerige bewogenheid en zij behoren in hun directe eenvoud tot
de beste gedichten, die door de generatie van Marja werden voortgebracht. Zij vormen
bovendien de enige ontwikkeling, die een dichter in staat stelt in stijgende lijn
voorwaarts te gaan en niet dood te lopen in een egocentrische puberteitslyriek.
Ab Visser

Nieuwe Franse boeken van vrouwelijke auteurs
Onder het mannelijk pseudoniem ‘Michel Davet’ schrijft, sinds bijna twintig jaar,
een zeer verdienstelijke Franse vrouw, die als heel jong meisje debuteerde met Le
Prince qui m'aimait, fijne, dichterlijke, intelligente romans, nu eens, zoals dat
debuutwerk, liefdesverhalen van een prille frisheid en een supra-realistische,
fantastische dromerigheid die Michel Davet in de ogen van den zo strengen criticus
Henri Massis verwant maakte aan den groten Alain Fournier (Le Grand Meaulnes);
dan weer psychologisch-realistisch werk van een vaak harde Levenswaarheid, zoals
dat onthutsende Douce, waarvan de verfilming enige maanden gele-
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den ook in ons land zoveel opgang maakte (met de uitmuntende actrice Marguerite
Moreno in de rol van de bejaarde adellijke dame. De uitgeversfirma Plon zond ons
thans Michel Davet's Histoire d'un Eté (een spannend-tragische episode uit de Franse
verzetsstrijd), dat wij zonder voorbehoud aanbevelen.
Zelden lazen we een oorlogsboek waar met zulke schijnbaar-eenvoudige middelen
zulk een krachtig effect van gruwelijke realiteit werd bereikt. En toch is, ondanks
het duidelijk uitbeelden van de bruutste gruwelen, door de bezetters gepleegd - Michel
Davets kracht heeft altijd gelegen in het visuele - alle sensatie vreemd aan dit op
heter daad betrapte optreden van de Duitsers tegen de vreedzame bevolking en tegen
de ‘maquis’ van een Frans dorpje, waar de tot jeugdig-overmoedige activiteit gedreven
jeugd haars ondanks heldendaden verricht, zonder dat de schrijfster die knapen
ophemelt als vaderlanders, vervuld van blinde zelfverloochening. Het zijn veeleer
gezonde, ongeduldige en uitermate onvoorzichtige, ook verliefde, pubers die in een
verschrikkelijke werkelijkheid padvindertje spelen en hun kinderachtigheden met
de marteldood bekopen. Wat zo te waarderen valt in dit boek is, dat

Michel Davet

schrijfster de fantasmagorie der jeugdillusies niet tot een kunstmatig litterair prodécé
verhief - of verlaagde. Moge het lezen van Histoire d'un Eté leiden tot kennismaking
met de zeven vroeger verschenen boeken van een belangrijk auteur, die in 1934 al
bekroond werd met de ‘Prix-Minerva’.
Lysiane Bernhardt heeft in Sarah Bernhardt, ma grand'mère (Editions du Pavois,
Parijs, 1947) herinneringen bijeengebracht aan haar onsterfelijke grootmoeder, ‘la
grande Sarah’, die door haar geniaal spel, vooral in tragische klassieke rollen,
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zulk een invloed heeft geoefend op het Franse toneelleven van de 19e eeuw.
Anecdoten van allerlei aard, de pittige beschrijving van talloze grote en kleine
voorvallen uit Sarah's leven als begenadigd kunstenares en ‘onmogelijk’ (maar toch
in haar hart zo voortreffelijk) mens, bizonderheden over haar kort en dom huwelijk
met een knappen nietsnut, maar bovenal de lof op haar heldhaftig gedragen
lichaamslijden maken van dit boek, geschreven in het ijlende tempo dat ook de
rusteloze, spontane, zich nimmer ontziende toneelspeelster kenmerkte, tot een
volkomen gaaf en volledig, natuurgetrouw conterfeitsel, geschilderd met een bekwaam
en liefdevol gehanteerd penseel door een vrouw die haar diepe liefde aan de jongere
generaties wil kenbaar maken en doen delen.
Uiteraard minder subjectief maar de vaardige pen van de historisch-onderlegde
hanterend, wijdde Françoise Moser een monografie aan een andere beroemde actrice,
Marie Dorval (Uitg. Plon. 1947). Marie Dorval (1798-1849) zoals zij sinds haar
huwelijk met den acteur Allan Dorval werd genoemd, en die eigenlijk Marie Delaunay
heette, speelde o.m. de Kitty Bell in Alfred de Vigny's Chatterton, en, naar men weet,
een wellicht nog belangrijker rol in het particuliere leven van den dichter zelf, die
haar zes jaar lief had, haar aan Alexandre Dumas moest afstaan, en zwaar leed onder
dit verlies, waarover hij, gesloten en ontroostbaar, zijn trotse hart uitstortte in zijn
beroemde ‘Dagboek’. Françoise Moser deed er goed aan, in dit verband Vigny's
beroemd gedicht La Colère de Samson hier nog eens over te schrijven, geïnspireerd
door de ontrouw ener coquette, zoals de Nachten van Musset het waren door de
grilligheid van een George Sand!
Om naar onze dagen terug te keren: kent U Marie Mauron? Deze Provençaalse is in
Frankrijk sinds een jaar of vijf bekend en hoog aangeschreven als regionalistisch
vertelster: Pierre Seghers (die wéét wat poëzie is!) prijst haar zeer en schaart haar in
de school (laat ons zeggen: al in de tweede klas) van Mistral en Daudet. Misschien
wat te veel eer, maar haar pas verschenen novellenbundel Les Rocassiers (Uitg.
Robert Laffont, Parijs, 1947) mag er wezen; het is wellicht wat ouderwets-gezellig,
zonnig, vol milde menselijkheid en zachte levenservaring, maar daar zullen heel
velen geen bezwaar tegen hebben. Wij hebben
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van dit boek genoten, de koesterende - soms blakende - zon van het Zuiden gevoeld,
de frisse thymgeur opgesnoven en naar de nu eens melancholische, dan weer
humoristische gesprekken geluisterd van deze ‘rocassiers’ (de kleine boeren in het
rotsig gebied der bekoorlijke Alpilles, die zó aan hun ondankbare grond zijn gehecht
als de rijkste landgoedeigenaar aan zijn erfdomein). Van deze jonge schrijfster, die
dichter dan bij de levensblije Colette, bij de Vlaamse schrijfster Marie Gevers staat
(telkens doet haar verhaaltrant met die innig aangevoelde natuurstemmingen mij
denken aan haar Noordelijke kunstzuster uit het zandig-winderig Kempenland), zijn
vóór de oorlog o.m. verschenen: Mont-Paon en Le Quartier Mortisson (bij Denoël)
en na de bevrijding: L'Ombre Portée, Le Soir finit bien par tomber en Lisa de
Roquemale, romans. Marie Mauron: een nieuwe naam - en een naam om te onthouden!
Martin Premsela

Bibliographie
Herman Gorter: Verzamelde Werken I, C.A.J. van Dishoeck, Bussum en
Em. Querido, Amsterdam.
Van de langverbeide grote Gorter-uitgave is het eerste deel verschenen, dat de ‘Mei’
bevat. ‘Verrassingen’ brengt dit deel uiteraard nog niet; die komen misschien met
de volgende delen, die o.m. ongepubliceerd werk zullen brengen. De tekst van de
‘Mei’ is door Dr G. Stuiveling, voornamelijk wat de leestekens betreft, met uiterste
nauwkeurigheid in orde gebracht, zodat deze uitgave in het vervolg wel als
standaarduitgave zal worden beschouwd. In hoofdzaak is daarbij de eerste druk
gevolgd; latere verbeteringen van Gorter zelf zijn intussen gehandhaafd, en daar zijn
nog een aantal verbeteringen aan toegevoegd waarvan er verscheidene op het
handschrift berusten. Een aantrekkelijk jeugdportret (dat wij al kenden uit Dr
Stuiveling's ‘Een Eeuw Nederlandse Letteren’) en een fascimile van de eerste
bladzijde van het handschrift sieren dit deel. De uitvoering is niet alleen prachtig,
maar zelfs zeer royaal. Men vraagt zich onwillekeurig af: had het niet een beetje
minder royaal gekund, zo-
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dat deze belangrijke uitgave voor meer mensen te bereiken zou zijn geweest? Gorter
was tenslotte socialist, en ook afgezien daarvan verdient zijn werk een heel wat
ruimere belangstelling dan die van een financiële élite plus een aantal bibliotheken.
Het is werk om veel op te slaan, en dus om in zijn kast te hebben. Misschien zou op
den duur een eenvoudiger herdruk te overwegen zijn. Voorlopig zien wij intussen
met grote belangstelling uit naar de volgende delen.
F.W. van Heerikhuizen

Helikonreeks 1947 (A.A.M. Stols, Den Haag).
No 33: Jacoba Eggink - Tussen Euphraat en Tigris.
No. 34: Pierre Kemp - Phototropen en Noctophilen.
No. 35: Theun de Vries - De Dood.
No. 37: Freek van Leeuwen - De Kruistocht der Bedelaars.
No. 38: Willem Frederik Hermans - Hypnodrome.

Ik heb mij na lezing van althans vier dezer bundels teleurgesteld gevoeld, en
moedeloos. Niet omdat ik een vernieuwing onzer poëzie ervan eiste - vernieuwing
lijkt mij een begrip, dat door de tijdgenoot met de nodige voorzichtigheid moet
worden gehanteerd. Maar omdat zij er niet in slaagden mij voor een kort uur boven
mijzelf uit te heffen in die eigenaardige verrukking, die de quintessens vormt van de
poëzie zowel voor de dichter als voor de lezer. Daarmee wil niet gezegd zijn, dat de
auteurs van deze verzen geen dichter(s) zijn; wèl, dat hun tekorten te voelbaar blijven,
en de ontmoeting met hun dichterlijke persoonlijkheid niet de absolute winst
opleverde.
Jacoba Eggink schrijft een te weinig geïnspireerd vers. Haar belovende titel dekt
geen poëzie, die eraan gelijkwaardig is. Het herhaalde ‘Wel hem’ tekent de reflexie,
die in de bres springt zodra de bezieling haar spanning heeft verloren. En een tweede
aanwijsbare gegeven vormen de bijvoegelijke bijzinnen, die steeds weer verslappend
optreden (de vierde strofe van ‘Opdracht’ bevat een foutieve participium-verbinding,
die ook door Schuur en Diels niet zal worden verdedigd!). Een enkele goede regel,
een enkel glansplekje als ‘zacht geëffend welbehagen’ kan deze bundel niet redden,
waar zelfs ‘Onrust’, dat ik het beste vers ervan acht, niet ontkomen is aan de rhetoriek,
die hem overwoekert.
Pierre Kemp, een oude bekende, is zichzelf gelijk gebleven, tot in het spelletje
met de titel. Het gevolg daarvan is dat,
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wat in zijn werk aanvankelijk als originaliteit kon gelden en een zekere sensatie
wakker riep, nu langzamerhand gaat aandoen als een gewilde jacht op effect. De
voortdurende verbinding van het poëtische met het banale leidt tenslotte tot een
ergernis, die zich het beste laat afmeten aan een vers als ‘Rozenregen’, waar de
magnifieke beginregels door de rest om hals worden gebracht. Waarom durft Pierre
Kemp zijn eigen ernst niet aan? Hij beschikt over een sterk picturaal vermogen - zie
Idylle, een mooi vers. En hij is zeer gevoelig - prachtige verzen als Nihile Rendezvous
en Verlangen (er zijn er meer) bewijzen dat. En over alle gedichten heen liggen
notities verspreid, die in een volgehouden geheel hun waarde beter zouden behouden;
Kemp hoeft slechts afstand te doen van een aanwensel om een ontroerende,
waarachtige poëzie te schrijven.
Theun de Vries was mij het meest sympathiek, om zijn ernst en eenvoud. Dit in
het gezicht van de dood geschreven gedicht mist alle effectbejag, alle pose, alle mooie
woorden, die, geleend of eigenhandig gesmeed, toch de werkelijkheid van het vers
niet kunnen verbloemen. Het is een geheel geworden, dat een manlijk slot vindt, en
dat in zijn konsekwente geslotenheid niet geschaad wordt door een enkel dof plekje.
Ik heb bewondering voor dit werkstuk, dat zich handhaaft zonder inzinkingen in
toon, dat momenten heeft van prachtige plastiek en dat - bovenal - oprecht is. Het
vormt de uitzondering in deze reeks, die de volle winst oplevert, en het bewijs dat
echte poëzie zichzelf - in welke allure ook - blijft verraden.
Het is niet nodig de poëzie van Freek van Leeuwen te verwerpen. Het zou mij ook
moeilijk vallen om de sympathieke toon ervan. Het ontbreken van alle pretentie
ontdoet in deze bundel de verouderde woorden en beelden van de rhetorische
bijsmaak, men neemt de weinig oorspronkelijke versvorm voor lief, men valt niet
over de tekortkomingen die zelfs de afkapping van een eindconsonant veroorzaken.
Dit is zwakke, geen slechte poëzie. En men betreurt slechts dat dit genre poëzie, dat
wij teveel missen, geen waardiger vorm en geen hogere toon heeft gevonden.
Willem Frederik Hermans bewijst voor mij zijn dichterschap onmiddellijker aan
zijn vertaling van de verzen van O.V. de L. Milosz (een mij onbekende dichter), die
van een immense droefheid doortrokken zijn, dan in zijn oorspronkelijke gedichten.
Niet dat deze laatste dichterlijke kracht zouden missen, integen-
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deel; maar de indruk valt niet weg te schuiven, dat in deze dromos der dromen een
te subjectief element is ingeslopen, dat de verstaanbaarheid belet. Evenmin de
argwaan, dat het intellect meer dan wenselijk is, meegewerkt heeft aan het bereikte
effect, een surrealisme, dat zowel een stap vóór onze tijd uit kan betekenen (in welk
geval mijn waarderings-vermogen tekortschiet) als een decadentieverschijnsel in
poeticis. Hoewel ik meer neiging gevoel tot het aanvaarden van de eerste
mogelijkheid, lijkt het mij gerechtvaardigd deze bundel - een experiment - te
beschouwen als een voorloper van ander werk, dat zijn tendens duidelijker zal
weergeven. En dus een definitief oordeel op te schorten tot de verschijning van een
tweede bundel, waarmee de eerste zal blijven staan of vallen zal. De prognose kan
gunstig zijn: de uit de incongruentie geboren angst, die het thema vormt van deze
verzen, is een poëtische voedingsbodem die ook zonder de bijmenging van
intellectuële geforceerdheid rijk genoeg is voor een eigen gewas.
B. Rijdes

A.A.M. Horsting-Boerma: Tot over de Oren.... G.W. Breughel, Amsterdam.
Het begin van dit lange gedicht over een verliefdheid is alleraardigst: de springerige
gedachten van een romantisch jong meisje verkrijgen er een poëtische vorm die door
zijn natuurlijkheid verrast en boeit. Maar het blijft, jammer genoeg, bij die inzet, de
twee figuren ontwikkelen zich nauwelijk (ondanks de ontwikkeling in de titels ‘de
naieve’, ‘de-niet-langer-natuurlijke’, ‘demeer-bewuste’) en de versificatie wordt
allengs meer goedkoop, zoodat het geheel nogal teleurstelt.

Frank Lulofs: De magere Brug. De Ceder no. 17, J.M. Meulenhoff,
Amsterdam.
In de gedichten van dit kleine bundeltje is merkwaardig dikwijls sprake van moeheid,
neerliggen, slapen. Slapen schijnt voor dezen dichter de meest essentiëele bezigheid
te zijn, die ook zijn dichterlijke werkzaamheid beheerscht. Want inderdaad, slaperig
zijn deze gedichten, schemerachtig en zacht en al kan men den dichter een gevoelig
talent niet ontzeggen, op die manier, zonder accenten van een krachtiger levensbesef
voortgaande, moet hij al spoedig uitgeschreven geraken.

Lidy van Eysselstein: Tristan en Isolde. H.P. Leopold's U.M.N.V., Den
Haag, 1948.
‘Deze Tristan kan noch wil
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meer zijn dan een poging, het gezongen verhaal, het lied van den sprokespreker en
den minstreel te doen herleven’ - zegt de schrijfster in haar verantwoording. Dit
uitgangspunt heeft haar gedicht - en dat kan al niet anders - iets van old-finish
gegegeven. Boutens en Anthonie Donker is het wel eens gelukt, zich in de mentaliteit
en het taaleigen van de Middeleeuwen in te leven - Lidy van Eysselstein miste daartoe
echter kennelijk het indringend vermogen en haar Tristan-herdichting is dan ook een
stylistisch mengelmoes geworden, waarin charmante, handig gemaakte fragmenten
te vinden zijn, maar dat als geheel toch niet overtuigt.

Manuel van Loggem: De Schulp. N.V. Amsterdamsche Boek- en
Courantmij, Amsterdam 1947.
Een bundeltje als dit zal in deze periode van poëtische overproductie zeker niet
opvallen: Van Loggem's gedichten missen iedere gemakkelijke charme, ze lijken
vrij moeizaam ontstaan en zijn - afgezien van de in een rauw en sterk Nederlandsch
vertaalde Villon-balladen - ook zelden of nooit volkomen ‘geslaagd’. Wat niettemin
sympathiek stemt voor deze verzen is het streven om een algemeen-dichterlijke
problematiek groot te beleven. In aanleg, maar dan ook alléén in aanleg, zijn deze
gedichten inderdaad groot en wanneer zij soms aan Marsman, elders aan A. Roland
Holst herinneren, is dat geen gevolg van bewuste nabootsing, maar van een natuurlijke
verwantschap, die een heel enkele maal (Nacht der tijden, Bronliedje, Boom en
Water) ook een overtuigend gedicht deed ontstaan en het betreuren doet dat we hier
niet te doen hebben met een krachtiger poëtisch talent.
J.R.
Kosmos te Amsterdam herdrukte Anne H. Mulder's in 1938 verschenen ‘Geschiedenis
van Oranje, doorluchtig verteld’, een boek dat joyeuze frischheid - veelal vreemd
aan een dergelijke stof - vereenigt met een gedegen en grondig bewerkte feitenkennis.
Maar sinds 1938 is er met Oranje nogal het een en ander gebeurd, zoodat deze herdruk
wel bijgewerkt had mogen worden.
In de Leeuwen-serie van Leopold te Den Haag - goedkoope boeken die er
voortreffelijk uitzien - verschenen herdrukken van Jan Campert's belangrijkste
prozawerk, de Walcherensche roman ‘Wier’ en van een onzer beste zeeboeken,
‘Wilde Vaart’ door Willem de Geus.
Van K. van der Geest gaf dezelfde uitgeefster een novelle uit, ‘Mijn oom Beker,
die goed begint, maar verderop een bizar bedenksel wordt, dat evengoed ongedrukt
had kunnen blijven.

Ad interim. Jaargang 5

156
‘Niet versagen Mathias!’ van den Vlaamschen auteur Valère Depauw (Manteau te
Brussel) is een vervolg op den weversroman ‘Het lied van de oude getouwen’ en
eigenlijk niet veel meer dan een herhaling van dit pretentielooze boek. Manteau gaf
ook een vertaling - een uitnemende vertaling door Dr J.P. ten Cate - van het werk
‘Kaputt’ van den Italiaanschen meester-journalist Curzio Malaparte, waarin de tweede
wereldoorlog herleeft in wonderlijk-fantastische beelden.
Dat A.J.G. Strengholt te Amsterdam een machteloos prul als de oorlogsroman ‘Want
deze liefde is sterk’ van Agnes Surie aanprijst als een juweel, schitterend tusschen
de vele uitgaven van dezen tijd, is erger voor de schrijfster dan voor den lezer.
‘Op de rand van de wereld’ (Fair stood the wind for France) van de Engelsche
schrijver H.E. Bates, door Henriëtte Coert vertaald voor W.L. & J. Brusse te
Rotterdam, is een van de mooiste oorlogsboeken die we kennen, een van de meest
essentiëele en diepzinnigste oorlogsboeken omdat het, geschreven in een bijna
nuchtere reportersstijl, tot de zin van de oorlog en van het lijden doordringt.
‘De grote Gatsby’ van F. Scott Fitzgerald, door G.A. van Oorschot uitgegeven in
een vertaling van L. Cornils, is veel meer dan de geschiedenis van een tragische
driehoeksverhouding. Als alle groote litteratuur is deze kleine roman symbolisch symbolisch, in dit geval, voor een algemeen-menschelijk streven en voor een zeker
soort Amerikanisme in het bijzonder.
Bij de Amsterdamsche Boek en Courant Maatschappij te Amsterdam verscheen de
eerste groote Nederlandsche Kafka-vertaling, t.w. van Het Proces, door Albert Helman
van een korte doch, gezien de moeilijke toegankelijkheid van Kafka's werk, nuttige
inleiding voorzien en verder uitnemend verzorgd door Alice van Nahuys.
De roman ‘Ik heb gezondigd...’ van Peter van Andel (De Boekerij, Baarn), een
geëxalteerd en dwaas geval, doet ons weer eens twijfelen aan het
verantwoordelijkheidsbesef van sommige uitgevers.
Een levendige werkzaamheid ontplooit in den laatsten tijd de Amsterdamsche
uitgeverij Moussault, die in de eerste plaats lof verdient voor de uitgave van de eerste
Nederlandsche Poëziegeschiedenis sinds anderhalve eeuw. Het tweede deel hiervan
(sinds 1880) is verschenen, het eerste zal binnenkort volgen. Auteur is C.J. Kelk en
daar werken van redacteuren in ons tijdschrift niet besproken worden, moeten wij
het bij deze aankondiging laten.
Als no. 1 in Moussault's Parelsnoerreeks verscheen M.H. Szekely Lulofs, ‘vie
romancée’ van de Atjehse vrijheidsheldin Tjoet Nja Din, een levendige vertelling
over een merkwaardige en groote vrouw; no. 3 is een geheel ander geschrift en wel
een reeks door Ro van Oven geformuleerde enquêtes over ‘het geheim en het wonder
van de geboorte’. De titel is ‘Een kind wordt geboren’ en vooral de mededeelingen
van de psychiater Dr M.C. Mackenzie-van der Noordaa in dit boekje zijn interessant.
In de natuurwetenschappelijke reeks ‘Natuur en Mens’, eveneens van Moussault,
publiceerde Dr J.C.M. Verschure een goed geschreven boekje ‘Patient of proefkonijn’,
dat inzicht in het werk van den medischen specialist verschaft.
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De schrijver van de taalkundige rubriek van de ‘Groene’, J.A. Meyers stelde tenslotte
voor Moussault een lijst van synoniemen en verwante begrippen samen, dat
journalisten, vertalers en alle anderen die dagelijks schriftelijk hun gedachten moeten
formuleeren, goede diensten bewijzen kan.
Hoe actueel de figuur van Heinrich Heine nog is, bewijst diens biographie door
Francois Fejtö, welke door G.M. van Veen vertaald en door ‘De Librije’ te Haarlem
uitgegeven werd. Fejtö wijdt vooral aandacht aan Heine's politieke persoonlijkheid
en wekt bewondering door zijn uitgebreide eruditie.

Kollektieve sonnetten
Als een van de eerste vruchten van het te Arnhem gehouden kunstenaarskongres,
kan het feit worden beschouwd, dat gedurende de redevoeringen door de aanwezige
dichters kollektieve sonnetten werden vervaardigd. ‘Om de beurt een regel’ luidde
het parool, en de bedenktijd bedroeg niet meer dan enkele minuten. Dat al deze
sonnetten geschikt voor publikatie zijn, willen wij niet beweren, maar een tweetal
van de meest voegzame menen wij de lezers van A d I n t e r i m niet te mogen
onthouden. De bloem van de Nederlandse dichters heeft er tenslotte aan meegewerkt!

1. Kunstenaarskongres
Er wapperden veel baarden in de zaal,
Ook kale koppen vielen te bespeuren,
Voorts hingen er de wonderlijkste geuren,
maar God vergeeft het immers allemaal!
Men zocht de éne kunstenarentaal,
maar bracht het hoogstens tot wat treur- en zeuren,
men nam een vlokje op met vuist van staal
en gaf elkaar geducht de wind van veuren.
Men smachtte naar het bal en het diner,
de moties maakten hongerig en dorstig,
soms sloop er iemand zachtjes naar de plee.
Alleen de rede van De Roos viel mee,
de aapmens Helman klaagde ach en wee,
ook Bolkestein sprak fraai, zij 't wat aamborstig!
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2. Het kostbaar vocht
(bij de rede van Helman)
Men zag het kunst'naarszweet in stromen gudsen,
het spoot de poriën uit van Albert Helman,
Adriaan Morriën blies er een bel van
en Blijstra stond er slagroom mee te klutsen.
Het droop in brede stralen langs de benen
van schilders, dichters, dansers, architecten;
de krantenmannen, Nords en Van der Venen,
gingen te keur in theatrale effekten.
De spreker dreef van 't podium de zaal in
(een dobbering tussen Vatikaan en Stalin!)
hij riep zichzelf nog gauw tot heiland uit.
De rest mocht braaf voor zijn apostel spelen
en kneep, om zich wat minder te vervelen,
nog maar wat droppels uit de eigen huid.

Adriaan van der Veen
(Portret op het kunstenaarskongres)
Hij heeft de haardos van een kafferkoning
en draagt zijn sokken als een Drentse boer,
zijn glimlach is aantrekkelijk als honing,
toch ligt een vleugje argwaan op de loer
in de oogopslag, waarmee hij halfbekenden
test op hun menselijke waardigheid,
hij zal zich hoff'lijk tot een ieder wenden
en schuwt steeds felle, principiële strijd.
De dames van verdroogde kalvinisten
(zelf làng niet droog!) brengen zijn bloed tot gisten,
zijn hoofd wordt rood. Wat kwelt hem dan nog meer?
Daarover zal hij - en niet zonder reden in nuchtere staat nooit in diskussie treden:
de N.R.C. eist op en top een heer!
A. Ranja

Ad interim. Jaargang 5

159

Het zelfportret
Het is eigenaardig in de kunstkritiek. Daar waar een kunstenaar in staat is geweest
om zichzelf in een eigenaardige verhouding van grote spanning en volkomen het
werk toegewijde rust, geheel te verliezen, ontstaat een werkelijk kunstwerk. Maar
nauwelijks is het werk af en wordt het tentoongesteld, of de kunstcriticus werpt zich
erop en rafelt en speurt en pluist net zolang, tot hij de persoonlijkheid die zich
moeizaam van zichzelf heeft proberen los te wringen, weer heeft gereconstrueerd.
Bij de zelfportretten is dat in zekere zin gemakkelijker dan bij door natuur, stilleven
of model geïnspireerde afbeeldingen. Men ziet daar ook nog de gedaante afgebeeld,
waarin de schilder zich in het dagelijkse leven voordoet. Hij heeft een baard - of hij
heeft er geen; hij onderscheidt zich door de kleur van zijn gelaat, ogen en haar; of
door de manier waarop hij zich kleedt: in een trui of in een colbert, als artiest of als
heer.
Al die gegevens samen geven al een impressie, die juist zo bedriegelijk kan werken.
De prachtigste artistieke uitdossing: een trui, een baard, wat kleine zonderlinge en
met raffiment gekozen versierselen, herbergen vaak een slechter artiest dan een
onopgesmukt confectiepak.
De tentoonstelling bij kunsthandel M.L. de Boer, Keizersgracht 542 geeft een serie
zelfportretten te zien, die zeer verscheiden is en tot deze overpeinzing aanleiding
geeft.
Op zeer verschillende wijze benaderen al deze mensen dat eensoortig onderwerp.
Er zijn portretten die haast alleen persoonlijke gelijkenis beogen (Rueter, van den
Berg, Wolter); er zijn er die voornamelijk op kleureffect gericht zijn en waarvan de
maker evengoed een stilleven als het eigen hoofd had kunnen kiezen om of te beelden.
(Wiegers, Wijnberg, De Kadt). En toch moet men blijven beseffen dat er een
merkwaardige intrigante inspiratie moet zijn om dat eigen hoofd, dat men steeds
voelt en nooit ziet behalve voor een spiegel, eens af te beelden zoals men steeds
anderen afbeeldt.
Maar juist omdat men zijn eigen hoofd, en dus ook zijn eigen wezen steeds voelt,
is de verstgevorderde vorm van het zelfportret die, waarin op welke wijze dan ook,
de betrekkelijkheid en de irrealiteit van het schilderswezen, in tegenstelling tot het
stoffelijk omhulsel, naar voren komt. Denk eens aan de
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zelfstudies van Rembrandt, zoals de drie die verleden jaar op de Weense
tentoonstelling te zien waren en die zo intens geschilderd zijn, dat men er de eeuwen
ten spijt contact mee houdt en zal houden.
Iets van die atmosfeer rond zichzelf, zonder ijdelheid weergegeven, kwam naar
mijn gevoel het sterkst naar voren in de toch zo minutieus geschilderde beeltenis van
Kamelingh Onnes, en ook bij Fiedler, bij Jan Peeters, bij Karin Eijck.
Mevrouw J. Bauer, een zeldzaam voorbeeld van bloeiend talent, bezit een zo grote
liefde voor het werk dat ze niet laten kon haar atelier te schilderen, en als men goed
zoekt vindt men haarzelf ergens in een klein ruitje weerkaatst, alsof ze wil zeggen:
mijn atieler, dat ben ik zelf. Dezelfde methode volgt Jan Sluyters, alleen wat meer
op ornamentaal effect gericht.
Er zijn nog verschillende onvermelde doch niet onverdienstelijke portretten op
deze alleraardigste tentoonstelling; men zou wensen, deze opzet later nog eens
uitgebreider te zien uitgewerkt.
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Ad Interim Critische Bijlagen 9
In memoriam Jan Boex
Plotseling is te Amsterdam een man gestorven die met vele kunstenaars, vooral
letterkundigen, vriendschappelijke relaties had, dateerend uit den bezettingstijd.
De periode der bezetting ligt al weer enkele jaren achter ons en het is wonderlijk
dat aan dien tijd, ondanks tyrannie, terreur en ontbering menigeen die buiten
gevangenis of concentratiekamp is gebleven, met een zeker heimwee terugdenkt.
Het dagelijkse leven ging schijnbaar zijn gewonen gang maar in een vertraagd
rhythme, dat wezenlijke veranderingen veroorzaakte. De altijd aanwezige spanning
omtrent de oorlogsgebeurtenissen schiep een beslotenheid, waarin de gelijk-gezinden
elkaar zochten en nader tot elkaar kwamen. Het artistieke leven in de hoofdstad werd
meer en meer beperkt tot intieme samenkomsten in particuliere woningen, waar
voordrachten werden gehouden of kamermuziek werd uitgevoerd en dikwijls een
vertrouwelijk contact tusschen de aanwezigen ontstond. Het kon dan gebeuren, dat
de benauwenis verdween en plaats maakte voor een nieuwe bezinning op de
essentieele waarden van het leven, voor verrassende openbaringen der schoonheid,
waarvan men juist in intiemen kring vrijer en intenser kon genieten.
In den bezettingstijd bewoonde de uit Brabant afkomstige wijnhandelaar Jan Boex
aan de rand van Amsterdam een kleine flat, waar men een ruim uitzicht had over
weilanden en tuinderijen en 's avonds de zon kon zien ondergaan. De heer Boex was
directeur der oude firma Bicker en Modderman en een goed zakenman, dien het
blijkbaar was gelukt om met voorzichtigheid en tact belangrijke voorraden wijnen
en andere dranken aan de onverzadelijke dorst der bezetters te onttrekken. Een nog
vluchtige kennismaking met hem overtuigde heel spoedig van zijn deskundigheid
op wijngebied en van zijn eerlijkheid en politieke betrouwbaarheid; natuurlijke
warmte en hartelijkheid gingen van hem uit en men voelde zich in veilig gezelschap.
Toen ik Jan Boex voor de eerste maal ontmoette, had hij onder
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de Amsterdamsche letterkundigen reeds vele vrienden en was zijn gezellige woning
een artistiek milieu geworden, waar voordrachten en lezingen werden georganiseerd,
waar men altijd gastvrij werd ontvangen en zeker was een goed onthaal te vinden.
Van de gunstige materieele omstandigheden, waarin Boex zich ook tijdens het laatste
oorlogsjaar nog bevond, liet hij zijn vrienden en kennissen in ruime mate
meeprofiteeren, zoodat men zijn huis weer gesterkt en verzadigd verliet.
Wanneer velen in zijn woning bijeen waren en er gedichten en proza-fragmenten
werden voorgelezen, gedroeg de gastheer zich zeer bescheiden, hij zorgde dat de
glazen gevuld bleven maar scheen overigens zichzelf min of meer, voor zoover dit
bij zijn gezond robust uiterlijk mogelijk was, te willen effaceeren achter de ook
aanwezige innemende en levendige gastvrouw. Aandacht en belangstelling waren
echter op zijn gezicht te lezen en wie hem uit meer intieme gesprekken beter kende,
wist hoezeer hij in de litteratuur was geïnteresseerd en hoe elk snobisme hem vreemd
was. Ik heb hem wel gedichten, die hem dierbaar waren geworden en die hij uit het
hoofd kende, hooren citeeren met het onbedriegelijke accent van den echten
poëzie-minnaar.
Na de bevrijding, toen weldra het algemeene levensrhythme haastiger en nerveuser
werd dan ooit en iedereen veroordeeld scheen om het op de een of andere wijze
doorloopend druk te hebben, kon het literair milieu ten huize van Boex niet in stand
blijven, maar voor velen bleef hij een goede, trouwe, hulpvaardige vriend en, wanneer
de gelegenheid zich voordeed, een gulle gastheer.
Nog schijnbaar in volle levenskracht, pas 43 jaar, werd deze man nu plotseling
weggeroepen, en wij zijn te zeer aan het grillige bestuur van den dood gewend geraakt
om nog te vragen waarom. Deze weinige regels willen slechts getuigen, hoe
verdienstelijk hij zich tijdens de bezetting heeft gedragen en hoezeer zijn heengaan
door zijn vrienden wordt betreurd.
H.W.J.M. Keuls

In memoriam Henri van der Bijll
De 3e November 1948 overleed plotseling Drs H. van der Bijll, conservator aan de
Amsterdamse Universiteits-bibliotheek. Het is de vraag of dit bericht aan meer dan
weinigen iets zegt, maar het
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is allerminst een vraag of deze betrekkelijke onbekendheid gerechtvaardigd heten
mag. Alleen zijn conservatorschap zou voldoende zijn om aanspraak op onverbloemde
waardering te doen gelden. Men maakt zich van deze functie doorgaans geen
duidelijke voorstelling en men weet dus niet dat de conservator, die zijn roeping
werkelijk volgt, de onzichtbare helft is van vrijwel iedere promovendus en, in het
algemeen, van de wetenschappelijke onderzoeker. Zonder zijn bijstand zouden tal
van studies nooit geschreven zijn of althans aan kracht van fundering hebben ingeboet.
Van der Bijll was op dit terrein de haast volmaakte vraagbaak. Ook de onvermoeide.
Ook de onbaatzuchtige. Ik heb dat zelf in bijna monotone herhaling mogen
ondervinden. Van der Bijll als conservator was de gever zonder zelf eigenlijk ooit
iets terug te ontvangen.
Maar hij was meer. De keren, dat hij in het licht van de openbaarheid trad, was
hij de verzorger van het visuele. Verscheiden publicaties van groot gewicht - ik denk,
maar alleen bij wijze van voorbeeld, aan De lage landen bij de zee - zijn zonder de
trefzekere speurzin van Van der Bijll, waarmee hij het illustratieve voor zijn rekening
nam, eenvoudig niet denkbaar.
En dan, wat dit aangaat, ten slotte: Van der Bijll was bij de voortreffelijke
bloemlezing Amsterdam bezongen, die hij tezamen met Van Hattum en Hoekstra
redigeerde, de man die aan dat boek de enig mogelijke achtergrond gaf. Zijn
aantekeningen, die dikwerf uitgroeiden tot halve verhandelingen, wisten aan de
opgenomen gedichten werkelijk relief te verlenen. Dat boek was hem lief; het valt
uit het door hem geleverde werk ook ter dege af te leiden.
Van der Bijll was geen kunstenaar; in zijn laatste brief schreef hij mij nog, dat hij
niet weten zou, wat op het Arnhemse Kunstenaarscongres te zoeken, zodat hij zich
ver zou houden. Maar wèl was hij de kunstzinnige wetenschapsman; het onmisbare
intermediair tussen de kunst en de wetenschap en veelal ook tussen de kunst en het
kunstmijdende publiek; de erudiet die de uitersten schuwde, niet opviel en daardoor
veronachtzaamd werd, maar blijvende cultuurwaarden vertegenwoordigde.
Hij was ook een hartelijk vriend, die nimmer teleurstelde. Helaas - ook dat beseffen
we meestal te laat. Zij dan ten minste dit ‘in memoriam’ onverdeeld zijn verdiensten
als mens en vakman gewijd. Barend de Goede
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Herman Gorter's verzamelde werken
Herman Gorter: Verzamelde Werken II. C.A.J. van Dishoeck, Bussum
en Em. Querido, Amsterdam 1948.
Het tweede deel van deze uitgave bewijst afdoend het zeer grote belang ervan. Het
bevat onder de titel De School der Poëzie alle kleinere verzen die tussen 1886 en
1906 zijn ontstaan. Daaronder bevinden zich óók de verzen die Gorter later in de
herdrukken had geschrapt, zodat men voortaan niet meer in de oude edities zal
behoeven te snuffelen; bovendien echter zijn nog de verzen opgenomen die totnutoe
alleen maar in de tijdschriften waren gepubliceerd, terwijl een van de bijlagen uit
interessant, nog nooit gepubliceerd jeugdwerk bestaat. Ook de voorreden voor de
verschillende edities zijn afgedrukt, zodat wij hier werkelijk een standaard-editie
voor ons hebben die een onmisbare grondslag zal blijken voor elke verdere
Gorterstudie. Maar niet alleen voor studie: men kan gerust de ontwikkeling van
Gorter het meest meeslepende avontuur noemen dat in de Nederlandse poëzie na
Tachtig is geleefd, en dat avontuur is nu gemakkelijker èn vollediger te volgen dan
ooit vroeger het geval is geweest. Wij moeten Dr Stuiveling heel dankbaar zijn voor
de liefdevolle ijver waarmee hij dit resultaat heeft mogelijk gemaakt, want er viel
hier niet alleen een grote portie werk te verzetten, maar er was ook een belangrijke
principiële kwestie op te lossen.
Gorter zelf had namelijk destijds uitdrukkelijk te kennen gegeven, dat hij geen
andere dan de door hem uitgezochte verzen herdrukt wenste te zien. Geen wonder
dat Mejuffrouw Clinge Doorenbos, die het beheer over zijn literaire nalatenschap
heeft, heeft opgezien tegen een volledige uitgave, waar verder zulke sterke redenen
(waaronder óók van piëteit) vóór spraken. Gelukkig kon hier, anders dan in het geval
van Kafka b.v., een tussenweg gekozen worden, die de gelegenheid bood om ook
met Gorter's eigen wens zoveel mogelijk rekening te houden. De door hem niet voor
publicatie of herpublicatie bestemde gedichten zijn duidelijk als zodanig aangegeven,
en mogen niet in bloemlezingen worden opgenomen of in het openbaar voorgedragen.
Tegelijk komt door de opname van deze gedichten niet alleen zijn ontwikkelingsgang,
maar ook zijn grootheid als dichter ten volle uit.
Want een dichter gebruikt als hij aan het schiften gaat nu eenmaal soms andere,
persoonlijker

Ad interim. Jaargang 5

165
maatstaven dan diegenen die het werk op groter afstand kunnen beoordelen. Heel
wat van de ‘verworpen’ verzen behoren tot Gorter's mooiste en merkwaardigste. De
mooiste vindt men m.i. vooral achterin de Spinozistische afdeling en in de bundel
van 1903, dat unieke monument van het idealisme uit het begin van deze eeuw. Voor
mij is deze bundel hèt hoogtepunt in Gorter's werk na de Mei; hij heeft hier, al
ontbreken storende elementen niet geheel, weer bijna voortdurend die stralende
gaafheid bereikt die het grote geheim is waardoor zijn werk wel altijd jong zal blijven,
maar die óók (romantisch-idealistisch als ze nu eenmaal was) de bron is geworden
van al zijn tekorten. Na deze bundel volgen nog een aantal verzen die Gorter in 1905
heeft toegevoegd, en de afsluiting wordt gevormd door het ondanks zijn titel prachtige
gedicht De Propaganda, dat vroeger al in het tweede deel van de nagelaten Liedjes
heeft gestaan, maar dat op deze plaats, aan het slot van de meest ‘naïeve’ fase van
Gorter's socialisme, veel meer reliëf krijgt. Het markeert a.h.w. het einde van die
prille gaafheid, doordat hier voor het eerst een tragisch besef doorbreekt van de offers
die de komende strijd zal kosten. Dat besef ontneemt het stralend idealisme niets van
zijn glans, maar het werpt er scherpe dwarse slagschaduwen doorheen die dit gedicht
een geheel eigen schoonheid geven.
Het in de bijlagen volgend jeugdwerk behoort ongetwijfeld niet tot de hoogtepunten,
maar het lijkt mij uit literair-historisch oogpunt van grote waarde. Het bevat n.l.
merkwaardige aanlopen zowel op de Mei als op de sensitivistische Verzen. Ook
enkele van de volgende delen van deze prachtige uitgave zullen nog werk brengen
dat niet eerder is gepubliceerd.
F.W. van Heerikhuizen

Tweemaal Eric Knight
In Eric Knight, die in 1943 in Paramaribo bij een vliegtuigongeval om het leven is
gekomen, heeft Engeland een belangrijk schrijver verloren.
Zijn roman ‘This Above All’ (onder de titel ‘Boven Alles dit Eene’ in vertaling
van Freda Sickens verschenen bij de Uitgeverij A.J.G. Strengholt te
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Amsterdam) moge door een teveel aan losstaande nevenfiguren, die op zichzelf niet
oninteressant zijn, feilen in de compositie vertonen, hij is een getuigenis die treft
door een niets ontziende eerlijkheid in een tijd, waarin chauvinistische leuzen de
boventoon voerden en zelfs hun weg in de literatuur, of althans in de lectuur wisten
te vinden.
Het is de geschiedenis van Clive Briggs, een gewoon soldaat die Duinkerken heeft
meegemaakt, en die psychisch geschokt teruggekomen, nergens meer in gelooft.
Maar zijn désillusie is geknakte illusie, die zich na een zware innerlijke strijd, waarin
hij wordt bijgestaan door zijn geliefde Prudence Cathaway, langzaam weer opricht.
Het boek, verschenen in de tijd, dat Londen schroeide onder de Duitse bommen,
heeft opzien verwekt, omdat de schrijver zich met ernst met het probleem der desertie
durfde bezighouden; het werd door velen défaitistisch genoemd. Briggs is echter een
van die soldaten, die weten willen waarvoor zij vechten, die beseffen dat men slecht
voor de vrijheid strijden kan, zolang men innerlijk aan die vrijheid niet toe is, of
wanneer men niet in de verwezenlijking ervan kan geloven. Een dictatuur te willen
bestrijden door een volk zonder een hecht geloof in de democratie is een farce. Het
volk kan de overwinning behalen, de democratie nimmer. Dit probleem, dat aan
actualiteit nog niets heeft ingeboet, heeft Knight gedurfd en intelligent aangesneden.
Het feit, dat zulks in Engelands donkerste dagen mogelijk was, pleit voor de kracht
van de democratie, welke corrupte machten daarin ook noodzakelijkerwijs hun vrij
spel konden spelen. Er zijn aangrijpende gedeelten in dit boek: de dialogen van twee
jonge mensen, die hun liefde zakelijk begonnen, onbewust van de illusies die in hen
besloten lagen, die bijna bevreesd waren hun gevoelens te realiseren, omdat in een
wereld vol angst een hevig gevoel een hevige angst oproept; de terugtocht van twee
kameraden uit de hel rond Duinkerken; de angstige spanningen vóór en de brandende
vrees tijdens de bombardementen van Londen.
Men kan Eric Knight van een andere zijde leren kennen in ‘Sam Small flies again’
(verkrijgbaar in ‘The Scherz Phoenix Books’, Alfred Scherz Publishers, Berne Switzerland), een bundel fantastische vertellingen over de echte Yorkshireman, Sam
Small, die soms een gewone sterveling is, koppig, geslepen, waarheidslievend als
een echte Yorkshireman heet te zijn, en
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soms een wondermannetje, die lijkt op een waarheid geworden droom. Het zijn een
soort volksverhalen, gegroeid en verrijkt door de verbeelding van de vele vertellers.
Eric Knight schreef deze vertellingen tijdens zijn vele reizen in Amerika en Australië
om zijn heimwee naar Yorkshire te verdrijven. Zij bezitten daardoor de zachte
melancholie van een getemperd verlangen, en een speelse humor, die soms fantastisch,
soms ironisch, maar nimmer scherp of dramatisch is.
Jan Spierdijk

Bibliographie
Dr B. Hunningher: Toneel en werkelijkheid. W.L. en J. Brusse N.V.,
Rotterdam, 1947.
Wat een onverzoenlijke tegenstelling schijnt aan te geven, heeft de schrijver niettemin
bedoeld als de aanduiding van een verzoeningspoging; zijn opzet was niet, duidelijk
te maken hoe ver het toneel steeds van de realiteit verwijderd blijft, maar integendeel
om in het licht te stellen hoezeer het eerste getracht heeft het tweede te benaderen
en dat wel in een periode, die meer en meer de voorliefde van de Cultuurhistorici
gaat genieten: de overgang van de negentiende naar de twintigste eeuw, de
verwisseling van de romantiek voor het realisme.
Alvorens het oeuvre van de toneelschrijvers Emants, Heyermans en mevrouw
Simons-Mees te behandelen, gaat Dr Hunningher in een breed opgezette inleiding
de algemene aspecten dier verwisseling na en komt daarbij tot de slotsom, dat het
naturalisme op het toneel een onmogelijkheid is en dat iedere schrijver, die deze
aesthetische doctrine heeft aangehangen, een compromis heeft moeten zoeken, dat
hem van zijn principe deed afwijken. Van de doctrine kon op het toneel niet meer
overblijven dan de eis tot vernieuwde en nauwere aanhaling van de banden met de
werkelijkheid (blz. 15).
Het is deze stelling (die - althans voor het toneel - van het naturalisme niet anders
overlaat dan een voor elk kunstwerk noodzakelijke achtergrond), die de verschijning
van Dr Hunninghers boek moet rechtvaardigen. Immers: indien Emants, Heyermans
en Josine Simons-Mees als realisten eigenlijk alleen of ten minste in de eerste plaats
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de banden met de werkelijkheid nauwer hebben aangehaald en indien bij een inderdaad
nationale cultuur het toneel steeds met de beide benen stevig op de aarde zal dienen
te staan (blz. 29), dàn heeft een uitvoerige behandeling van de drie genoemde auteurs,
hoezeer hun werk overigens out of date mag zijn, haar rechtvaardiging gevonden.
Aan die uitvoerige behandeling nu ontbreekt weinig of niets. Zij is daarom zo
belangwekkend, wijl Dr H. het euvel vermeden heeft, waaraan men zich haast altijd
schuldig schijnt te moeten maken: dat men, handelende over de toneelschrijver, de
opvoering vergeet en, de speler beoordelende, aan een critiek op de auteur van het
spel nauwelijks weet toe te komen. Toneel en werkelijkheid is naast de wel heel
eenzijdige belichting van onze andere letterkundige historici bepaald onmisbaar.
Het werk van Heyermans is grotendeels uit de tijd, volgens de schrijver. Evenzeer
volgens hem zal het elementen blijven bevatten, die door de toneelkunst van welke
periode ook niet gemist kunnen worden. Ik geloof, dat deze dualiteit sterk spreken
zal tot hem, die in het seizoen 1947/'48 het Nederlands Volkstoneel Eva Bonheur
heeft zien opvoeren; als totaliteit onbevredigend bleek dit stuk toch in menig detail
ook voor 1948 nog volkomen aanvaardbaar. Men zou méér van die opvoeringen
beleven willen om Dr Hunninghers stellingen te kunnen toetsen en b.v. Emants'
Domheidsmacht nog eens ten tonele gebracht willen zien.
Toneel en werkelijkheid is een voortreffelijk boek, dat door de uitgeefster ten
onrechte in een schamel kleed werd gehuld.

Dr C.G.L. Apeldoorn: Dr Willem Doorenbos. C.V. Uitg. v/h C. de Boer
Jr., A'dam, 1948.
Allerlei monografieën over de Tachtiger beweging hebben in de laatste tijd het licht
gezien, tot zulk een getal zelfs. dat het gaandeweg mogelijk moet zijn geworden om
met gebruikmaking van het van verschillende zijden bijeengebrachte materiaal een
‘algemene geschiedenis’ dier beweging af te leveren.
Willem Doorenbos bleef bij deze, ietwat wonderlijke plotselinge belangstelling
echter in de zelfde schaduw, waarin hij ook vroeger altijd verkeerd heeft: de
sympathieke, maar ook zeer wazige oudere; de leraar, die sluimerende talenten wist
wakker te roepen en die door zijn geestdrift beginnelingen kon voorthelpen, maar
wiens figuur nergens vaste omtrekken verkreeg.
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In deze leemte heeft Dr Apeldoorn nu voorzien. En, zoals het meestal gaat, bleek
veel van hetgeen allengs overlevering was geworden tegen een dergelijk onderzoek
van de feiten niet bestand te zijn; ik verwijs met name naar het vierde hoofdstuk,
handelende over het contact, dat Doorenbos met de jongeren heeft gehad en dat
zonder sentimentaliteit de werkelijke omstandigheden spreken laat.
Ook hier echter moet men het isolement betreuren, waarin een onderzoeker veelal
zijn werk verricht. Ongeveer gelijk met Apeldoorns studie verscheen het boek van
Maurits Uyldert over de jeugd van Albert Verwey. Beiden - Apeldoorn en Uyldert
- hadden hun eigen bronnen. Hoeveel vruchtdragender nog zou beider arbeid zijn
geweest, als zij hun gegevens hadden kunnen uitwisselen. Nu mist men in de
litteratuuropgave van Apeldoorn het boek van Uyldert en zoekt men in het register
van deze laatste studie vergeefs naar de naam van Apeldoorn. Het gevolg is, dat de
aandachtige lezer nu zelf maar moet gaan combineren, waartoe de bladzijden van
152 e.v. en 170 e.v. van Dr Willem Doorenbos en blz. 73 van De jeugd van een
dichter als het ware uitnodigen.
In de litteratuuropgave van Dr Apeldoorn miste ik voorts de herinneringen van
Mina Krüseman (Mijn Leven, Dordrecht, 1877), hoewel daarin verschillende brieven
aan Doorenbos gepubliceerd werden; men zie deel II, blz. 47, 54, 56, 58, 91, 190,
203 en 211.

F.W. van Heerikhuizen: In het kielzog van de romantiek, studies over
nieuwe Nederlandse poëzie. F.G. Kroonder, Bussum, 1948.
In het Mei-nummer 1948 van de Kroniek van Kunst en Kultuur heeft Van
Heerikhuizen enige opmerkingen geplaatst over de nieuwe taak der critiek. Het
hierboven aangekondigde boek is te beschouwen en te waarderen als een poging om,
voor zijn deel, die taak serieus te behartigen. Want werkelijk vindt men in deze
bundel de start van een grote critiek, die het gevaar van verenging en specialisatie
omzeilt en naar het open water koerst van het besef voor de realiteit van alle dingen
en dus óók van de poëzie. Los van alles staande opvattinkjes over een gedicht of een
dichter doen niet ter zake; de poëzie moet zoals zij zich in enig tijdperk als een
totaliteit openbaart en uit een vol-menselijk oogpunt worden bezien. Men kan niet
beweren, dat Van Heerikhuizen zijn critisch vernuft aan beuzelarijen verspilt;
integendeel: zijn bedoelingen zijn voortreffelijk en ook haar realisatie heeft, bij alle
verschil van
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mening, aanspraak op waardering.
Hoe komt het dan, dat ondanks dit alles Van Heerikhuizen zijn lezer toch dwarszit?
Mij dunkt, doordat hij overdrijft als compensatie van een tekort. Zijn schrijfmanier
is weinig beeldend en weinig oorspronkelijk; eigenlijk nog al conventioneel. Alsof
hij dit ongeveer beseft, vervalt hij in een toon van gewicht en vormelijkheid en gaat
hij zó dringend de schoolmeester uithangen, dat hij niets goedmaakt, maar wèl veel
bederft. ‘Uit deze constellatie: onzekerheid enerzijds, zeer bewust geleide bezetenheid
anderzijds, en ontwaakt “anti”-instinct als terugslag is de Tweede Wereldoorlog
ontstaan’ (blz. 10). Het kan best waar zijn, maar om er geloof aan te hechten, moet
ik het anders, d.w.z. minder simplistisch enerzijds en minder belérend anderzijds
horen. Aldus geformuleerd heeft de uitspraak ongeloof als terugslag.
Op de laatste bladzijden van dit boek zijn tien raadgevingen voor aankomende
dichters afgedrukt. Zo iets bevalt me eigenlijk al niet, maar de tiende raad (‘Neem
van deze goede raad alleen dit ter harte dat je waar lijkt. De rest heeft voor jou, op
dit moment, toch geen waarde’) is van toon zó gewichtig en zó vulgair tegelijk, dat
hij een treffende illustratie is van wat ik het ‘dwarszitten van de lezer’ noemde.
Van Heerikhuizen behoeft alleen zijn stropdas en zijn billetikker af te leggen om
als een behendig en insentief criticus te worden erkend.
Barend de Goede

Johan Andreas Dèr Mouw: Verzamelde Werken deel IV en V. (G.A. van
Oorschot, A'dam.)
Wij hebben over deze mooie uitgave reeds uitvoerig in het Mei/Juni-nummer
geschreven, naar aanleiding van het verschijnen van deel I en II. Deze zijn thans
gevolgd door twee delen filosofisch werk, die respectievelijk de grote studie ‘Het
Absoluut Idealisme’ en de bundel ‘Kritische Studies’ bevatten, allebei boeken die
sinds lang uitverkocht waren, maar die nog niets van de frisse spontaneïteit verloren
hebben, waarmee ze zijn neergeschreven. Het is boeiend in dit werk, dat ouder is
dan de gedichten, reeds duidelijk tonen te beluisteren die daarna in de verzen
terugkeren, maar er is hier nog veel meer dat boeit en meesleept! Dèr Mouw was
een tegelijk zeer hartstochtelijk en zeer sceptisch denker, aan scherpte van
begripshantering deed hij voor de beste vakfilosofen niet onder, maar tegelijk door-
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zag hij de hopeloze relativiteit van al onze begrippen, wat tot een eigenaardig dualisme
op de achtergrond van zijn beschouwingswijze aanleiding gaf. Kostelijk is zijn afkeer
van alle gewichtigdoenerij, waardoor hij in de diepzinnigste betogen de gewoonste
zaken binnenhaalt, en daardoor juist zo fel èn dichterlijk raak weet te slaan. ‘Mij
dunkt, dat wetenschappelijk en onleesbaar tegenstellingen zijn’, zegt hij ergens, en
een eind verder slaakt hij de verzuchting: ‘Een philosofeerend mensch zou, om te
kunnen beschikken over allergewichtigste ervaringsfeiten, die het kleine cirkeltje
van zijn jammerlijk individueele bestaantje zouden kunnen uitzetten, gedurende een
tijd een Sakspere, een Beethoven, een dier moeten zijn, met behoud van
reproduceer-vermogen.’ Geen wonder dat deze schrijver Ter Braak zoveel te zeggen
heeft gehad; ook tot ons spreekt hij nog een zeer levende en directe taal!

L. Smits: Overpeinzingen van een Boekenwurm. C.A.J. van Dishoeck,
Bussum, 1948.
Een bijzonder aardig boekje met citaten, dat in afwijking van de gewone (grotere)
citatenverzamelingen, deze door een verbindende tekst als een onderhoudend geheel
weet te brengen. De buitenlandse citaten zijn tevens vertaald.
De schrijver doet zich kennen als een pretentieloos en opgeruimd man (het grootste
geluk ligt in een zonnige natuur, zegt hij, als hij zelf eens iets te berde brengt), en
hij weet ons in zijn commentaar, hoe ondergeschikt dat ook aan de citaten wordt
gehouden, telkens weer met geestige trekjes te verrassen. Karakteristiek voor die
bescheiden en daarom des te sympathieker geestigheid is ook het
quasi-zeventiende-eeuwse ‘paradijsverhaal’ met het commentaar eromheen (blz.
30-33). Zoals ieder die werkelijk geestig is kan Boekenwurm ook ernstig zijn, en
zijn boekje is dan ook een kostelijk tegengif tegen alle zwaar-op-de-handsheid, èn
tegen de zogenaamde humor, die daar een broertje van is.

Jo Mihaly: Mijns Broeders Hoeder (vertaald door E. Sandberg-Frankamp),
v. Loghum Slaterus, Arnhem.
Een ontroerend verhaal over Zigeuners die een gevluchte revolutionair bij zich
opnemen en als gevolg van de hun verleende gastvrijheid door een reeks rampen
getroffen worden. Het boek speelt ergens in Zuid-Oost-Europa; de karakters, de
verhou-
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dingen en het tragisch verloop der gebeurtenissen hebben echter tegelijk een grote
algemene betekenis. De schrijver vervalt geen ogenblik tot kleurloze neutraliteit,
maar hij behoudt ook voortdurend een onbevangen kijk op de gehele werkelijkheid,
zodat het geen simpele strijd tussen ‘recht’ en ‘onrecht’ wordt, in personen of groepen
belichaamd. Prachtig van algemene betekenis is b.v. de goede gezindheid van de
soldaten die het Zigeunerkamp over de grens moeten loodsen: zij worden ondanks
dat, en begrijpelijk genoeg, met de wapens begroet, terwijl het in de catastrophe die
daarna volgt, doordat de vrouwen met de kinderen het water in zijn gevlucht, dan
toch weer tot een verzoening komt en tot een hulpbieden van allen aan allen. Alle
dingen waartoe het eigenaardige wezen dat mens heet in staat is komen hier
natuurgetrouw naast elkaar voor; naast de bruutste zijn ook de goede kanten niet
vergeten. Deze laatste komen b.v. in de simpele trouw van de Zigeuners aan hun
eens gegeven woord tot hun recht, en in het idealisme van de revolutionnair Stephan
Varescu. Ook de speciale milieutekening is niet vergeten; met name het leven der
Zigeuners is in het eerste gedeelte aanschouwelijk beschreven.
Al met al een boek waaruit verscheidene momenten nog lang in de gedachten
blijven voortleven.
F.W. van Heerikhuizen

S. Vestdijk: De Redding van Fré Bolderhey. De bezige Bij. Amsterdam
1948.
Vestdijk heeft een interviewer eens medegedeeld dat zijn productie zoo groot was
omdat hij zich, wanneer hij niet schreef, zou vervelen. Een typische illustratie van
deze mededeling vormt ‘De Redding van Fré Bolderhey’, welke roman door de
uitgeefster ‘in de eerste plaats als een aanklacht tegen de menschelijke liefdeloosheid’
wordt beschouwd, maar waarin de opmerkzame lezer toch liever een Vestdijkiaansch
divertissement zal zien. Wanneer Vestdijk dan al als aanklager zou willen optreden,
in dezen met zooveel spotzucht en ironie, met zooveel plezier in de bizarre situatie,
het plastische detail en de humoristische volzin geschreven roman doet hij dat zeker
niet en wel des te minder omdat hij die spotzucht en die ironie niet alleen op de
buitenwereld, maar in de eerste plaats op zichzelf richt. In ‘Fré Bolderhey’ zet Vestdijk
zijn heele schrijverij op losse schroeven. Heel zijn technisch arsenaal, in dit geval
meer verbluffend in de details dan in de compositie
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is hier dienstbaar aan een zinledig gegeven en uit dit contrast ontspringt de humor
van dit boek, dat ondanks zijn diverteerend karakter toch geheel van hedendaagsche
problematiek is vervuld.

Johan C. Gerritsen: De schim van den ander. H.P. Leopold's Uitgeversmij.
N.V., Den Haag 1947.
Het is te begrijpen dat deze roman niet de aandacht van het groote publiek heeft
getrokken, maar dat de kritiek er vrijwel geheel over gezwegen heeft is even onbillijk
als onverklaarbaar. Gerritsen behoort namelijk, getuige dit boek, tot onze belangrijke
prozaschrijvers en al vertoont hij verwantschap met Bordewijk, qua factuur heeft
zijn roman toch genoeg persoonlijke trekken om naast het werk van dezen auteur
met eere genoemd te worden. Gerritsen's figuren zijn constructies, zooals ze dat ook
bij Bordewijk plegen te zijn, maar ook zijn figuren worden, als belichamingen van
deugden en ondeugden, aanvaardbaar en levend omdat ze ad absurdum geconstrueerd
en in een realistische sfeer geplaatst worden. Opmerkelijk zijn verder de subtiele
humor in dezen roman en de uitnemend beheerschte compositie, waardoor de spanning
geleidelijk stijgt tot aan de laatste pagina.

D.J. van der Laan: De Weg, de Vrouw en het Huis. Idem: Wrok. N.V.
Leidsche Uitgeversmij N.V., Leiden 1948.
In dit tweeledig debuut schijnt een dominee aan het woord te zijn: de romanfiguren
zijn hier geen levende wezens, maar illustraties van des schrijvers met veel
welsprekendheid verkondigde, idealistische wereldbeschouwing. Bepaald ongenietbaar
is de kanseltaal - waarin het ‘broeders en zusters’ door het vrijzinniger ‘Zie’ is
vervangen - in het eerstgenoemde boek, maar het tweede, ‘Wrok’ is veel beter. Alles
loopt hier minder goed af. de intrige is origineeler en hier kan men zich nog
voorstellen, dat de hoofdfiguur, een fabrieksarbeider met poëtische neigingen, in de
taal van den schrijver denkt.
J.R.

Pierre H. Dubois: Quia Absurdum (Helikon, no. 39, 1948; Stols, Den Haag).
Michel van der Plas: Dance for You (id. no. 40; idem).
De bundel van Pierre Dubois betekent ten aanzien van zijn vorige twee
Helikonuitgaven noch een achteruitgang noch een vooruitgang. Wellicht daardoor
wekt de lezing ervan een zekere wrevel, omdat het beheersende sentiment geen
herhaling toelaat op
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straffe van monotonie. Een monotonie die niet in de gelukkige regels of de enkele
geheel geslaagde gedichten (het gedrongener ‘Stadsbeeld’, en ‘Nachtelijke Stilte’)
voldoende tegenwicht krijgt.
In Dance for You van Michel van der Plas dreigen de gevaren, die in Dubois' werk
zich ook in de derde bundel niet hebben laten bezweren. Dat van de poésie parlante,
die licht de regel zijn spankracht ontneemt - de stoplap ligt op de loer; en dit van de
rhetoriek, die de spankracht geforceerd wil aanvullen. Het zou echter onbillijk zijn
deze dreigingen op de voorgrond te schuiven; de verzen getuigen van een visie, die
met name daar tot zijn recht komt waar van der Plas de actuële werkelijkheid direct
in zijn werk betrekt; en van een sentimentssfeer, die, mits zuiver gehouden van
sentimentaliteit, een bron is van lyriek boven alle tijd - de moeder, de geliefde, God,
zijn daarvan de componenten. Michel van der Plas is een dichter van grote
gevoeligheid, toegerust met alle middelen die de dichter nodig heeft voor zijn functie.
En dit debuut een belofte, waarvan hij de vervulling zelf in handen heeft.
Onnodig te zeggen, dat deze Helikondeeltjes, evenals de voorgaande, uitnemend
zijn verzorgd, en van uitgeversmoed blijven getuigen.

‘Het daghet’
Uit België werd mij een exemplaar ter bespreking toegezonden van een speciale
uitgave van het letterkundig tijdschrift voor jongeren ‘Het Daghet’. Het bevat, naast
enkele andere gedichten, het prozastuk en het gedicht, die door de (overigens in het
gehele nummer niet genoemde) redactie van dit blad uitgeschreven Meiprijs wonnen.
Armand Destanberge werd bekroond voor zijn verhaal: De Mosseldieven, een
aardig vertelde geschiedenis van de Vlaamse kust. Zeer eenvoudig van gegeven,
opbouw en stijl, maar ook zonder enige pretentie. Met een sociale inslag, en getuigend
van goede observatie. Een verdienstelijke proeve van vertelkunst, die, zonder
onmiddellijke litteraire kwaliteiten, mogelijkheden in zich bergt.
De poëzieprijs kreeg Willem Savenberg voor: Een Sproke. Een, waarschijnlijk
zelf verzonnen, legende, die als dichtstuk vergelijking met een Noordnederlands
werkstuk onmogelijk maakt. Het heeft, poëtisch gezien, zwakke plekken, haalt ook
nergens grote hoogte, maar bevat ook eenvoudige, zuivere passages die
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het in de trant van dit verhalende gedicht wel doen.
De overige verzen zijn niet slecht, maar lokken toch geen afzonderlijke bespreking
uit. Het gedicht ‘Vrouw Griese’ evenwel, van Marcel Lamb, kwam mij in de huidige
situatie niet passend voor.
B. Rijdes
Frantisek Kozén's roman De grootste der pierrots, vertaald door C. Vorrink (Het
Wereldvenster, Amsterdam) werd bekroond met de Tsjechische romanprijs; er werden
50.000 exemplaren van verkocht; het werd verfilmd en deze film werd eveneens
bekroond. Mij dunkt dat het er, van uitgeversstandpunt bezien, mee door kan. Kelk
vindt het een gezellig en boeiend boek, aan welk door de uitgever naar voren
geschoven oordeel weinig valt toe te voegen: het zijn kwaliteiten, die tussen de
eindeloze verveling en de duistere drama's van vele der kortelings verschenen romans
bepaald verkwikken.
Van Wolfijzers en schietgeweren, een verzameling verzen en proza van Richard
Minne, bijeengebracht door Herreman en Roelants, verscheen bij Manteau in Brussel
een tweede druk. Ik heb naarstig gezocht of er het aardige versje: Wie van Virgiel /
mij ooit nog praat / hij krijgt mijn hiel / in zijn gelaat in was afgedrukt, doch vond
het niet. Maar er staan vele andere, tot verheuging stemmende dingen in. Dit bij
voorbeeld: Er is veel larie in de wereld / en toch staat 't al van dauw bepereld.
Ik hoop het nimmer te vergeten.
In een fraai verzorgd boek verschenen bij De Bezige Bij te Amsterdam drie
verhalen uit de nalatenschap van F.V. Toussaint van Boelaere: het langste, ‘Van den
doode die zich niet verhing’, het verhaal van Maurisken, die door een lichamelijk
gebrek in een toestand van ondraaglijke eenzaamheid geraakt - en het al even
schrijnende ‘Alles is eender’, zijn uitnemende voorbeelden van zijn door zelfbeperking
uitmuntend proza en geven tevens een indruk van de sombere levensvisie van dezen
schrijver.
Het laatste verhaal, een smokkelaars-historie, is van veel minder belang.
In ‘Crinolientje’ (Bosch en Keuning, Baarn) vertelt Rie van Rossum verder over
Koosje Mansvelt, aan wie zij reeds eerder een boek heeft gewijd - een vriendelijk
figuurtje zonder contact met de huidige werkelijkheid.
Jan Lamers ‘Het slapende stadje’ (De Kern, den Haag) is een Dik Tromachtige
dorpsvertelling met veel dialect en plaatjes van de Hongaar Zoltan Forrai. Eigenlijk
een vrij onnoozel boekje.
Bij dezelfde uitgeefster verscheen een bundel studies van Dr A.C.J. de Vrankrijker
onder de titel Naerdincklant (de oudste naam voor Gooiland). Reeds eerder schreef
Dr de Vrankrijker over de geschiedenis van het Gooi, maar in 1941 werd een
belangrijke verzameling documenten ontdekt, die de schrijver stof leverden voor een
aantal studies over onderwerpen, die in zijn Gooische Studies niet behandeld of
slechts vluchtig aangeroerd konden worden. Het zijn vier degelijke studies geworden,
die de beoefenaren van de economische geschiedenis en de minnaars van het Gooi
vele interessante gegevens bieden.
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Mededeeling
In den vervolge zullen de critische rubrieken niet meer in afzonderlijke bijlagen
verschijnen, doch verwerkt worden in kronieken van breederen opzet. Voor het
eerstvolgende nummer kunnen wij aankondigen een prozakroniek over ‘Eenzaam
Avontuur’ van Anna Blaman, een poëziekroniek over bundels van Mies Bouhuys
en Louise Moor, een toneelkroniek over Tennessee Williams en een buitenlandsche
kroniek. Voorts zal het Januarinummer poëzie bevatten van H.W.J.M. Keuls, Vasalis,
Gerrit Achterberg en Pierre Kemp, proza van o.m. Anna Blaman.
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