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[Ad Interim, 1949, nummer 1]
Regionen
H.W.J.M. Keuls
Nacht is stiller dan gij wist,
O verlatene der droomen:
Wie dit zwijgen heeft gemist
Vindt hier nimmer onderkomen.
Wijl uw lichaam werd gekust,
In omhelzingen besloten,
Zijt gij heimlijk, onbewust
Uit de hemelen verstooten.
En gij ziet geen wegen meer,
Alle teeknen zijn verdwenen,
Slechts een uitgeput weleer
Weeft zijn schemer om u henen
Wank'lend tusschen lust en pijn,
zinkend en weer opgerezen,
Onderworpen aan den schijn,
Van ontroering niet genezen,
Zoekt gij een verloren land,
Waar onsterf'lijke beminden
Spelend langs den bloesemrand
Van den dood elkander vinden.
Nacht is stiller dan gij wist,
Tegen 't grenzenlooze waken
Hult gij u in eigen mist,
En ik kan u niet genaken;
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Want het licht is mijn gebied
Tot de verste duizelingen,
En mijn hart verdraagt het niet
In het duister door te dringen.
Eenmaal was ik u nabij
Alle hartsgeheimen wetend,
Thans doolt gij beneden mij
Hulploos aan de stof geketend.
En ik kan niet als voorheen
Met mijn lippen u bevrijden,
Want ik ben niet die ik scheen,
Toen ik liefde en dorst moest lijden.
Dag en nacht zijn één van wil,
O verlatene der droomen:
Waar ik adem wordt het stil
En kunt gij niet komen.
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Lof der middelbare jaren
C.J. Kelk
Ik zou een lof der middelbare jaren willen schrijven op gevaar af te worden uitgekreten
voor een optimist, het ergste wat iemand zijn kan in deze tijden van verwildering,
waarin het alleen maar goed staat de brauwen te fronsen en nee te schudden met een
bittere mond. Op gevaar af, ook, om de vos te schijnen, wie de druiven te hoog
hangen, want wat is aangenamer dan de jeugd? en dient men wel een goed woord
over te hebben voor zijn eigen aftakeling? Immers, gedane zaken nemen geen keer
en het is waar dat ge, in het middelbaar aangeland, wat minder hitte in de aderen
voelt, wat trager op de schaats geraakt, wat korter slaapt, tegen meer bergen opziet
en te veel gelijk krijgt omdat ze anders bang zijn dat ge er te lang om jengelt.
De middelbare jaren bieden evenwel hun voordeel. Ge hebt uw bestaan bewezen,
en het is immers het ongeduld van de jeugd dit te willen? en nu behoeft ge alleen
nog maar het al te hinderlijke van dat bestaan uit te wissen. Men spreekt van kalméren,
van objectiviteit, van wijsheid zelfs. Geloof dat maar niet. Kalm en wijs is alleen een
lijk. Wie leeft is even druk en dwaas, hetzij middelbaar of jong; het gaat alleen om
dit: de middelbare hoeft niet langer haantje de voorste te zijn. Hij stond al eens
vooraan en hij heeft vooral gemerkt, dat het daar duchtig waait. Hij zocht een meer
beschutte plek en laat nu hoffelijk anderen vóór. Hij heeft geleerd: door het leven
van de mens moet de gedrevenheid varen van het voortstromend geheel, oorsprong
en uitstorting zijn van geen belang. Heeft hij aan die stroom deel, dan is hij theoretisch althans - gelukkig. Zelfs de grootste dwarskijker is veel gelukkiger dan
hij zelf weet. Maar men draagt nu eenmaal geen wit als zwart de mode is.
Wanneer ik iets in het midden breng omtrent het proza der jongere
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auteurs, dan doe ik dat van de veste uit mijner middelbare jaren, die me daartoe
bizonder goed te stade komt. ‘Toen ik nog jong was,’ dweepte ik met het boek van
die naam, door J. van Maurik geschreven, waarin men Amsterdam zo mooi zag.
Maar nog schoner zag men Amsterdam, mijn bakermat, in het boek van Paap, ‘Jeanne
Colette’, dat ik naderhand liefkreeg. Destijds leefden nog alle grote namen van de
Hollandse realistische romans, van het toenmalige moderne proza en de nieuwe
romantiek: zij zijn van het toneel verdwenen, Ary Prins in 1922, Emants, Couperus,
Netscher en Paap in 1923, Heyermans in 1924, Jac. van Looy in 1930, Johan de
Meester en Aart van der Leeuw in 1931, Carry van Bruggen, Frederik van Eeden,
Cyriel Buysse, Frits Hopman en Is. Querido in 1932, Borel in 1933, in '36 Coenen,
in '37 Robbers, in '39 Augusta de Wit, in '40 G. van Hulzen, in '44 Hofker, in '45
Vermeylen en Timmermans en in '47 tenslotte Arthur van Schendel.
Dit alles lag dus aan gene zijde van de drempel. Ik sla over wie daar nu nog
zichtbaar zijn en ook wie naar de drempel schijnen te geleiden, om des te meer
onverhoeds schel licht te doen vallen op wie tegenwoordig de kamer bevolken, met
hedendaags proza gestoffeerd. Want het gaat hier om het belangrijk onderscheid
tussen ginds en hier.
Dit onderscheid laat zich met een enkel woord niet aanduiden. Zo ik het met het
aangeven van maten moest doen, dan zou ik zeggen: van de brede streek is men tot
de kortere streek geraakt. Van het grote en hoge (en ook wel eens holle) is men
gekomen tot het lagere en kleinere en vastere. Van het geïmproviseerde in de ruimte
is men beland in het overwogene in de beperking. Van het serieuze eindigde men in
de glimlach van het licht (ook wel zwaar) ironische.
De romanciers en vertellers van nu in het Noorden (van het Zuiden mee te gewagen,
ik deed het graag maar voel me niet voldoende gedocumenteerd) zijn niet zo vol
vertrouwen als die van toen. Zij zijn ook niet als toen in één (met name de Franse)
vigerende buitenlandse school gevormd. Zij zijn arglistiger en berekenender en
minder zelfbewust roepen zij de hulp in van hun ervaringen. Deze zijn hier anders
dan ginds, omdat ze verstrengeld zijn met de film en de reportage, die ze ginds niet
hadden gekend. Ginds heerste idealisme, hier is men de schrik der realiteit nog lang
niet te boven. Ginds beproefde men een bond tussen aesthetica en ethiek. Hier
wantrouwt men beide. Daar bestonden dromen, hier, vlakbij, alleen maar:
werkelijkheid. De abstracties van vroeger zijn weggevaagd door de con-

Ad interim. Jaargang 6

5
creta van nu. Ook de liefde is op de snijtafel gelegd der professoren (al eens door
een ander zo gezegd).
De naturalistische roman was de realistische geworden, de psychologische roman
de psycho-pathologische, de ernst nam vormen aan, zonder noodzaak, de humor
verdroogde en het was geen plezier meer te schrijven, de werkelijkheid, hoe minutieus
ook weergegeven, vertoonde overdreven trekken of werd grauwe gemeenzaamheid.
Zo was het ginds gegaan en alleen de krachten der toekomst in Paap en Couperus,
in Coenen, in Van Schendel, schenen lichtende voorbeelden, maar ze konden niet
worden gevolgd.... omdat àlles anders werd. Tussen ginds en hier ligt de drempel,
een toverdrempel, waarvoor de dromen halt hielden en vloden en bij het betreden
van het nieuwe klonk niet alleen het Ken u zelven, maar ook: Herken de wereld.
De mannen, die Criterium stichtten, wisten dat zij tot hoge dromen niet meer
zouden stijgen. Zij noemden zich romantisch rationalisten. Zij stelden zich open voor
de poëzie van het alledaagse, ze wisten dat men dit niet ontvlucht. Want zich
onttrekken aan sociale, politieke, reëele sfeer, zij daar ginds hadden het gekund en
mochten nog eigendunkelijk zijn; de nieuweren hier werden tegen wil en dank beheerst
door de nijpende zaak van het lijfsbehoud. Nood leert bidden. In dit bidden vonden
zij een snelle weg terug naar de grondtrekken van hun wezen. Wat de Hollandse
letterkunde het meest van alle andere had onderscheiden, kwam onwillekeurig weer
naar voren: de aandacht voor het detail, werkelijkheidszin, gevoel voor humor.
Om met dit laatste te beginnen, het is niet langer de befaamde lach met een traan
in het oog der meewarigen, zoals de negentiende eeuw die heeft opgeleverd. Deze
jongeren drijft de humor, die uitgaat van de tegenstelling tussen het persoonlijke en
het algemene, met andere woorden: tussen het kwezelachtig-hemelse der uiterlijke
verhoudingen en het duivelse en zelfzoekende der innerlijke. Hier komt de humor
niet van boven af, maar van onderen op. Geen tranen uit weelde worden geschreid
om de ongelukkige medemens, maar er wordt gegniffeld uit armoe, maar van
zelfherkenning. Het is een humor die stamt uit de echt Nederlandse nuchtere zin:
men laat zich niet langer in de luren leggen. Het idealisme van toen bleek voos en
ontoereikend. Het antwoord luidt: Geef mij maar rijst.
De humor van nu stelt in staat dat wat troosteloos en grauw lijkt een kleed te
schenken dat kleur vertoont. De humor van de nieuwe realisten is niet zo wrang als
die van Coenen was. Die van Coenen vormde een reactie op het al te zoetsappige.
Die zoetsappigheid is ter
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ziele, maar eerst moest nog als boeman Jan Lubbes ten tonele worden gevoerd, en
wrede werkelijkheidszin zocht in humor troost, humor die ook zelfironie zou kunnen
heten.
Men vond reeds vroeger een lichtelijk weemoedig specimen hiervan in de
nuchter-dichterlijke Nescio. En is niet Elsschot een licht, dat vele motjes lokte? Zou
er geen verwantschap bestaan tussen een verschijning als Laarmans en de zeer
ongelijksoortige maar soortgemeen karikaturale verschijningen, die sommige iets
jongeren bij ons op de planken deden paraderen, als Meneer Visser bij Vestdijk,
Meneer Bandjes bij Peter van Steen, Meneer Boontjes bij Stroman en Gaalman bij
Walter Brandligt?
De elementen van de werkelijkheid worden, uit behoefte aan afstand (door
afschuw?) niet meer in het vlak naturalistisch procédé gelast, ze liggen niet één aan
één, men laat ze veeleer buitelingen maken om ze des te nadrukkelijker te doen zijn.
Op een afstand ziet men beter, en zéker datgene wat ‘beweegt’. Men leerde het bij
Kafka.
Dit gekscheren met de waarheid nu is een waarachtige levenshouding geworden,
zoals men die b.v. al zo lang in de afstandsrijke studentenmaatschappij aantrof.
Bij het bouwen volgens beginselen, die hechtheid waarborgen, volgen de jongeren
F. Bordewijk als een aanzienlijk en bewonderd voorganger, zonder hem nochtans
na te volgen, slechts in zijn conceptiebewustheid. Maar om het detail als bouwstof
te kunnen bezigen en het niet te laten bij een blote vermelding, gelijk de
improviserende deed, dient het scherp te zijn waargenomen en in zijn symbolische
betekenis doorgrond. Juist hierin weerspiegelt zich, desnoods bij een afgemeten
weergave, tenvolle de persoonlijkheid.
Want de norm van het zelf-doorleefde is bij deze jongere schrijvers de heersende;
ook waar de epiek feitelijk te kort schiet, als in Cola Debrot's ‘Bewolkt Bestaan’,
klinkt het persoonlijke er lichtend uit op.
Men mag uit dit alles concluderen, dat de afstand tussen schrijver en geschrift (al
werd daarentegen de afstand groter tussen weergave en object) korter is geworden.
Het was een eis van ‘Forum’ en Du Perron demonstreerde met ‘Land van Herkomst’
evenzeer, zij het ongewild, ‘de school’, als Van Deyssel het de naturalistische deed
met ‘Een Liefde’.
Over de hoofden der Tachtigers heen, had ‘Forum’ getracht terug te reiken naar
de intelligentste gebieden van de negentiende eeuw. ‘Criterium’ deed het nogmaals,
nederiger, en slaagde. Het klonk
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daarmee tijdperken aaneen, die onverbrekelijk bij elkaar behoren en waardoor de
Beweging van Tachtig een sanerende rol vervult, een serum, dat maar tijdelijk de
structuur van ons proza heeft kunnen doen zwellen. De dichters trokken in colonne,
het proza volgde verspreid, maar men keek het niet van elkaar af: het ontstond zo en
moest zo ontstaan.
Een zelfde geest bezielt een generatie, die zich langzaam is bewust geworden het
te zijn.
De man van middelbare jaren heeft dit alles gezien, des te gereder daar hij lang in
het nevenvertrek had gebivakkeerd, zij het als toeschouwer.
Middelbaren echter zijn nooit tevreden. Zij spreken niet een jeugd zalig, die nog
zo veel feilen vertoont, die dikwijls nog zo broddelt en zich herhaalt. Maar wel
erkennen zij met ingenomenheid, dat de intellectuele hoogmoed bezig is te breken
en dat er een stap blijkt gedaan, die tot een nieuwe mijlpaal heeft geleid.
Met onze romanciers en vertellers zijn we nu weer terug in de kamer van de
werkelijkheid en het is een Hollandse kamer. Wij zijn altijd klein behuisd geweest:
wat van buiten werd binnengevoerd heeft zich opgelost in de sfeer en aangepast aan
de proporties. Wat van onszelf kwam, werd elders steeds met ingenomenheid
beschouwd. Met dat kleinere en intiemere doen we straks misschien onopvallender
maar eervoller mee in de grote expositiezaal van de wereld.
De man van middelbare jaren zal dan wellicht een lijk zijn, wijs en kalm en tot
rust gekomen.
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Twee gedichten
M. Vasalis
De winter en mijn lief zijn heen;
er zit een merel op het dak,
zijn keel beweegt, zijn snavel beeft
alsof hij in zich zelve sprak.
Hij luistert: uit de verre boom
klinkt als het ketsen van twee steenen
een vonkenregen van verlang,
zoo luid, zoo helder en zoo bang....
de merel stort zich met een kreet
vol wildheid in de voorjaarsvlagen.
Ik kan het bijna niet verdragen:
- de winter en mijn lief zijn heen.

Na een onweer
Het had geonweerd en de straat was nat,
het asphalt lag als water aan de oever
van het trottoir, waar plechtig trad
een duif en koerde, als een kind, maar droever
De hemel boven 't park werd licht,
de boomen stonden groen, afzonderlijk,
en ieder leek een bosch, zoo vol, zoo wonderlijk
en in zichzelf volledig, opgericht.
Ik liep te kijken in de korte, stille straat
en zag de duif, de kleur van onweer op zijn vleugels
en pootjes roze, als de dageraad.
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Een droom
Anna Blaman
Ik liep de draaideur in en deze wentelde me naar buiten. Op het bordes van La Paix
herontdekte ik de mist die als een verwezenlijkte melancholie over het plein stond
en walmde om de neonlichten. Er was een groot en treurig gezang van autosignalen
in de mistige duisternis. De neonlichten en de bewegende lantaarnlichten vormden
met elkaar een wijd complex triest omwalmde en verschietende sterren. Ik liet me
het bordes afduwen en realiseerde me dat niets me verwonderde, noch mijn
eenzaamheid noch mijn passiviteit. Bovendien zag ik toen Myra op het trottoir staan,
en zelfs dat verwonderde noch schokte me. Ze had haar loden jas aan die ik vijf jaar
geleden voor haar gekocht had, en ze was blootshoofds. Eigenlijk was ze niets
veranderd. Haar neus, ondanks de vochtige mist, was droog en mat, en haar donkere
losse haren bedekten in vlosse krullen haar voorhoofd en vielen tot op haar schouders.
Het ellendige was dat dit weerzien me tot geen enkele spontane reactie dreef. Dat
had ik echter kunnen weten. Al maanden, misschien al jaren, gebeurde er niets meer
in me. Ik was enkel maar toeschouwer en mijn innerlijk leven was een spanningloos
noteren van al wat ik zag. Nu zag ik dan dat Myra haar handen in de zakken van die
vertrouwde loden jas geborgen hield en mij tegemoet keek met grote ernst. Hoewel
mijn lot me als tot op de kern van mijn wezen ontnuchterd had, was me toch steeds
de neiging bijgebleven de meest harmonische, meest smaakvolle reactie te verkiezen
op de situaties die zich aan me opdrongen. Wat kon ik nu bijvoorbeeld doen? Ik kon
mijn blik van haar afwenden en haar voorbijlopen. Ik kon ook met eenzelfde
gespannen ernst als zij blijven kijken en tenslotte toch nog haar voorbijlopen. Zij en
ik, wij waren twee planeten die ten enen male niet meer dezelfde baan beschreven.
Wij hadden samen één planeet gevormd, en wij hadden
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samen door een heelal gestormd, versmolten in een puur en totaal geluk.
Ik liep op haar toe en vatte haar bij de polsen. En daarna gleden onze handen in
elkaar en leunde ik mijn wang tegen de hare. Maar, het was spel. Ik had ook anders
kunnen doen. En daarna gleden onze monden op elkaar en vond ik heel de kuisheid,
al de warmte terug waarmee we elkaar hadden liefgehad. En dat was wel bewijs dat
die reactie de beste en de schoonste was. Maar, het was spel. Wij stonden nu weer
oog in oog en met de handen in elkaar geslagen. Wat deed je in La Paix? vroeg ze.
Haar stem was even warm als vroeger, als van een moeder die vleiend haar kind
berispt. Dat weet ik al niet meer, zei ik. Het was de waarheid; niets van wat ik deed
bleef me waarachtig bij. Ik nam er innerlijk geen deel aan. Wel wist ik me nog te
herinneren, dat in La Paix het leven werd gepresenteerd in grote opmaak. Niemand
had daar honger, niemand had daar medelijden. Langs de tafels vigileerde een
negerzangeres. Ik zag haar mond, een mond als van een mooi verzadigd dier.
Verzadigd, en toch wreed gebleven; zonder honger, zonder medelijden. Ik verlangde
toen ook plotseling heel duidelijk omlijnd naar mijn geïsoleerde stilzitten aan mijn
bureau, in het omcirkelende licht van mijn bureaulamp. Ik geloof, antwoordde ik
Myra nog, dat ik de mensen eens wou zien, maar het valt tegen. Ze greep mijn arm
alsof ze me wou meetronen. Ze liep met me alsof ze op me passen moest,
beschermend, als vervuld van hartzeer om mijnentwil. Wat zou ze me dan nu nog
hebben te vertellen dat me leed zou doen? Dat kon immers niet meer. Ik glimlachte
en keek haar van terzijde aan. Merkwaardig hoe een vrouw, waar je eens van gehouden
hebt, dezelfde voor je blijft, hoe diep ze ook van je vervreemdt. Ik kende dat gezicht
met kuise slapen, brede wangvlakken en sterk gewelfde mond beter dan wat ter
wereld ook. Het wàs ook eens mijn wereld. Het had lang geduurd voordat ik leven
kon met het besef dat dit gezicht nu naar een ander was toegewend en dat het in de
aureool stond van een nieuwe liefde. Er was een tijd dat dit besef mijn hel was. Nu
was er mij hemel noch hel gebleven, ik kende een zonderlinge rust. Ik keek haar van
terzijde aan en glimlachte. Zij wekte een vertedering in mij alsof ik oud was en zij,
jonge vrouw, de dochter van een vroegere geliefde. Ik had wel willen vragen: Gaat
het je goed? Maar vragen tussen ons hadden geen zin. Ik wist wel dat het haar niet
goed ging, doordat die nieuwe liefde kleiner was en zonder Paradijssfeer. Ik vroeg
iets anders: Waar wil je met me heen? Wij staken samen het plein over. Het was
alsof we door een grauwe

Ad interim. Jaargang 6

11
oceaan waadden. De mist was zwaar van onbestemd verdriet en brak in tranen uit.
Het maakte mijn wangen en mijn handen klam. De auto's gleden behoedzaam,
aarzelend, van alle kanten aan en hun sirenes loeiden klaaglijk. Myra en ik hielden
elkander vast. Voortwadend, hand in hand, als kinderen. Rondspiedend om elkander
te behoeden tegen gevaar. En plotseling elkander tegenhoudend, met de vrije hand
het lieve, het onschatbaar lieve lijf beschermend van de vroegere geliefde. Ik voelde
dat ook haar handen klam waren van mist die regen werd. Waarheen? herhaalde ik.
Ze antwoordde: Nu wil ik je mijn huis tonen.
Het leek alsof ze toen mijn hand nog dieper met me begaan, nog overredender
besloot. Ik wachtte me ervoor dat ik me zou verzetten. Ik had dat kunnen doen, daar
ze dat zelfs klaarblijkelijk verwachtte. Maar neen, ik liep harmonisch als haar schaduw
met haar mee. Deed dàt haar vragen: Houd je nog van me? En hoe ze 't vroeg, bezorgd
en vleierig, alsof het voor mijn welzijn nodig was van haar te blijven houden.
Natuurlijk, zei ik onvervaard, alleen, het deert me nu niet meer.
Het plein lag achter ons. Wij sloegen toen een straat in met plaveisel zwart en
glanzend als een waterspiegel. Het was een smalle straat met aan weerszijden huizen
hoog als torens. De daken schenen stutten voor het wolkendek. En dat benauwde
me. En bovendien liepen we daar alleen, het leek een droom. Het kon dat die enorme
huizen aan weerszijden slechts façaden waren met daarachter niets. Ver achter ons
gonsde en zong de stad, en wij liepen maar steeds verder daarvan weg alsof wij in
dit lege lange slop met achter die façaden niets, een doel hadden. Het ging me zo
benauwen, dat ik mijn stem verheffen wou en zeggen wou, opzettelijk, en met
luidruchtige bewogenheid, al wat ik liever had verzwegen. Waarom zou ik je huis
zien, Myra, waar je met dien ander woont.
Hoe menselijk klonk dat. Het was echter nog niet genoeg. Dan moest ook nog de
stem van Myra komen, vleierig en smartelijk: Ondanks de ander ben jij het toch, en
jij alleen.
Maar dat je daar dan blijft.
Ze zou me daarop dwingen stil te staan, ze zou haar armen om mijn nek vouwen
en me dan aankijken. En ik zou weer geloven, dat er een liefde tussen ons bestond
die zich veredeld had tot een mystieke band. De wereld met zijn dagelijkse leven,
ontadeld en verknoeid, lag daar beneden ons.... Maar toen ik dat gesprek beginnen
wou, alleen maar om die straat van twee bewogen zielen te vervullen, vond ik geen
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stem. Alle geluid bleef in mijn keel steken, terwijl ik Myra's arm wat dichter aan me
trok. De ogen hield ik neergeslagen om het eindeloos plaveisel, als een rouwlint voor
mij uitgerold, niet meer te zien. Toen zag ik onze voeten, de mijne die gewoon waren,
de hare die ze loodrecht in de looplijn voortbewoog. Haar zolen tikten zacht, een
rappe stap, als van een voortijlende verschijning in een droom. Ik hief het hoofd op
en ik keek haar smekend aan. Ik zocht de waarheid en de warmte van een gezicht
dat zich naar mij zou toewenden omdat ik keek. Maar haar gezicht staarde de
eindeloze straat in en was wit en star. Het stond wat schuin gekanteld op de hals. Het
was zo wit in de omlijsting van de zwarte vochtige haarstrengen, dat ze op een
herrezen drenkelinge leek. Zo diep was ze van voornemen en doel vervuld, dat haar
contact met mij alleen nog leefde in die arm, die in de mijne lag, en in die hand, die
krachtig met de mijne saamgevouwen bleef. Toen ging ik haar ervan verdenken dat
ze me arglistig meelokte, dus dat er iets met me gebeuren ging tegen mijn zin. Ik
huiverde. De mistkoude was doorgedrongen tot op mijn huid, het gaf een naakt
gevoel. Er groeide een bevreemding, zelfs een afkeer in me. Dat gezicht van haar,
zo wit, en zo verzadigd van vervullingen die ze verzweeg en zelfs niet peilen liet,
geleek dat van een dode. Haar wat te zware oogleden hingen loom af over de ogen,
haar neus die mij zo mooi geleken had was fors als van een man. Ik rukte me toen
los en zei: Ik ga terug, ik doe het niet. En ik wou wegvluchten terug naar mijn groot
vreedzaam bureau en in de cirkel van het lamplicht waarbinnen mijn leven bloeide
de laatste jaren zo eenzelvig en emotieloos als een droomloze bladerplant. Op dat
moment echter stak ze de hand in een der zakken van die loden jas, die haar omhulde
als een pij. Ze haalde er een sleutel uit en zei: Nu zijn we er.
We stonden, zag ik, voor een enorme deur, een sombere enorme deur. Ik dacht
aan kloosters en aan kerken in de binnenstad, en aan vergaderzalen van geheime
secten, en aan schuilplaatsen voor vorsten en profeten. Zij stak de sleutel in het slot.
Ik zag een wijde vestibule en een trap, en op die trap een schelrode loper als in een
theater of een paleis. Kom, zei ze toen en overredend greep ze mijn hand. Haar ogen
spalkte ze wijd open tot bezwerende oprechtheid en haar neus, en face, verloor de
forsheid die me afgestoten had. Ik volgde haar. De rode loper smoorde onze
voetstappen. Van boven klonken stemmen. Daar waren minstens twintig mensen als
verenigd in een feest. Ik hoorde stemgeroes en af en toe een schaterlach daar bovenuit.
Ik hield mijn schreden in en vroeg: Moet ik daarheen?
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Myra, die al drie treden hoger was, keek vluchtig achterom en glimlachte om mij
gerust te stellen. Ik zag haar witte tanden blikkeren. Ze zei: Stil maar, wíj zijn alleen.
En ze klom hoger en ik volgde weer, hoewel wat langzamer dan eerst. Ik liet een
afstand tussen ons ontstaan van wel vijf treden, alleen om me ervan te overtuigen,
dat zoiets volkomen in mijn macht lag. Er was geen sprake van dat ik geen wil zou
hebben tegenover haar en dat er iets gebeurde met me tegen mijn zin. Op een portaal
deed ze haar loden mantel af. En wat mij trof was hoe ze in dit huis, in dit portaal
op haar gemak was. Haar snelle zelfverzekerde bewegingen waren afschuwelijk. Ze
wierp de mantel op een kapstok. Het was ook maar een oud versleten ding dat ze
alleen bij mist en regen droeg. En daarna greep haar hand feilloos een deurknop en
deed ze een deur open. Ik volgde haar. Ik keek haar op de rug. Ze droeg een nieuwe
jurk die ik niet kende, een zijden jurk. Ik zag ook nog, tussen twee strengen vochtig
haar, de welving van haar naakte nek, rozig van kleur en vlezig over de halswervels.
Toen keerde ze zich om alsof ze me betrappen wou en keek me plotseling argwanend
peilend aan. Wat lach je? vroeg ze me. Dat was de Myra uit de scènes die ons geluk
beëindigd hadden en omgebracht. Je wordt te dik, zei ik. Maar ondertussen was ik
me waarachtig niet bewust dat ik gelachen had. Waarom ook zou ik lachen, waar het
toch logisch was dat ze wat anders droeg dan vroeger en zich thuis voelde, hier, in
dit huis, in die afschuwelijke kamer. Al was ik hier vreemd, zij had zich met dit alles
jarenlang vereend, verzoend, en er zich aan verslingerd en vergeten. Ze keek me nog
steeds peilend aan. Die Myra met haar spitse blik vol argwaan en verweer! Dat was
haast om te lachen, vooral doordat mijn oog terzelfdertijd die zijden jurk omvatten
bleef waarin haar heupen uitbolden en waar haar blote armen uitpuilden. Ik lach niet,
zei ik, maar je lijkt wel een pompeus juweel in een duur doosje. En daarop wou ik
die afschuwelijke bonbonnièrekamer eens goed opnemen, een kamer vol banale
pronk van zijde en fluweel, vol domme ijdelheid, vol wellust zonder ziel. Een ronde
kamer met achter fluweel verborgen deuren en met een fluwelen divan vol met zijden
kussens pronkziek geborduurd. Myra, zei ik met zware tong, mooi is het hier. Ik was
me tegelijkertijd bewust dat ik in een regressie, even soepel als opzettelijk, gelijk
een kind werd dat die pronkerige dingen kon bewonderen. Maar toen kwam Myra
vlak voor me staan. Ze sloeg haar armen om mijn middel en dat deerde me. Ze keek
me aan met wijde blik en preste me tegen zich aan. Je vindt het hier afschuwelijk,
zei ze, wees eerlijk, want ik weet het immers
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toch. Neen, zei ik, maar dat je me zo vasthoudt hindert me, zo wil ik niet betrapt
worden. En schichtig keek ik naar de suitedeuren met fluweel bekleed, waarachter
mensen lachten en rumoerden als op een feest. Wees maar niet bang, zei ze, er komt
hier niemand. En ze knelde me nog vaster in haar armen, alsof ik me anders losgerukt
zou hebben. Kom, zei ze, nu wil ik met je praten. En ze trok me mee tot aan die
duistere fluwelen divan en daar plonsden we toen samen op. Luister, zei ze, en ze
drukte me daarbij in de enorme stapel zijden kussens, ik verlang naar je. Ik wist
precies wat ze bedoelde. Als elkaars uitverkorenen waren we saamgegaan en een
van onze mooiste minnespelen was geweest het hand aan hand lopen in de
afgrijselijkste oorden onzer fantasie waarin we optraden als elkaars schutsengel. Dat
spel van schutsengel verlangde ze terug. Haar ogen werden wijd van smachten en
ze bracht ze tot vlak voor de mijne. En haar armen knelden heftig om me heen. Hoe
lang, hoe vaak had ik daar zelf niet naar terugverlangd! In monotoon slopend
verlangen, en van dag tot dag, en nacht en dag. Ik zei: Dat kan niet meer.
Haar blik bleef op de mijne leunen, van heel dichtbij, heel zwaar, verstarrend in
zijn nostalgie. Waarom dan niet? vroeg ze nog fluisterend. Ik wist het niet, ik wist
het niet. Ik had haar willen troosten, en ik wist op dat moment zelf niet waarom en
hoe. Ik trachtte me nog te herinneren hoe ik dat vroeger zou gedaan hebben. Maar
ik was leeg, leeg als een dode. Heel het verleden was uit me weggevloeid. En
hulpeloos keek ik haar aan. Toen merkte ik, dat ik die blik van haar zelfs niet meer
kon herkennen als een blik van Myra, en dat haar omhelzing me beklemde en
tegenstond als van een vreemde veile vrouw. Maar laat me toch, zei ik. Toen brak
er door die nostalgie een driftig ongeduld. Ze trok haar armen nog vaster om me
heen, we zaten borst aan borst, ze zei verstikt: Je houdt niet meer van me. Maar naast
ons, achter de gesloten suitedeuren, steeg het feestgejoel. Het was alsof die deuren
zouden worden opengerukt en heel dat joelende gezelschap met den rivaal voorop
hierbinnen storten zou. Ik zette al mijn kracht in, wrong me los en stootte haar ruw
van me af. Dat deed de spanning in haar breken, ze zeeg ineen, met hoge rug, met
het gezicht verborgen in de handen. En tegelijkertijd nam achter de gesloten deuren
het gejoel weer af en werd een murmelend dooreenpraten. Maar wat gebeurt daar
toch, vroeg ik. Ze gaf geen antwoord. Maar ik wist het wel, er werd gedronken en
gedanst, zoals zo vaak. Een feest, dat leven hier, een hel van feesten. Ik keek met
afkeer naar die Myra die van deze feesten wist en er zich aan verzadigd had, tot
walgens
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toe. Had ik ooit gedacht dat Myra, mijn Myra, deze vrouw zou worden, deze vreemde,
veile vrouw! Ze zat ineengestort, stupiede, stug. Het was een soort boudéren, maar
jammerlijk, het jammerlijk boudéren van een lichtekooi op grond van een reeds lang
vereelte morele kwetsbaarheid. Ik zei, als tot mezelf: Hoe is het zover kunnen komen.
En mijn blik streek over haar corrupt verdriet en door de kamer met de paaierige
bonbonnière-sfeer. Terwijl ik dacht, vervolgde ik, dat ik je kende, zelfs tot in je
heimelijkste hartstochten. Mijn blik was rondgegaan en hield weer bij haar stil. Maar
zie toch, hoe haar lichaam in die zijden jurk prangt, hoe de zijde om haar armen
spant, en om haar borsten en haar heupen. Hartstochten? Dat lichaam, vadsig en
massief, dat kende al sinds lang geen hartstochten. Maar, zei ik toen met dunne stem,
het gaat toch niet alleen maar om het geld? Neen, niet alleen maar om het geld. Want
plotseling ging de deur open. Het feestgejoel klaterde een ogenblik naar binnen als
een wilde zee bij dijkbreuk. Myra's huidige geliefde sloeg de deur achter zich dicht
en keek naar ons. Zijn blik schoot beurtelings naar haar en mij. Maar zij volhardde
in haar jammerlijk boudéren. Haar verstikte kreet ‘je houdt niet meer van me’ scheen
als tot vlees geworden in dat moedeloze en afwijzend stugge neerzitten. Hij zag het,
zijn jaloerse ogen bleven thans op haar gericht. Maar zij liet zich volkomen gaan.
En zelfs al zou hij een revolver of een mes getrokken hebben, zij zou zich dat hebben
laten overkomen, pompeus uitdagend en uitdagend weerloos, als de schietschijf van
het noodlot zelf. En ik begreep toen plotseling welk beeld die smachtende jaloerse
ogen van haar vingen, het beeld van een Godin, in steen gehouwen, niet te raken, te
bewegen, te ontroeren. En het hielp niet of hij haar al sloeg of aanbad. Hij hield van
haar met religieuze wanhoop, machteloos en rancuneus. En daarom ook, omdat zij
een Godin was, niet te raken, zelfs al zou je haar met kogels of met messteken
doorzeven, richtte hij zijn blik op mij. Ik glimlachte, alleen maar uit een soort van
weemoed, en dat was mijn fout. Hoe kon hij ooit begrijpen dat ik haast nostalgisch
glimlachte om die Godin op aarde en die liefde die haar tot zo'n eenzame verderfelijke
grootheid had gedoemd? Het was een fout, die glimlach, want ik wist toch dat de
machteloosheid tegenover Goden op de ketters gewroken wordt. Ik zag dat hij zijn
hand in een colbertzak stak en dat hij iets te voorschijn haalde. Het was een mes, een
kort, metaalblauw mes, en breder dan een dolk. Hij hield dat mes krampachtig vast,
en nog krampachtiger vertrok toen zijn gezicht. Hij moest zich wreken en hij durfde
niet. Hij moest mij doden
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en het ontbrak hem aan de heilige verblinde moed daartoe. Ik glimlachte niet meer.
Want als een kind dat men de duisternis indrijft, ondanks zijn angst, kwam hij, het
mes krampachtig opgeheven, op me af. Hij moest me dreigen en hij hoopte dat ik
vluchten zou. Hij zou nu moeten toesteken, snel, blindelings, en hoopte dat ik
schreeuwen zou van angst. Zodat hij met een smalende glimlach het mes kon laten
vallen en ‘lafaard’ zeggen kon. Ik schreeuwde niet. Maar toen gebeurde het. Hij
richtte plotseling de blik op eigen opgeheven vuist waarin het mes klemde. Toen
keerde hij het lemmet van me af en tragisch kijkend in het lege rekte hij zich hoog
en breed. Alsof hij het tot aan het heft in zijn wanhopig hart stak, met zo'n gruwelijk
gebaar stak hij het in de mond. Ik zag zijn lippen er behoedzaam om spannen opdat
het hem niet wondde. Zo keerde hij zich toen naar Myra, met een breed gebaar, en
met een tragisch wijd gesperde blik, en in die blik glimlachte doodsverachting, groots
gespeelde doodsverachting. - Toen sprong ik overeind. Ik vluchtte panisch de trappen
af, ik morrelde aan de enorme buitendeur en trok die open. Ik stortte me in de verlaten
straat die als een rouwlint uitgerold lag en waar tussen hoge torengevels regen viel,
dun en loodrecht. Toch was ik nog niet snel genoeg gevlucht. De klaterende lach van
Myra sprong me na, een wild verrukt applaus.
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Robot
Gerrit Achterberg
Ik ben een staande Friese klok,
met om het uur een klein krakeel
tegen de eeuwigheid te veel
en dan een lange, blauwe slok;
een stille beker, vol van niets,
die iemand in zijn handen neemt.
Mijn lippen branden koud en vreemd
tegen dit drinkend, volbloed iets;
een aan de muur gezette fiets.
De lege buizen van het frame
seismograferen door mij heen
het manifest geworden niets.
Ik kom de stoep op bij mevrouw
van Dorresteyn. Ik sta een uur
in haar spionnetje en gluur.
Zij gluurt naar mij, die ouwe vrouw.
Een vrijend paartje achterna.
Afluisteren tussen de struiken
de woordenschat die zij gebruiken.
Ik sla het wel in Koenen na.
De bomen van het park omhelzen.
Mij schuren tegen deze pelzen.
Danse vulcan-fibre op een plein,
waar de lantarenpalen zijn.
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Ik ben de etalagepop
bij Brenninkmeyer, kijk niet op.
De etaleur is met mij bezig
en denkt beschaamd: wat ben ik vlezig.
Ik ga naar het museum toe.
Wie zich aan het bestaande meet
en overal weerhouden weet,
hij wordt het wisselspelen moe
van schijn en schaduw met zichzelf
en anderen, hij confronteert
zijn kunstgebit met wat verteert
binnen het donkere buikgewelf;
hij geeft de scheikunde gelijk:
het zet geen zoden aan de dijk.
En de concierge zegt: welaan,
wat deed je ook in dat gedoe.
Ga hier maar bij het harnas staan.
Het harnas knikt me rustig toe.
Maar in de holte van 't vertrek
ontstaat opnieuw een nevelvlek Het is de zaklamp van de wachter.
Zijn stappen worden zacht en zachter.
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Kindergraf
Gerrit Achterberg
Hier ligt het grafje, met de zoden glad.
Het is het sluitstuk na een kort ontwaken:
een meter aarde om gelijk te maken
wat voor een ogenblik verheffing had
tegen een moederarm, niet meer dan dat.
En beide armen langs het lichaam slaken
en denken, denken: waar moet ik geraken
met kinderstoel, commode, wieg en bad?
Ruimteverlies in rekening gebracht
voor doodkist, lijkkoets en gemeentegrond.
Mijn hart krimpt samen als ik overweeg
hoe alles om mij heen voldoening kreeg.
Ik loop met een paar volle borsten rond,
die men nu langzaam leeg te kolven tracht.
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God
Pierre Kemp
't Is nacht. Ik sta te stampen op de schors der aarde
en houd in 't donker een lange bloemsteel vast.
Een vogel kreunt iets in zijn slaap waar door 't geblaar de
wind bedaart, die langs de lobben krast.
Ik voel mijn ziel in 't trappen der contacten
tusschen mijn hakken en de aardsche korst.
Ik vraag en geef mij rekenschap van de akten,
die mijn geest voor 't groote donker hier vermorst.
Die bloemsteel steunt mij in mijn zwak bekennen,
dat ik een heer van de aarde ben en mensch,
en overal stoot ik me in ongewennen
aan de verijling van de Goddelijke grens.
Waarheen bestuurt Gij het vuur van al die bollen,
waarvan er één mij door de ruimten leidt?
Waarom moet héél die wereld dan toch rollen
als van oost naar west en als in eeuwigheid?
Hoe kwam U die idee en na welk mediteeren?
Kon dat niet anders dan met zoo'n afschuwelijk leed?
Was er dan niet een Heelal te realiseeren,
waar elke vreugde rondom een andere gleed?
Hoe toch brengt Gij met vuur en asch de zaden
van nieuwe sterren voort in 't zwijgend Blauw?
Gij hoort de menschheid naar Uw dagelijksch leven raden,
veronderstellend vragend: is de Duivel dan Uw Vrouw?!
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Nu moet de ‘Suisse der Duisternis’, dus ik,
toch lachen om mijn houding bij die plant.
Waarom stond ik, al was 't maar 'n oogenblik,
daar met dien stengel, als een hellebaard, in mijn hand?
Voor wie hield ik de wacht? Voor welke gevaren?
Woest ben ik, dat ik ben, maar alles wat er is,
is mij gelijk, sterft ergens aan zijn asch-bezwaren
en staat dan voor het Hol der Duisternis.
Staat Gij soms ook in Uw weergaloos formaat
te spotten met U zelf en wat heeft U verleid,
al wat er leeft op basis van liefde en haat,
op vuur en asch te hebben voorbereid?
Wat denkt Gij zelf soms van Uw wereldbouw?
Ik ben maar kleingeloovig en ook dom,
wanneer ik aan die dingen denken zou.
Maar waarom Zijt Gij zoo Gij Zijt!? Waarom!!!?
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Bijgeboorte
Pierre Kemp
Wat ik van negen tot twaalf uur weer ben
bijgeboren en met nieuwe kindervingers
teeken aan dingen, die ik sinds erken
als een ziel gestuwd in leemen slingers!
Voor negen uur was ik niet zoo compleet
als nu en ik voel me toch nog niet af.
Ik groei in een eeuwige geboorte en weet
me misschien straks al niet over 't graf.
Hoe meer ik mij uitdij, hoe lichter ik gloei
uit het schemeren van dezen aardschen dag.
Er doortakt iets mijn wezen in schietenden bloei
tot ik straks door God kijken mag.

Begin november
Ik sta te staren als met Chineesche oogen.
Ik heb den grond zoo lief en 't boomvolk dat
nu uit den reuk der aarde onbewogen
te rijen staat van 't landschap naar de stad.
Het is begin November en de dagen,
grijs van den mist des daags en grauw te nacht,
doen mij intenser aan dit heden vragen,
wanneer ik mijn laatsten droom daar in dien grond verwacht.
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Kronieken
Proza
Anna Blaman: Eenzaam Avontuur
(Meulenhoff, Amsterdam, 1948).
De schrijfster van Vrouw en Vriend heeft met haar laatste roman een werk
gepubliceerd, dat het provincialisme van onze letteren radicaal heeft doorbroken; dit
boek behoort tot de wereldlitteratuur. Met ongekende, niet ophoudende kracht geeft
zij het gigantische tableau van het noodweer der erotische liefde. Inplaats van de
beschouwende, geresigneerde titel ‘Eenzaam Avontuur’ had dit boek kunnen heten:
‘Panorama van de Hel’, maar de auteur heeft tot de laatste bladzijde het vermogen
tot beheerste uitbeelding van niet te beheersen natuurdriften zozeer in haar macht,
dat de rustige uiteindelijkheid van ‘Eenzaam Avontuur’ op zichzelf diepgaande
betekenis verleent aan de sfeer waarin deze roman is geschreven.
Pryce Jones, de hoofdredacteur van het Litterary Supplement van de Times, die
kort geleden in ons land sprak over de Engelse letterkunde, constateerde de
verbijsterend-snelle verandering in de wereld-situatie en die van het individu,
waardoor de auteur soms, vóór zijn boek gedrukt en verschenen is, er zelf alweer ten
dele aan is ontgroeid.
Deze wedloop met de tijd vindt niet plaats in het werk van Anna Blaman, omdat
Eenzaam Avontuur een buiten-tijdelijk document is van waarnemingen en
karakteristica omtrent de mens in de erotiek. Een document, waarin de tijd een andere
rol speelt dan in de z.g. ‘moderne roman’. De wereld-situatie heeft met deze
‘opgravingen en vondsten’ niet te maken, of althans, niet in zo directe mate. Want,
wanneer men Eenzaam Avontuur vergelijkt met een ander meesterwerk uit onze
letteren, dat eveneens buiten de (toenmalige) tijd stond, nl. met Emants' Nagelaten
Bekentenis, dan ziet men toch, dat tussen deze twee romans ruim een halve eeuw
ligt. De behoedzame, bijna sluipende tred van Emants ging zijn kamer niet te buiten,
terwijl Blaman ons in de ruimte van de nacht, van de woedende elementen plaatst.
De betekenis van Emants werk betrof het drama van een enkel individu, en één enkel
motief: de wraak over eigen ontoereikendheid in de liefde, terwijl Eenzaam Avontuur
vanuit een geheel ander punt de geheime drijfveren der erotiek benadert.
Men kan hier denken aan de stelling van Steiner, dat een boom wel uit zijn wortels
omhoog is gegroeid, maar dat men zijn verschijning in de ruimte ook omgekeerd
kan waarnemen: uit takken en loof gaat de weg omlaag naar de grond, waaruit het
mysterie van al het waarneembare is ontstaan. Het geniale van dit werk is, dat wij
de bomen als verschijning in de wereld zien leven, en tevens het ondergrondse van
wortels, sap-stuwing en ringvorming verstaan als ons zelden in de litteratuur is
gegeven. Dit boek ge-
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tuigt van een zo diepgaande ervaring en kennis van de meest verborgen instincten
en gewaarwordingen der menselijke ziel, dat wij er misschien een halve eeuw mee
toe kunnen, voor op dit gebied nieuwe ontdekkingen gedaan zullen worden. Niet
alleen het openbaren van domeinen die tot nu toe slechts vermoed werden, maakt
het fascinerende van Eenzaam Avontuur uit, doch tevens de uitbeelding van de
mensen, die de dragers zijn van deze conflicten, begeerten en zowel demonische als
dichterlijke impulsen.
Kosta, de schrijver, ontdekt, dat zijn vrouw Alide hem bedriegt met een man, die
haar niet waardig is, de kapper Peps. Hun huwelijk breekt middendoor en Alide trekt
bij Peps in, maar komt telkens terug bij Kosta, door de kracht van zijn wanhoop naar
hem teruggezogen. Kosta tracht zich te bevrijden van dit infernaal bestaan door een
psychologisch detective-verhaal te schrijven, een droomachtig spiegelbeeld van eigen
conflict: de detective King ontvangt de opdracht de gifmengster Juliette te
ontmaskeren, doch krijgt haar lief, zodat hij zich met haar wil vereenzelvigen. Maar
vóór Kosta de laatste bladzijde van dit detective-verhaal schrijft, doet hij afstand van
het ‘tot-nu-toe’, hij verscheurt het manuscript en weet zich bevrijd.
Mede door het procédé van het verhaal in het verhaal heeft de auteur het
hoofd-thema uitgebreid, verrijkt en verdiept; daaraan werkt ook het viertal meisjes,
tijdelijke buren van het echtpaar, mee, evenals de hospita van King, die een zeer
bijzondere betekenis heeft. Alle andere personen in dit drama zijn als schijnwerpers,
die de hoofdfiguren belichten en ze telkens in een nieuw Bengaals vuur voor ons
doen opdoemen.
Simpel gezegd, is het thema van Eenzaam Avontuur de teleurgestelde liefde, die
niet geloven kan, dat er geen redding is voor het breken van de torenhoge illusie.
Een niet ophoudende worsteling, een nergens eindigende marteling, een steeds
opnieuw zoeken van een uitweg, geladen met zulk een onweerhoudbare kracht, dat
het ogenschijnlijk-vernietigende het scheppende wordt. Slechts uiterst zelden is de
geschiedenis van menselijke getourmenteerdheid met zulk een vehementie, zulk een
orkaan van gerichtheid-op-een-doel naar voren getreden. De auteur verheft zich
boven de aarde, planeert in de kosmos, en daalt af in de ‘afgrond vol ravijnen van
duisternis en misdaad en geheim’. Het boek siddert van de hartstocht der wanhoop.
Het is een rechtopstaande vlam, een steekvlam, die alle bouwsels los schroeit, zelfs
de ijzeren deuren, waarachter wij beheersing, ordening, resignatie in veilige kluizen
plegen te bergen als ons laatste bezit en redmiddel van waanzin en dood.
Blaman behoort tot de ‘poètes maudits’; bij alle vermogen tot koel observeren, tot
scherp analyseren, tot stoutmoedig bekennen van nooit bekende gewaarwordingen
bezit zij een meeslepend-poëtische kracht, die nergens tot verdringing en dus tot een
valse voorstelling voert, doch die uit het elementair geweld der stormen een beeld
doet verschijnen, dat in de laatste prachtige bladzijde zijn voltooiing vindt.
Kosta ondergaat alle stadia der verontwaardiging, hoon, jaloezie, hij moet zich
krommen onder het neerdrukkend gewicht der zelfverwerping en zelfverachting en
steeds weer tracht hij een weg terug te zoeken naar de illusie, dat het toch mogelijk
moet zijn voor twee mensen die van elkaar houden, om uit deze verwikkeling van
haat en verderf te geraken tot de eenvoud
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van het: ‘Ik hou van je’. Op bijna elke bladzijde spreken zij beiden die woorden,
dwars door het tournooi van divergentie, van strijd, van niet weten hoe te handelen.
‘Twee mensen, die elkaar liefhebben, hebben die houding? Zij voelen zich de prooi
van eigen lot, zij kunnen niet anders. Niets is fataler dan als er geen afstand is tussen
jezelf en je instinct.’
Alide is ogenschijnlijk degeen die de rust van hun liefde verstoort doordat zij naar
een ander wordt getrokken. Maar in haar openbaart zich, wat ook in Kosta reeds is
begonnen: het noodwendig losbreken uit een verbondenheid, die niet bestaanbaar
blijkt. In haar leeft de tweeheid van totaal verschillende aspecten in eigen wezen;
hem is de rol toebedeeld van alleen achtergelaten worden. Voor hem is hemel en
aarde Alide. Alles is en wordt Alide. ‘Zonder haar is er een kosmische ontzieling,
vreemd, beangstigend, onmogelijk.’ Hij kan het niet geloven, al slaat hij haar, al
kruipt hij in de donkerste hoek, hij kan het niet omvademen, dat hij in het heelal zou
moeten vertoeven zonder Alide.
En toch gaat zij van hem weg. Hij krijgt een hol gevoel van zuurstofnood. ‘Ze
ging, ze nam de zuurstof mee, de zuurstof en het licht. Wat ik ook zeg of doe, ze
gaat.’
Alide mòet gaan. ‘De fout was, dat haar liefde was veredeld op den duur. Dat is
de dood van alle erotiek, veredeling, en zeker van een erotiek die zich moest remmen
en niet tot eigen bruut vrij spel kon komen. Zo werd dit minnen liefhebben, maar is
dat voor een deel althans niet vaak slechts faire bonne mine à mauvais jeu? Vrouw
van zijn droom, maar moeder van zijn hart, zo zelfs, dat haar zijn lichaamsliefde
meer en meer incestueus ging lijken en haar ging tegenstaan, misplaatst voorkwam
en bijna onnatuurlijk.’ Dan komt het stadium, dat hij naar Alide verlangt, maar voor
haar vlucht. Hij vreest haar terugkomen. ‘Ik had geen kracht meer om die tirannie
van het moreel geweldplegen te breken. Ik zou haar onverzoenlijk zwijgen niet meer
aan kunnen. Dan zou ik misschien toch nog tot de gebalde vuist komen. Of tot een
ander uiterste, tot de gevouwen handen die bidden zouden om barmhartigheid aan
deze vrouw, die zonder bleek.... Ik was kapot van moeheid en zoveel te dieper ik tot
rust kwam, zoveel te erger werd dat. Ik moest een vriend hebben, dacht ik, al kon
die dan alleen maar luisteren. Maar ik had enkel haar, en verder had ik alle mensen
die misschien vrienden hadden kunnen zijn, geweerd. Ik had geen plaats voor hen,
op alle rangen van toeschouwen en mee-ervaren in mijn leven had ik een Alide
geïnstalleerd. Al die Alides lieten me in de steek.’
En nu begint voor Kosta een nieuwe afdeling van de hel, waar niet alleen de
eenzaamheid alles ontbladert, maar waar al het bestaande tot een hallucinatoire
onwezenlijkheid wordt omgevormd. Op geniale wijze gaat telkens de hoofdpersoon
Kosta over in de door hem geschapen romanfiguur King met zijn partner Juliette, de
gifmengster. Het gehele verhaal wordt één aangrijpend lied van wanhoop en
degradatie, nostalgie, verzonkenheid in liefde en dood. In Juliette die hem wil
vergiftigen ofschoon zij hem liefheeft, is het doodsverlangen van de liefde belichaamd,
in Kosta de mens, die zijn noodlot tracht te ontkomen en het in zelfverdubbeling
duizendvoudig steeds opnieuw moet beleven, tot eindelijk, eindelijk als hij de rand
van de dood is genaderd, de haat blijkt te zijn verpulverd, de wanhoop verijld en
verneveld.
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Hij vindt zichzelf terug nadat hij het hart dat het gif bevatte in het water heeft
geworpen.
‘Dit,’ zei hij, ‘is nu ook voorbij.’ Toen vatte hij de riemen en roeide verder over
het meer, tot aan de overkant. Hij had willen zingen maar deed het niet, hij vreesde
zijn kleine stem. En aan de overkant sprong hij de oever op. Hij dacht: Dit is de
wereld, was ik er ooit eerder?
Bij deze roman van 1948 denkt men aan Benjamin Constant die met zijn Adolphe
de eerste peilingen en metingen van het zielsgebied der erotische liefde heeft bekend
gemaakt, aan Flaubert die in Madame Bovary de ondergang aan de vergeefse
liefdeshunkering tekende, aan de sfeer van Baudelaire vooral, zoals Théophile Gautier
hem schetst: ‘Il aime à suivre l'homme pâle, crispé, tordu, convulsé par les passions,
à le surprendre dans ses malaises, ses angoisses, ses misères, ses prostrations et ses
excitations, ses névroses et ses désespoirs; il souffre de voir la pure voûte des cieux
et les chastes étoiles voilées par d'immondes vapeurs.’
Zoals alle grote figuren uit de wereldlitteratuur is Kosta een geïsoleerd mens door
de alleen heersende, al het overige dominerende hartstocht, waaraan hij te gronde
dreigt te gaan. Hij is buitengesloten, uitgestoten uit de gemeenschap door zijn
excessieve kracht tot lijden, hij is bezeten door innerlijke stormen, die al het bestaande
omver werpen. Er is in dit boek geen landschap als achtergrond zoals b.v. in
Wuthering Heights, er is uitsluitend een innerlijk decor; geen straat, geen huis, geen
bos bestaat voor Kosta's bewustzijn, hij kent slechts de grandioze verscheurdheid,
het desperate en desolate van onttakelde kamers, waar hij zich kromt van radeloze
pijn om het bestaan, waar hij zich bedrinkt en zich wentelt op een slordig bed in de
niet aflatende eenzaamheid van de leegte en wacht op de geliefde die aan de door
hem zelf uit angst voor nieuwe marteling afgesloten deur komt morrelen, om hem
in de ontreddering van zijn sordide lichamelijkheid een hand toe te steken, die hem
niet meer kan helpen.
Deze gruwelijke verlatenheid heeft Anna Blaman getekend, in elke letter volstrekt
zuiver, sterk en eerlijk, gestuwd door een scheppingskracht die in weinig geschriften
van onze letterkunde wordt geëvenaard.
De rijkdom aan compositie-wendingen blijkt bijv. uit de vondst, om Kosta een
detective-story te laten schrijven als poging tot zelfbevrijding. Het onverklaarbare
in het verraad van Alide-de-sfinx dwingt hem tot speuren, tot het op het spoor trachten
te komen der motieven, waardoor de geliefde zo raadselachtig handelen moet. Hij
kan niet zelf tot een wraak-oefening komen, hij kan de geliefde niet haten. De auteur
laat daarentegen de haat voor Peps, de minderwaardige tegenspeler, tot leven komen
in het spel van Alide met deze Peps, die zij vernedert en ridiculiseert, omdat hij het
toevallig medium vertegenwoordigt van Alide's ‘Zug nach unten’. Kosta is machteloos
tegenover het misvormde beeld van zijn liefde en daarvoor moet Alide het primitieve
wezen van Peps aan de kaak stellen.
De diepste verlatenheid kent de mens als hij tot de erkenning moet komen, dat de
zielsverwantschap met de geliefde niet bij machte blijkt, de divergentie van het
dynamische verworden op te heffen. In het strijden om de almacht van de
oorspronkelijke inzet der liefde te handhaven gaat de meest
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wezenlijke levens-energie verloren, en blijft een weemoedige resignatie over. Zo
beschouwd is Eenzaam Avontuur een monologue intérieur, geschreven met een
onovertroffen kennis van de tegenstrijdigheden der menselijke strevingen en
behoeften, een zielskennis, die tot het fundamentele begrip schijnt te leiden, dat de
liefde naar het onmogelijke tendeert, omdat de mens nooit in één ander wezen geheel
kan convergeren.
De demonische kracht van het instinct, die als een stoomwals alles wat is gebouwd,
neerslaat en vernietigt, blijkt in Eenzaam Avontuur niet het laatste woord. Het slot
van deze roman brengt de aanvaarding van de eenzaamheid, de overwinning der
destructieve elementen en daarmede het herboren worden tot de vrijheid.
EMMY VAN LOKHORST

Poezie
Twee debuterende dichteressen
Mies Bouhuys: Ariadne op Naxos
(Daamen, Den Haag, 1948).

Er zijn heel wat lieve woorden geschreven bij de bekroning van Mies Bouhuys'
eersteling. Het toekennen van de Reina Prinsen Geerligs-prijs 1948 aan ‘Neerlands
jongste dichteres’, zoals men haar reeds afficheert, drukt een verdiende waardering
uit voor de weliswaar niet indrukwekkende, maar oprechte en zuivere stem, die in
Ariadne op Naxos aan het woord komt. Misplaatst was - ik heb daar elders reeds op
gewezen - het gesol met biografische bijzonderheden, die - vermoedelijk omdat het
hier een charmante jonge vrouw betreft - in verreweg de meeste gevallen een
gewetensvolle critiek op haar werk vervingen. De gemeenplaatsen waaraan men zich
bij het beschrijven van haar uiterlijk, haar jeugd, haar werkzaamheden te buiten is
gegaan, heeft men ook gebruikt om haar poëzie te benoemen. Zelden werd het beeld
van een jong dichterschap met zoveel buitenpoëtische lijnen vertekend als in dit
geval, dat echter niet op zichzelf staat. Het is daarom nodig andermaal te hameren
op de uitspraak van T.S. Eliot in zijn meesterlijk essay Tradition and the individual
talent: ‘Honest criticism and sensitive appreciation is directed not upon the poet but
upon the poetry’.
Natuurlijk kan het van belang zijn een dichter ‘in het licht van zijn tijd’
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te beschouwen en men zal daarbij vanzelf raken aan historische en maatschappelijke
constellaties. Men kan zo ver gaan, de gebieden van politiek en economie in het
totaalbeeld te betrekken, en ten slotte met behulp van de diepte-psychologie boorputten
in het onderhavige dichterschap slaan. Maar met dat alles heeft men nog niets gezegd
over de poëzie. Persoon en levenswijze van een dichter kunnen aanleiding geven tot
anecdotische notities, die echter nimmer middelen kunnen zijn om het vers te
benaderen. Het vers is autonoom en heeft als achtergrond alleen: zichzelf. Ik zie
bijvoorbeeld niet in wat de vreemde bezigheden van Rimbaud, zijn verhouding tot
de prostituée ‘Rotte Pietje’ en de dramatische ruzies tussen hem en Verlaine te maken
zouden hebben met ‘Le dormeur du val’, om maar iets te noemen. Zij vormen even
zovele hoofdstukken voor de biograaf, maar het gedicht is een ànder hoofdstuk.
Het zijn momenteel vooral de jongeren van de Podium-groep, die, het ventisme
van Forum conserverend, bij de beoordeling van poëzie voornamelijk uitgaan van
biografische gegevenheden. Het gedicht is voor hen secundair; primair is ‘de
persoonlijkheid’. Duidelijk demonstreren zij hun methode in de door Sierksma
verzamelde commentaren op Achterberg. Zij schrijven daarin over àlles. Zij graven
de persoonlijkheid van de dichter centimeter voor centimeter uit, maar hun werktuigen
raken zelden of nooit zijn poëzie. Ik moet hier een uitzondering maken voor Jan
Vermeulen en Guus Söte mann, die zich in hun beschouwingen strikt tot de poëzie
bepalen. Zij hebben dan ook geen vaste connectie met genoemde groepering.
Dat Mies Bouhuys onder de rook van Van Houtens cacaofabrieken geboren is, in
een boekenkeldertje werkt en tot laat in het najaar in de Vecht pleegt te zwemmen
is misschien voor een journalist voldoende om een smakelijk stukje te schrijven, als
fond voor de gedichten welke zij in Ariadne op Naxos bundelde hebben deze
bijzonderheden geen enkele betekenis. De criticus heeft uitsluitend te maken met het
vers. Hoe hanteert zij dit?
Het eerste wat opvalt is het traditioneel aspect van deze poëzie. Zij treedt niet
buiten reeds getrokken lijnen; zij breekt niet met - doch sluit behoedzaam aan bij
verworvenheden van vorige generaties. Zij verrast niet, zoals het debuut van Vasalis,
zij bezit niet de briljante speelsheid die de debuten van Aafjes en Lehmann kenmerkte,
nochtans treft en overtuigt zij onmiddellijk. De sobere zegging, de bijna altijd subtiele
versificatie, de zelden precieus wordende muzikaliteit en het uiterst persoonlijke
rhythme, dat de in het vers uitgedrukte gemoedsgesteldheid haar ‘natuurlijke
beweging’ verleent, laten geen twijfel bestaan aan de echtheid van Mies Bouhuys'
poëzie. Men kan deze jonge dichteres niet verwijten, dat zij aan drieste
grensoverschrijdingen doet. De beperking die zij zich bij de keuze van haar middelen
heeft opgelegd, manifesteert zich ook in de keuze van een eiland als ‘operatieterrein’.
Zij noemde het Naxos; zij had het desnoods ook Schiermonnikoog kunnen dopen,
al laat die naam zich moeilijker met Ariadne verbinden. Van belang is alleen, dat zij
zich een afgezonderd oord heeft geschapen, een arcadische omgeving, welker
fenomenen haar elegische stemming voortdurend weerspiegelen. De situatie is
symbolisch voor het gemis, dat de wezenlijke drijfveer van haar poëzie uitmaakt,
symbolisch ook voor het gesloten karak-

Ad interim. Jaargang 6

29
ter van het merendeel dezer verzen; een geslotenheid die niets met duisterheid te
maken heeft, maar alles met een bewust zich terugtrekken binnen eigen grenzen. Een
enkele maal gebruikt zij deze ruimte als kas om er haar gemis in te koesteren, voort
te kweken. Op die momenten is haar vers het minst geïnspireerd. Zij zal zich terdege
moeten hoeden voor eenzijdigheid en manierisme.

Louise Moor: Toonladder
(Stols, Den Haag, 1948).
Over ‘Toonladder’, het debuut van Louise Moor, kan ik kort zijn. Haar verzen missen
ten enenmale de soberheid en ongekunsteldheid die de poëzie van Mies Bouhuys
kenmerken. Zij bedrijft woordkunst van een bedenkelijk soort en haar
Tachtiger-pathetiek is veelal onverteerbaar. Wat te zeggen van: ‘als de inhoud van
een zachte ziel, waarop te lang de leeddrop viel’; bladen die ‘wreedlijk uitgetrokken
zijn’; ‘teeder-trotsche minne’; ‘wit-bloedend hart’; ‘onmachts-poel’; ‘dringenddichten
schimmenkring’, om maar een kleine bloemlezing te geven? Als men de moeite
neemt zich een weg te banen door deze stapelplaats van onbezielde rhetoriek, waar
het sentiment telkens sentimenteel wordt, komt men wel eens een vers tegen dat niet
meer wil schijnen dan het is. Ik denk aan het suggestieve Waken, dat bewijst wat
deze dichteres vermag, als zij de erfenis van Helène Swarth en Jacqueline van der
Waals laat schieten. Op haar best is zij in de laatste strofe van het laatste vers,
‘Metamorphose’:
‘Nu wendt en keert dit gladde lijf
door spokige spiegelbeeldlianen
en lacht, de visschenkaken stijf,
in al dat water stil om tranen.’

BERT VOETEN
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Beeldende kunst
Dertien beeldhouwers uit Parijs

In het atelier van Laurens
Foto Emmy Andriesse

Het gebeurt wel, dat men iemand hoort zeggen: ik houd veel van kunst, maar alleen
van oude, niet van de moderne. Men is dan geneigd om in jeugdige overmoed te
denken: dit mag een ontwikkeld mens zijn, gevoelig desnoods en intelligent, toch
verraadt zo'n uitspraak maar een matig begrip van waar het in de kunst om gaat....
Denkt men evenwel wat verder na over de mogelijke bedoeling van zulk een
eenzijdige opinie, dan komt men tot een eigenaardige ontdekking, die eventueel veel
zou kunnen verklaren. Het is een feit, dat de kunst de eeuwen door zich steeds verder
heeft ontwikkeld in deze richting: van het weergeven van de tastbaarheid en
zichtbaarheid af, en naar de weergave van ontastbaarheden en onzichtbaarheden toe.
Dit zou wel eens ten dele de verklaring
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kunnen zijn van wat oppervlakkig beschouwd op een grillig, eigenzinnig oordeel
gelijkt.
Zeer zeker gaven de ‘oude meesters’, naar wie dan de algemene appreciatie uitgaat,
vaak evenzeer ontastbaarheden weer, anders zou hun kunst in de eigen tijd wel altoos
voor zoete koek zijn opgegeten. En dat was waarlijk lang niet altijd het geval, denk
maar aan Rembrandt. Uit het zich afwenden van het eigentijdse publiek blijkt al
aanstonds de aanwezigheid van een boven de reëele wereld zwevend sentiment. Maar
dat sentiment ontstond dankzij en tegelijk met de volledige voorstelling, zoals ze uit
de tastbare werkelijkheid zelf was geboren.
Sinds het einde van de vorige eeuw en voortdurend nog sterker in de onze, blijft
de kunst zich in haar voorstelling van de concrete dingen consequent verwijderen.
Wij zijn niet langer tevreden met genrestukjes of stillevens, tenzij daar iets ‘in’ zit,
tenzij het vermogen van de maker zo groot is, dat wij zijn afstand tot het onderwerp
gevoelen en de ruimte, die rondom de voorwerpen hangt, en de beeltenis niet slechts
een weergave van precies gemeten lijnen en vlakken en hoeken is, maar een ruimtelijk
effect suggereert. Steeds meer zweven de voortbrengselen der literatuur zowel als
van de schilder- en beeldhouwkunst boven de werkelijkheid zoals b.v. de fotografie
ons die doet kennen.
Treedt men de zalen van het Stedelijk Museum te Amsterdam binnen bij de dertien
Parijse beeldhouwers, dan voelt men direct, dat die vlucht boven de realiteit uit, ook
hier zich manifesteert. Onder de leden van deze Ecole de Paris zijn er behalve van
Franse, verscheidene ook van Spaanse, Italiaanse, Roemeense, Russische, Poolse en
Zwitserse nationaliteit: we hebben dus niet met een locaal maar met een
tijds-verschijnsel te doen.
Zuiver naturalistische beeldhouwers van formaat ontstaan nauwelijks meer. Zou
er bij deze dertien één naturalistisch genoemd kunnen worden, dan zou dit toch meer
zijn in vergelijking met de anderen dan op zichzelf, en men zou daartoe dan allereerst
Auricoste verkiezen, die als figuur dan ook eer een belangrijke uitloper van de
vroegere generatie schijnt dan een baanbreker voor het nieuwe, waarvan men hier
veelvuldig specimina toont. Bedoelde deze tentoonstelling een demonstratie te zijn
van het baanbrekende, de nieuwe idee, die in Frankrijk bijna steeds eerder vorm
krijgt dan ten onzent, men zou dan welhaast besluiten, dat Auricoste in dit gezelschap
minder op zijn plaats is, doch zo de inrichter slechts van zins was te tonen hoe op
dit moment gebeeldhouwd wordt over de gehele linie, dan begroet men er ook gaarne
Auricoste als een gevoelig artist, wiens werk men niet graag had gemist.
Het werk van Jean Arp, ogenschijnlijk de volkomen tegenpool van het naturalisme,
is dit toch, lijkt me, niet. Hij zoekt uitsluitend abstracte vormen, die hij naar strikt
aesthetische normen modelleert, hetgeen op een soort idealisme berust, dat wij nu
reeds weer geneigd zijn als ouderwets te verwerpen. Wel is de schoonheid nog steeds
het doel, maar wij weten, dat het leven er te rauw toe is en dat het niet ‘schoon’ meer
is beelden te maken, waardoorheen niet merkbaar al die onrust en rauwheid zijn
gevaren. Maar Arp staat daarvan los: zijn beelden lijken geschapen om in parkachtige
tuinen te worden geplaatst of op het terras van een modern buitenhuis.
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De grootste tegenstelling tot het naturalistische element vormen veeleer Lipschitz
en Zadkine. Van de laatste vindt men hier maar twee werken; wij hebben hem echter
kortelings leren kennen in zijn grote tentoonstelling in het Stedelijk Museum. De
Poolse beeldhouwer Lipschitz (geboren in 1891), vriend van Matisse, Modigliani en
Picasso, wijkt misschien nog het sterkst af van de gewone vorm. Van sommige zijner
beelden weet men nauwelijks of in het geheel niet wat zij voorstellen. Toch kan men
evenmin spreken van abstracte of als aesthetisch bedoelde vormen. Wel degelijk
werkt de voorstelling zelf in de eerste plaats een emotie bij ons uit. Om dit te verklaren
zou men dienen te bedenken, dat wanneer een middeleeuws beeldhouwer een werk
dezelfde naam gaf als Lipschitz aan de zijne, b.v. Jacob met de Engel of Prometheus
de Gier dodend, deze weergave een volkomen concrete vorm zou zijn geweest. Wij
zouden elke draperie van een gewaad en elke gezichtsplooi uitgewerkt zien en het
dramatische effect was ondanks die technische uitwerking in meerdere of mindere
mate aanwezig en het zou afhangen van de macht van de artist om die dramatiek er
in te leggen. Doch het beleven van die tragiek der voorstelling zou aan de beschouwer
zelf staan.
Bij Lipschitz nu zijn wij beland aan de tegenpool: de dramatische werking alléén
is aanwezig en onmiddellijk wordt de toeschouwer er mee geconfronteerd. Is hij niet
ontvankelijk voor die dramatiek, dan kan hij schouderophalend of laatdunkend
lachend verder gaan; is hij het wel, dan is het aan hem om zelf zich het beest of de
plooien van het gewaad voor te stellen. De beeldhouwer geeft hem de sentimenten
weer, die rond de voorstelling hangen.
Bij al deze dertien, in meerdere of mindere mate, is deze irreëele wijze van
sentimentsuitdrukking geslaagd, in elk geval is zij bij hen een eerste wezenstrek.
Dit is de richting, waarin de beeldhouwkunst zich voortbeweegt en het is
waarschijnlijk eveneens de ontwikkelingsrichting van alle andere kunsten.
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[Ad Interim, 1949, nummer 2]
Kinderen
Fragment
M. Vasalis
Op een dag, ik weet niet meer hoe lang geleden, maar ik denk, dat ik een jaar of acht
was, zei mijn moeder tegen ons: er komt hier een meisje logeeren, dat erg ziek is
geweest. Ze heeft roodvonk gehad en haar vader is er aan gestorven, maar dat weet
ze nog niet. Jullie moeten maar erg lief voor haar zijn.
Het was winter. Ze werd vroeg in de avond in een rijtuig gebracht en vader droeg
haar de kamer in. Ze was in een groote, saai-bruine plaid gewikkeld en het meeste
is me bijgebleven de lucht, die in die plaid en in al haar kleeren zat. Een koude, saaie
lucht, met iets vreemds, waarschijnlijk ontsmettingsstof, erbij. Maar toen meende
ik, dat het iets met haar doode vader te maken had.
Ze werd in een stoel gezet en uit de plaid gewikkeld. Wij bekeken haar met een
beklemd hart. Ze was klein en bleek, met rood haar, streng in het midden gescheiden,
de scheiding was bijna phosphoriseerend wit en ze was zoo verschillend van ons,
zoo blank, zoo lichtschuw, zoo stil. Ze had hooge bruine laarzen aan en geribbelde
zwarte kousen.
Ik had nog nooit zoo zeer de eenzaamheid van een ander kind gevoeld als toen ik
haar later haar kleeren zag uitdoen voor de kachel en in haar grove nachtpon stappen.
Ik voelde me bijna ondragelijk gedrukt door ons geheim en het besef, dat ze nog veel
armzaliger en beroofder was dan ze zelf wel wist. Om haar hals hing een klein zilveren
kettinkje met een kruis en dit troostte mij heimelijk en prikkelde mijn
nieuwsgierigheid.
Moeder bracht haar naar bed in het logeerkamertje en zette een nachtlichtje, dat
naar spiritus rook en een cyclamen-roze, glazen kapje had, naast haar neer.
Toen we in bed lagen, zwijgend en beiden bezig met de kleine
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vreemdelinge, kon ik mijn nieuwsgierigheid niet langer bedwingen. Het was niet
alleen nieuwsgierigheid, maar ook een soort vereering, gemengd met een lichte
afkeer. Ik ging de trap af naar de W.C. Terugkomend keek ik in het kamertje. Het
lichtje brandde behoedzaam. Ze lag hoog in het bed, haar vingers speelden met het
kettinkje en ze huilde, zonder eenig geluid. Ik had ‘nacht’ willen zeggen, maar nu
vluchtte ik, alsof ik iets onvergeeflijks had gedaan, nog een trap af en stortte de
huiskamer binnen. Annie huilt, zei ik, en barstte zelf in tranen uit.
Later kwam moeder nog even bij ons bed. Ze slaapt, zei ze zachtjes, ze had oorpijn,
ik heb er druppeltjes in gedaan en dat hielp. Gaan jullie maar lekker slapen.
Het regende buiten, de wind drukte zich telkens tegen het raam en dan leek de
regen in de kamer te vallen.
Bij tusschenpoozen, telkens tweemaal na elkaar, zwiepte het licht van de vuurtoren
langs het plafond; ik voelde mij onbeschermd en dichtbij de duisternis en regenvlagen
buiten.
Als een koud, zwaar stuk in mijn maag voelde ik het kamertje, met die vreemde
lucht en boordevol van het dunne, roodharige meisje.
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Ephialtes van Athene of Hoe de eerste democratie ter wereld kwam
(fragment)
Jef Heydendael
Athene werd van oudsher oligarchisch en conservatief geregeerd door een college
van ongeveer 200 oude aristocraten en grootgrondbezitters, de Areopaag. Het
dagelijks bestuur was in handen van een negental archonten, de leiding van het leger
was toevertrouwd aan een opperstrateeg.
Sinds het wapenbroederschap tegen de Perzen waren de regeerders nog altijd
Spartaans gezind. Maar al spoedig eiste de tot bloei gerakende bevolking een
onafhankelijker politiek, tegelijk met de vraag om meer rechten en medezeggenschap
in het bestuur.
Rond 468 v. Chr. trad Ephialtes, samen met zijn jonge vriend Pericles, aan 't hoofd
van deze oppositie, die weldra tot een revolutionaire beweging uitgroeide.
PERSONEN:
THESPANIOS, DIOCLES, MENANDER, archonten,
CIMON, opperstrateeg - SOTALCES, boer,
DAPHNE, dochter van Thespanios,
XANTHA, haar voedster.

Eerste bedrijf: Voorhal in het huis van Thespanios
1e Toneel: Daphne, Xantha, later Thespanios.
Daphne
(ongeduldig, temperamentvol)

Vooruit, Xantha, je hebt met mijn nieuwsgierigheid genoeg nu kat en muis gespeeld.
Vertel; ondanks het walglijk streng verbod drong je als vrouw dus door tot in het
stadion der mannen. Wat zag je?
Xantha
(hijgend en mokkend)

Jij kunt 'n oud mens wat aandoen! Ik heb overal pijn van al dat bukken.
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Daphne

Jij bent altijd net zo oud en pijnlijk als je nodig acht. Maar ik heb geen medelijden
voor je me vertelt wat je in 't stadion zag, vooruit!
Xantha

Nou... ik heb 'n wedloop gezien.
Daphne

Daar hoeft je vrouwelijke eer niet voor op 't spel gezet.
Xantha

En de vèrsprong zag ik.
Daphne

Niets nieuws; lange benen heb ik ook.
Xantha

En 'n worstelkamp, en 't vuistgevecht.
Daphne

Walgelijk. Wat nog?
Xantha

Ik weet niet hoe ik jouw afkeuring 't gemakkelijkst verdien, door te vertellen of te
zwijgen.
Daphne

Neen vertel, maar iets waardevols, iets opwindends!
Xantha

Ja, ook de rest van de vijfkamp, ze wierpen de speer, ze slingerden de discus...
Daphne

Eindelijk! Wie won?
Xantha

Het was een hard gevecht. Wel tachtig van die spierklompen...
Daphne

Wie won?
Xantha

Er waren zonen van de voornaamste families bij! Ik zag verschillende Alkmeoniden,
en...
Daphne

Xantha, ben jij nu wèrkelijk doof? De honderd verliezers interesseren me niet, ik wil
horen wie de winnaar was!
Xantha

Ja, Ephialtes won, is 't nu genoeg?

Ad interim. Jaargang 6

Daphne

Meer dan genoeg... En hòè won Ephialtes? Toe vertel!
Xantha

Gewoon, zijn discus kwam drie passen verder neer dan die der anderen.
Daphne

Drie? Dertig, veertig voor wie niet bijziende is!
Xantha

En zijn speer stak 'n eindje verder in 't gras dan die van Polymachos.
Daphne

Stak zijn speer in 't gras? Slingerde hij ze niet over de hoofden van de kijkers tot
buiten ieders bereik?
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Xantha

Maar Daphne!
Daphne

Zo doet hij met z'n woorden. Zij zwieren uitdagend uit zijn mond en 't is alsof zijn
gebaar hem tegelijk vleugels geeft, zodat de hoorders verbaasd de lucht in kijken als
naar vogels.
Xantha

Hoorde jij Ephialtes dan al spreken?
Daphne

Ha! Gisteren was ik nog onder zijn gehoor op 't marktplein!
Xantha

Daphne!
Daphne

Zijn opruierij boeit me, dat is alles.
Hij vertelt zulke fantastische onzin als ik sinds jouw religieuze mythes niet meer
heb gehoord.
Xantha

Daphne!
Daphne

Neen, zijn verhalen zijn sterker dan de mythe, want mèèr dan de helft van zijn
hoorders neemt ze voor waar aan, terwijl hij ze toch zelf verzonnen heeft.
Xantha

Maar men zegt dat zijn verhalen zeer gevaarlijk zijn.
Daphne

Stáátsgevaarlijk! Hij heeft de charme van het roekeloze avontuur, en ik popel van
ongeduld om te zien hoe mijn vader het met hem gaat aanleggen.
Xantha

En wat verkondigde Ephialtes dan?
Daphne

Dat weet ik werkelijk niet, Xantha.
Hij oreerde over vrijheid, over menselijke waardigheid, enzovoort. O ja, en over
de rechten van de vrouw, sprak hij.
De vrouw hoeft niet langer de slavin te zijn van de man. Als vrijgeboren wezen
heeft zij dezelfde rechten! Nou?
Xantha

Daar is je vader; vraag hèm maar eens zijn oordeel.
(Thespanios komt op)
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Daphne

U weet wat Ephialtes allemaal van U vertelt?
Thespanios

Zou ik niet weten hoe deze straathond blaft?
Daphne

Maar wat gaat U met hem doen?
Thespanios

Sinds wanneer interesseren jonge meisjes zich voor politiek?
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Daphne

Sinds de politiek zich interesseert voor jonge meisjes. Mijn plaats is niet langer aan
Uw knieën, zegt Ephialtes, maar naast Uw schouder!
Thespanios

Ik merk dat Ephialtes' stille aanhang groter is dan 't aantal meelopers op de straat.
Daphne

Zijn aanhang is niet langer stil. Hij won de vijfkamp, U zult hem moeten huldigen!
Toe, wat gaat U met hem doen?
Thespanios

En denkt mijn dochter dat ik dit staatsgeheim aan haar kleine wipneus zal hangen,
waaronder zich dat rusteloze mondje roert?
Daphne

En denkt mijn vader dat dit de juiste weg is om 't interesse voor deze volksmenner
te verkleinen?
Thespanios
(tot Xantha)

Is het maal gereed dat ik straks mijn gasten aanbied?
Xantha

Nog niet helemaal, heer.
Thespanios
(tot Daphne)

Is het vlees wat aangebraden, het wild verzorgd, de wijnen al gemengd, Mejuffrouw?
Daphne

Bijna; alleen nog de laatste hand.
Thespanios

Dan steek die uit.
Daphne

Maar...
Thespanios

Vlug naar de keuken! Bedrijf daar vrouwenpolitiek met pot en pan en eetgerei.
Dan bedenk ik wel 'n strik voor balsturige demagogen.
Daphne
(schalks)
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Uw dienstwillige dienares, Heer; maar als het misloopt, reken niet meer op mijn
meelij.
(met Xantha af)

Thespanios
(alleen)

Bij alle goden!... waarom leeft deze geest niet in een zoon! Waarom kreeg Thespanios
geen telg, al was 't maar met de helft van dit vernuft!
(Cimon en Diocles komen op, bezorgd en opgewonden)
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Cimon,Diocles
(groetend)

Thespanios.
Thespanios

Goeden morgen, Diocles en... Cimon!
Wat fronst onze opperstrateeg het voorhoofd somber?
Diocles

Slecht nieuws.
Thespanios

Voor de benijde lieveling van 't volk?
Cimon

Twijfelachtige eer zolang volksgunst grilliger blijkt dan vrouwenliefde.
Thespanios

Zeg op.
Cimon

Sparta is in doodsgevaar!
Thespanios

Is Sparta die oproerige Messenen nòg niet meester?
Diocles

Hoor wat hij vertelt.
Cimon

Vanmorgen verschijnt 'n Spartaan in scharlakenrode mantel in de westelijke
stadspoort: Periclidas, die namens geheel Sparta om hulp kwam vragen!
Thespanios

Om hulp?
Cimon

Om hulp, Thespanios! Hij meldt dat zij alléén de toestand niet meer meester zijn.
Ik... ik... Kort en goed: Sparta's soldatendeugd vraagt ònze schamele hulp! Ja!
Diocles

De overwinnaars van de Perzen in de ban van hun eigen slaven!
Thespanios

En wat is je besluit?
Cimon

Moet dit Thespanios nog een vraag waard zijn? Mijn soldaten hebben al hun orders.
Ik vertrek na het temperen van de eerste middagzon.
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Thespanios

Zeer juist, Cimon. En bewonderenswaardig snel.
Diocles

't Bericht is tekenend voor de tijd: de slaaf die wrokkend naar de wapens grijpt om
wederrechtelijk zijn meesters te overweldigen! Ik geloof, ik hoef de binnenlandse
parallel niet bij de naam te noemen.
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Cimon

De crisis van òns gezag is minstens zo schrikwekkend: Hier zijn 't geen slàven die
het volk vergiftigen.
Thespanios

Crisis van 't gezag is een groot woord, Cimon.
Cimon

Als de draagwijdte van wat wij thans buiten zien maar even klein was als dat woord!
(Menander en Sotalces komen op)

Menander

Gegroet.
Thespanios

Menander, ken je 't nieuws?
Menander

Alles.
Thespanios

Wie is die man? Wat wil hij?
Menander

Ik ken hem niet, hij is achter me aan hier binnen gelopen.
Sotalces

Ik ben Sotalces, de boer, en 't is op zichzelf al 'n schande dat jij de pachters van je
eigen grond niet kent, Thespanios.
Thespanios

Geen reden om zo tot je heer te spreken. Wat kom je doen?
Sotalces

Ik kom zeggen dat ik minder pacht betalen wil. Ik ben gekozen tot lid van de volksraad
van vijfhonderd. En in de tijd dat ik dan moet vergaderen, kan ik niet werken, zodus...
Thespanios

Maar ìk heb je toch niet gekozen voor die raad?
Sotalces

Neen, als 't van jullie afhing bestond er helemáál geen raad. De plutocraten zitten op
hun geld en laten ons als slaven bukken.
Thespanios

't Klinkt lichtelijk eenzijdig.
Sotalces
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Wie zaait het koren, wie ploegt en mest en maait en oogst? Leg je hand eens naast
de mijne, en meet de dikte van het eelt.
Diocles

Sotalces, er bestaat nog ander werk dan met de blote hand, dat hebben de goden zo
gewild.
Sotalces

Als ik de vruchten voortbreng die jullie moeten voeden, wens ik mede-zeggenschap
over 't geen ermee gebeurt!
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Thespanios

Maar 't is mìjn land en 't is mijn koren, man.
Sotalces

Dan moet je 't zelf maar voortaan oogsten.
Ephialtes zegt...
Cimon

Ah!
Diocles

Ephialtes!
Thespanios

Je bent opgehitst, Sotalces, je bent met schone leuzen...
Menander

Stil, laat hem spreken. Wàt zegt Ephialtes, beste man?
Sotalces

Jullie staan hier nou wel met vieren van de areopaag, maar toch durf ik het je te
zeggen: Jullie tijd is om, wij stemmen jullie af!
Menander

Aha! Da's tenminste mannentaal.
Sotalces

Ik geloof dat jullie nog steeds niet weten wie hier voor je staat.
Hier staat geen slaaf of geen onmondig instrument, hier staat een vrije Griek, een
boer die zijn gepachte land in vrijheid bebouwt.
Ja dat hebben jullie al sinds mensenheugenis verzekerd, evenals sinds
mensenheugenis verbetering beloofd is. Al in de oorlog is ons de vrije pacht beloofd,
en stemrecht, en gelijkheid voor de wet. Maar van zoveel schone woorden waren
evenveel slagen met de zweep het enig resultaat!
Da's nu genoeg, zegt Ephialtes, wij gaan nu drijven op eigen kracht.
Wij vragen nu niet meer, wij zullen eisen. Democratie!
Thespanios

Aha! Democratie.
Menander

En heeft die Ephialtes véél aanhangers, die er zo over denken?
Sotalces

Dat zullen jullie merken! Naast de vrije pachters staan de mannen van 't vrije beroep
in de stad. Zij allen kennen maar één woord meer: Democratie!
Cimon

Sotalces, wees verstandig, blijf bij je ploeg en ver-
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bouw het land. Dan dien je de staat beter dan met kletsen in die raad.
Diocles

Wij zullen je grieven ernstig overdenken, daar kun je op rekenen.
Thespanios

En wat die pacht betreft, die is al laag genoeg. Je hebt 't tien jaar opgebracht, mijn
land is goed en vruchtbaar, dus: zet 't uit je hoofd.
Sotalces

Wel voor den drommel niet, ik eis mijn recht!
Thespanios

Ga terug naar je boerderij en melk mijn geiten.
Sotalces

Ik eis mijn recht!
Thespanios

Ga, 't is tijd om te mesten.
Sotalces

Niet vóór ik een nieuwe pachtbrief heb!
Thespanios

Sotalces!, ga, zeg ik je!
(roept achter 't toneel:)

Kemon, Albicos!
Sotalces

Krijg ik een lagere pacht, ja of nee?
Thespanios

... Neen! En leer hier uit dat de heer van je land voor dwingelandij niet wijken zal!
(Kemon en Albicos verschijnen met zwepen onder de arm)

Sotalces

Dan ga ik. En meld aan Ephialtes: het gelijk is aan jouw kant, Thespanios kent geen
rede. De vijand van het volk houdt dit land thans in zijn greep, wij zweren de vrede
af! Democratie!
(op 'n wenk van Thespanios grijpen de twee slaven Sotalces beet en voeren hem naar buiten,
de vier mannen blijven met bezorgde gezichten achter)

Cimon

Ephialtes...
Diocles
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De tong van 't plebs, de geest van 't naderend oproer.
Cimon

Dit gaat te ver. Dat steeds weer vrijen van die grillige volksgunst kostte mij m'n halve
fortuin. Maar dit kost ons mèèr: ook jullie zullen nu opnieuw naar de gunst van het
gepeupel moeten dingen.
Diocles

Hier moet gehandeld worden, zonder uitstel.
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Cimon

En woorden alleen zullen ons hier niet meer baten.
Menander

Halt, halt, vrienden, voorzichtig toch en niet te vlug! Soepelheid bracht een
voortvarend staatsman nog altijd het meest succes.
Daar stond niet alleen Sotalces, daar stond het boerendom van Attica! Daar sprak
de geest waarvan het hele ambachtsvolk bezeten is! Dit is een vloed, een hartstocht,
en de gladde demagoog gaf haar een naam: democratie. Deze eeuw wil democratie,
roepen wij dus ook, en wel om 't hardst: democratie!
Cimon

Geen vaagheden, Menander! Indien je vernieuwing wenst, herordening, ontwikkeling,
ik ben er vóór, en neem ze zèlf ter hand.
Diocles

Maar dit tast pijlers aan, dit vreet aan onze grondslag.
Thespanios

Hoewel ik Menander's inzicht zeker waardevol vind voor een op te stellen
werkmethode, geloof ik toch dat hij de draagwijdte van dit oproer onderschat. Bij 'n
verandering van koers vraagt 't volk altijd enige lijken, waarde vriend. En 't lijdt hier
weinig twijfel wie die lijken zullen zijn.
Menander

De kop gaat 't kosten aan dengeen, die hun slagwoord durft weerstaan. Maar roepen
zij: wij eisen recht! zo roepen wij: ja, eist je recht! En schreeuwen zij: democratie!
dan hoor je ons: democratie!
Diocles

En roepen zij: de kop van Menander! dan roepen wij...?
Thespanios

En reken daarop, Menander, vandaag nog niet, maar morgen.
Cimon

Leden wij dan al de nederlaag, dat wij hier moeten schipperen? Moreel de bakens
verzetten voor een oproerig schuim?!
Diocles

En voor laveren is het trouwens toch te laat.
Hier dient kracht en list gebruikt.
Cimon

En snelheid! Onze partij slinkt met de dag.
Thespanios

Daarom: snel jij naar Sparta, en laat het binnenland
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aan ons. Zoals altijd, gaat deze woeling met het buitenland weer hand in hand. 'k
Heb geen bewijzen nog, maar ze vinden in de opstand tegen Sparta zeker hun morele
steun. Da's dus jouw taak, Cimon, aan Sparta snel de bevrijding. Wij maken onderwijl
wel schoon-schip binnenshuis.
Cimon

Kan ik daar gerust op zijn?
Diocles

Als op je eigen overwinning. Wij hebben 't gevaar gezien.
Cimon

Dan ga ik voor een laatst bevel. Tot straks.
(af. De drie achterblijvers kijken elkaar peinzend aan, waarbij aan Diocles' en Menanders
vragende blikken duidelijk te zien is dat Thespanios hier als de auctor intellectualis wordt
beschouwd)

Thespanios

Democratie... en Ephialtes, de kop van deze draak.
Menander

Deze draak heeft vele koppen; naast de leider staat Pericles, en verder...
Thespanios

't Is te bezien wat de anderen doen, als de voor vechter hen ontvalt.
Diocles

Wat is je plan?
Thespanios

Ephialtes, Sophonides' zoon... jij kent hem van nabij?
Menander

Neen.
Thespanios

Rijk?
Diocles

Neen, voor zover ik gehoord heb...
Thespanios

Denk je...?
Diocles

Dat hij voor geld zal zwijgen?
Thespanios

Mits elegant gearrangeerd...
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Menander

Men noemt hem 'n idealist, en idealisme is de on handelbaarste soort eerzucht die ik
ken.
Thespanios

Hij won de vijfkamp, hè? Is niet getrouwd...
Diocles

Neen, maar...
Thespanios

Ja... het is te proberen.
Diocles

Wat ga je doen?
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Thespanios

... Natuurlijk eerst met zachtheid deze schreeuwer proberen aan te lokken. Wij zullen
hem vanmiddag in kleine kring gaan lauweren, interesseren ons zeer minnelijk voor
zijn ideeën, zoals Menander aangaf, en schenken hem de volle trots van ons
vertrouwen. Ik nodig hem op mijn maal, ja, deze middag al. En... je weet dat ik de
goden dikwijls vloekte dat zij mij een zoon onthielden. Maar nu moet ik deze
lotsbestiering zegenen dat ik een schrandere dochter heb.
Ja, Daphne's vrouwelijke kunst ontneme hem de eerste hardheid, dan doen de wijn,
het maal, ons samenzijn en onze woorden de rest.
Diocles

Zeer juist bedacht, m'n waarde vriend.
Thespanios

Zijn jeugd doet mij bij zijn gevaarlijke doortastendheid een kwetsbare naïveteit
vermoeden, en 't zou voor ons een aanwinst zijn als hij tenslotte aan onze zijde stond.
Ga, zoekt hem, fungeren jullie eens als boden, en nodig hem voor mijn gastmaal.
Menander

Geen werk voor mij; ik kan niet huichelen.
Thespanios

Dan jij, Diocles. Wees vriendelijk, vlei hem, praat vooreerst over zijn verrichtingen
in het stadion, en laat terloops iets vallen over zijn verbluffende theorieën, spreek
over de rechtvaardige eisen van het volk, kortom: speel hem hier binnen. Hier zal
hij de streling voelen van ons gezag, en...
Diocles

Goed goed goed, maar... áls zijn idealisme nu eens sterker blijkt dan jouw diplomatie?
Of stel, hij is niet zo naïef als jij wel denkt...
Thespanios
(duim omlaag)

Dan... uit den weg geruimd, terstond!
Ook daarvoor zal ik maatregelen treffen.
Diocles

Het tweesnijdend zwaard.
Menander

Zeer goed, in iedere rattenklem zit vóóraan 'n beetje spek.
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Diocles

Ik ga dan, zet mijn gezicht al in de plooi, tot straks!
Menander

En ik wil zien of onze aanhang werkelijk slinkt als Cimon zegt.
Thespanios

Geef hem onderwijl wat nieuwe groeikracht met wat geld, dan laat ik mijn dochter
al een lauwer vlechten.
(alle drie af).
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Uit: Het leeg seizoen
Bert Voeten
Regen die haar betast, wind die haar aanvat,
aarde die van haar voet de druk gewaarwordt,
avondlucht die haar beeltnis in de plassen
languit ziet drijven, blinkend en verlaten,
huizen en bruggen, gij weet meer van haar
dan ik, die in mijzelf teruggekropen,
mijzelf het licht benam en van haar ogen
de dubbelvlam en van haar mond het mes
dat altijd wakker bleef en van haar borsten
de telkens rijzende verwonderingen,
en van al wat zij is de ochtendklaarte,
de luwte en de waterspiegeling.
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Twee etudes
Hier zet de winterstad een hoge kraag
van woningblokken op tegen de stilte,
die, korzlig door een tramlijn uitgeschuurd,
nog standhoudt binnen smalle tuinderijen.
Maar in de verte hangt zij hemelsbreed
boven de witte zerken van de akkers.
Men hoort alleen de bonte kraaien spotten
met vastgelegde honden en daarachter
- eentonig uit hun nauwe kelen zingend de fagotten van het riet.
*
Langs het spoor met de lege treinen
ligt de sneeuw op hopen gewaaid
en de boom heeft bevroren vingers
en het asfaltpapier op de loodsen
is een bruine, gebarsten korst.
En de wind loopt aan met een scheermes
dat trekt op de stijve wang.
Het schampt langs de houten lippen
en stoot door vloeidunne pijpen
op twee benen van aardewerk.
Het is een ijstijd geleden
dat de geelrode voorstadsbus
hier als een fornuis stond te dampen.
Sindsdien is alles gestorven ik sla met stijvemanspassen
de weg naar de ringdijk in.

(Uit de bundel ‘De Ammonshoorn’ die dit voorjaar bij De Bezige Bij verschijnt.)
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Uit en thuis
Michel van der Plas
I Canterbury Cathedral
voor Robert Speaight
Vorsten en bisschoppen zien, even grijs
van wijsheid als de wolken, minzaam neer
op de jongens die vlakbij in het gras
als dwergen cricketen rond Gulliver.
Binnen waaien de kaarsen uit omdat
de wind door stukke ramen vliegt, en God
zal ook wel huiveren als 's avonds laat
het koor in de completen zingt van nood.
Op het altaar bleef zelfs geen spoor van bloed,
maar wie kan blijven dromen, zwere dat
Sint Thomas 's nachts met T.S. Eliot,
heen en weer lopend in het middenpad,
niet grijs meer, maar wonderlijk licht van leed,
discussiëert over de eeuwigheid.
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II Weimarstraat 314
De dode dingen staan tussen een leven
van ongenade zonder tegenstand.
Soms gaat de bel over, soms niet. De krant
ligt op de toonbank om een uur of zeven.
Hoedendozen houden het hoofd geheven,
droomspiegels staren naar de overkant,
lezen door: vaste prijzen, à contant lezen of nooit iets heiligers werd geschreven.
Leven is hier een naakt, somber vermoeden
over het ingetogen zelfbedwang
van Edmond Niessen, Herenmodes, Hoeden,
over zijn eeuwige aftocht naar de gang.
Soms vraagt men om 33 53 39.
Eèns zal 't de dood zijn, maar dat blijft verzwegen.
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De verloofde
Hopeloos van verlangen,
nog niet tot de rand gevuld,
als een glas in je handen wacht ik
brekend haast van geduld.
De hunkering naar je lippen
zet mij in aarzelende glans,
maar al wilder wordt van de stralen
de grage, naderende dans.
Als ik schreien kon zou ik schreien
om dit trillende wachten en
dit afhankelijk zijn van je handen
waarin ik vernederd ben.
Vul mij geheel met liefdes
bloedrode, bloedwarme wijn,
hef mij dan, lief, naar je lippen,
want ik wil gedronken zijn.
Als ik schreien kon zou ik schreien
want, nog niet tot de rand gevuld,
als een glas in je handen wacht ik
tot je me drinken zult.
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Marmer en abrikozen
Een reis naar Roussillon (fragment)
Jeanne van Schaik-Willing
Prades.
Ik zei, dat ik de Route Nationale van Prades niet kon waarderen met haar slenterend
volk, haar opeendromming van mensen, lummelend voor hun huizen 's avonds als
de bussen aankomen en vertrekken. Maar het zou ondankbaar wezen het plezier niet
te vermelden, dat dit opgehoopte volk mij gaf. Geen mens of het is een type, behalve
de jonge meisjes en prille vrouwen, die enige jaren de vervlakking van de mode
ondergaan en 's Zondagsmiddags zelfs in New Look gaan dansen, gelijk overal ter
wereld, begin ik nu te geloven. Het zou me niet verwonderen als de kapper, die alle
vrouwen beneden een bepaalden leeftijd uniformeert van kapsel, dit bederf op zijn
geweten had, maar dan, op een bepaalden dag, waar blijven de rijpe en de overrijpe
dames? Er ontbreekt een schakel aan de samenleving dezer plaatsjes. De verwelkende,
nog niet oude vrouw, het wat vermoeide gezicht onder het gekapte hoofd, bestaat
niet. Plotseling, zonder overgang ontstaat een sprongvariatie tussen dame en vrouw,
misschien moet men wel onelegant zeggen wijf. Wat gebeurt er, dien omineusen
nacht, dat de vrouw met de haarrollen op het hoofd, de aangezette lippen, de coquette
jurk zich naar bed begeeft en wakker wordt met gladde, weggetrokken, vettige haren,
uitgezakten boezem en buik, kapotte tanden? Welke dromen werden snel herdroomd
en losgelaten, wanneer de hand voor het eerst naar de schort grijpt en die voorbindt
en een zwarten doek om de haren slaat? Er ontbreekt een categorie, maar het
numerieke aantal heeft er niet onder te lijden, want wat er aan veertig- tot zestigjarigen
mankeert is ruimschoots aangevuld met stokoude moedertjes met haar uit hout
gesneden gezichten schuilgaand onder de zwarte sjaal. Nergens zag ik zoveel oude
bessen. Waar in Holland de poesen zitten vindt men in de Pyreneeën de oude wijfjes
voor deuren, in straatinhammen of ze strompelen met takkebossen de stenige
bergpaden omhoog. Maar de mannen! Geen revue zal me ooit nog kunnen épateren,
want elke man is een type.
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Ze lijken me ook vrijer, wat keuze van kleren betreft, dan de mannen bij ons. Wie
verzot is op een rare pet, koopt die pet en houdt hem op, binnenshuis aan het
hôteltafeltje; heeft deze petfetisjist bovendien zin in een gebloemd vrouwensjaaltje
- wat let hem, hij knoopt het om den hals. Stokt de fantasie het moment, dat de man
zijn garderobe aanvult, dan helpt de zon den tijd een eindje om ook conventionele
kleren zo te fatsoeneren en te doen verweren, dat hoeden aan het eind van hun
loopbaan romantische achtergronden zijn geworden van een pittoresk, donker gezicht
en bretels gedragen over het hemd doen niet denken, zoals hier, aan balcons met
kanariepietjes, maar aan wijn, zweet en hooi.
Ik begon te zeggen, dat de Route Nationale me niet aanstond, dat was in hoofdzaak
omdat deze den reiziger op een dwaalspoor brengt. Wat zegt ook een hartader van
een fysionomie? Die fysionomie komt eerder tot uiting op het marktplein met de
kerk omringd door gevels in verbleekte pasteltinten en in de kronkelende, dalende
straatjes, die er heen leiden, met winkels ter weerszij, waartoe men éntree krijgt langs
gordijnen van kralensnoeren of kettingen van stalen ringetjes. Wie nooit de sensatie
beleefd heeft van dien neerval der koele kralen over de schouders en wie niet het
zachte ruisen en rinkelen ervan gehoord heeft, heeft een der charmes van het zuiden
niet ervaren.
Gaat met me mee kaas kopen in een van de straatjes, uitmondend op het rosig-paars
verwazend kerkplein. Het was buiten warm, ge hebt gebalanceerd op het hobbelig
trottoir omzoomd door een band van rose marmer om iets maar van schaduw te
houden wat niet lukte, dan duwt ge de kralen opzij en stapt koele duisternis binnen.
Kruidenier heet in het Frans épicier, beide woorden dragen het begrip kruiderij in
het blazoen, maar het verschil is, dat een Hollandse kruidenier met zijn oorsprong
weinig meer heeft te maken. Een kruidenierswinkel is een glimmend-blank
verkoophuis van verpakte artikelen, het rek met de sambals, de busjes peper of
gemalen kruidnagel ten spijt, maar bij den Zuid-Fransen épicier is de ruimte doorgeurd
van kruiderijen. Het is alsof het donkere zaakje er van uitgebeten is. Van de zoldering
hangen de trossen knoflook, voor de toonbank staan tonnen met blauw-zwarte olijven.
Er zijn geen glanzende potten, er is geen gepolitoerd houtwerk, geen nikkel of koper,
de inventaris, die bij ons de sfeer van een zichzelf respecterenden winkel bepaalt,
ontbreekt. Hier gaat het slechts om den inhoud, de kisten, manden, tonnen, waarin
deze wordt bewaard zijn afgesleten, uitge-
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beten, verteerd. Roestige blikken bevatten linzen en witte bonen, er staan platte
manden met kabeljauw, die bedenkelijk dicht de stokvis nadert onder ruw zout, er
liggen salami-worsten die er ook al wit uitgeslagen uitzien en dan opeens een blok
rauwe ham, geurig en zilt in vingerdikke plakken gesneden, het enige dat
geloofwaardig maakt, dat de inhoud van deze zaak zal bijdragen tot exquise
maaltijden. Het aequivalent van een Pradesen winkel te zoeken is moeilijk, of wel
men zou moeten belanden bij de water- en vuurnerinkjes van onze achterbuurten,
waarbij men in het oog dient te houden, dat de inhoud rijk genoeg is, maar ik weet
wèl het ding te noemen, dat tot symbool verheven, de verste tegenpool is hiervan:
de vaste wastafel. Het is ook naar betegelde badkamers, waarbinnen men nog net
het snerpen hoort van een tram die door de bocht gaat, dat men verlangen zal, zodra
men hier heimwee krijgt. Maar ik heb geen heimwee, nog lang niet, als ik weer langs
het ruisend gordijn de zon ben ingetreden en voorbij de kramen loop met perziken
en abricozen, groene asperges en artisjokken. Langs weer andere bochtige straatjes
de uiterste omsingeling bereikend van den ouden stadsmuur met zijn door hangplanten
overwoekerde losgevoegde oude, oude stenen. Hier eindigt de stad in een lage
borstwering, waar de donkere kruin van een vijgeboom nog net boven uitreikt en
daaronder begint glooiend het in vierkanten van verschillend gekleurd groen verdeelde
land.
*
Het is alsof ik even in Afrika ben geweest. Vroeger, vóór ik ooit een bergland had
gezien, droomde ik er van en ik verbeeldde me, dat het er uitzag als een wolkenbank,
tegen den horizon gevlijd, contrasterend met een groenigen hemel. Later bleek, dat
mijn voorstelling had bestaan uit essentie zonder bijkomstigheid en omdat de
bijkomstigheid even nodig is als de essentie, was mijn beeld toch weer onjuist. Was,
wat ik zag in mijn verbeelding, terwijl ik door de hoefijzervormige raamopeningen
keek van de abdij van St. Michel de Cuixa ook Afrika in essentie min het een en
ander?
We worden in een onbeschrijflijk vies en rommelig kamertje cultureel voorbewerkt
door een monnik, die gelijk een ander wel eens ergens een vlek heeft zitten, op zijn
zwarte pelerine misschien nog ergens een schoon plekje had. Misschien ook niet.
Maar hij bezat de trekken, den oogopslag, de woordkeus van een hoffelijk en ook
werelds intellectueel, hij strooide door zijn historische en stylistische uiteenzettingen
galante complimenten over het bevattingsvermogen van onze landgenoten in het
algemeen en ons in het bijzonder. Hij vertelde
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van het schone klooster, dat tijdens de Franse revolutie was kapotgeslagen, waarna
de resten versleept werden naar Amerika en nu daar opnieuw waren opgebouwd tot
een bezienswaardigheid voor de nieuwe wereld. ‘Die arme stenen,’ zei mijn monnik,
‘wat zullen zij zich vreemd voelen in dat grauwe, luide land, wat zullen zij
terugverlangen naar onze zonnige bergen. Precies zoals de obelisk in Parijs, die staat
te treuren om het land der Pharaos!’ De rheumatiek belette hem ons persoonlijk rond
te leiden, daarom vertrouwde hij mij den ijzeren sleutel van de abdij toe.
Afrika beleefde ik, terwijl ik zat op een binnenplein dat geen binnenplein was,
maar de middenbeuk van een kerk, waaraan de ongunst der eeuwen het dak had
ontroofd. Op het moment, dat ik mijn blik hief naar de vuilwitte muren en de Moorse
ramen terugvond, was Christus verdwenen, maar Allah heerste, die Allah van ons
Westerlingen, die tot aan de schouders is begraven in de weelde van de Duizend en
Een Nacht, terwijl het hoofd, dat daar boven uitrijst, een soort kop van Jut is, waar
we als Christenen lustig op hameren vóór er naar gekeken te hebben. Doch zodra we
de kerk hebben verlaten en zorgvuldig de deur hebben gesloten met dien groten,
vreemden sleutel, waarom zich alleen al verhaal op verhaal zou kunnen kristalliseren,
is Allah weer de Middellandse zee overgevlogen want we staan voor een rij arkaden
dragende zuilen; één ligt er plat in het gras tussen koekoeksbloemen en brandnetels.
Ik heb gedurende deze reis vaak kunnen genieten van de sensatie verleden in heden
te zien veranderen, wanneer oeroude, ommuurde steden bleken te zijn bewoond.
Maar resten, ruïnen hebben ook een eigen charme. Ik weet niet, wat het is, dat me
ontroerde in deze rose zuiltjes, vooral in dat éne, dat daar tussen het welig onkruid
op den grond lag. Men moet, geloof ik, niet altijd trachten te reconstrueren, wat deze
fragmenten betekend hebben in hun glorie, het is een inspannende bezigheid, die
niet nodig is. Want een brok schoonheid is een ding op zichzelf, het ontroert zoals
het aan ons verschijnt. Ik voel, hoewel ik niet verklaren kan waarom, dat deze resten
zich rangschikken in mijn ziel tot iets dat later als symbool van iets innigs naar het
bewustzijn zal rijzen. Deze rose zuilen spreken een taal, die niets te maken heeft met
hun functionnele betekenis van vroeger, ze hebben iets te zeggen tot wie bereid is te
luisteren.
Marmer en Abrikozen verschijnt bij Em. Querido's Uitgeversmij.
Met illustraties van Maaike Braat.
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Spel
Gerrit Achterberg
Gij zijt niet langer individueel.
Een aantal stoffen dat tezamenhing
zodanig, dat het leven u beving
en gij kon zeggen: ik ben dit geheel,
verviel weer in zijn oude evenveel
van overal hetzelfde ronde ding.
Het feit alleen dat ik ze samenzing
maakt u weer voor een vers lang personeel.
Misschien sta ik al vol van de bacil,
die u doet woekeren door alles heen
en kan mijn stem enkel nog klinker zijn,
alsof er knikkers rollen door mijn ziel;
waarmee ik met u in het spel verdwijn;
spel zonder speler in de zonneschijn.
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Verdemen
Er staat Verdemen, aan de spoorlijn van
Arnhem naar Utrecht komende, & Zonen.
Ik kan het u gemakkelijk aantonen:
links bovenaan, tegen een gevel an.
Ik weet van deze man niets anders dan
dat hij Verdemen heet en hij heeft Zonen;
en dat hij aan de spoorlijn is gaan wonen;
waar ieder zich van overtuigen kan.
Ik zou hem voor de aardigheid misschien
eens op kunnen gaan zoeken in zijn huis
en kijken wat hij in het leven doet.
Verdomme, als ik Verdemen niet ontmoet.
Het is van uit de trein een pas of tien.
Natuurlijk zit er ergens een abuis.
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Asbelt
Dingen die weggeworpen zijn, te oud
voor een bestemming, maken u compleet.
Het is omdat gij nu hetzelfde heet.
Het eind laat ieder lichaam even koud.
Een oude emmer, rommel, scherven, hout,
alles waartoe het leven zich versleet,
koolstronken, fietsband en een stuk vloerkleed:
een hond licht er zijn poot, een kat miauwt.
De vuilnishoop verspreidt een scherpe lucht
van as, ammoniak en peterselie.
Brandnetels groeien aan de rand, een lelie
heft zijn doodwitte bloem omhoog, een zucht
gaat door de zompen waar ik loop, het zakt
en veert terug met dodelijk gemak.
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Kronieken
Toneel
Jef Heydendael: ‘voor altijd Pilatus’

De schrijvers voor toneel tonen de laatste jaren dikwijls een voorliefde voor het
verknippen der handeling in een aantal taferelen, niet voor de bekende compositie
van drie of vier bedrijven, maar voor een ‘suite’ van kortere toneelscènes. Op zichzelf
een karakteristieke demonstratie van de discontinuiteit, die een der facetten van het
huidig ‘beleven’ weergeeft en duidelijk de invloed van de film aantoont. De eenheid
van tijd, plaats en handeling - het Aristotelische axioma - werd ook door Shakespeare
doorbroken, maar op grond van geheel andere principes, die niet uit discontinuiteit
voortkwamen, doch uit de veelheid van personen en conflicten. In het moderne toneel
zien wij de serie taferelen toepassen, dikwijls juist bij stukken, waarin slechts weinig
dramatis personae optreden en waarin het conflict vrij enkelvoudig is (Tennessee
Williams: ‘a Streetcar named Desire’ is daar een duidelijk voorbeeld van).
Het procédé van de korte taferelen past bij het schetsmatige, dat in ons epoque
aan de orde is. Niet een schuttersmaaltijd, een groot tableau van figuren en wel
uitgebalanceerde psychologische problemen, maar het vertonen van enkele personages,
wier innerlijke of onderlinge strijd wordt belicht door het wisselend schijnsel van
diverse momenten schijnt mij de werkwijze der meeste hedendaagse toneelschrijvers.
Des te verrassender bleek dan ook de bouw van ‘Voor altijd Pilatus’, het eerste
op het beroepstoneel opgevoerde stuk van een jong schrijver uit ons midden, dat
bestaat uit twee bedrijven, een proloog en een epiloog. Een beknoptheid, een soberheid
in compositie, die den schrijver in staat stelde, het conflict van Pontius Pilatus genoodzaakt, Jezus van Nazareth te laten kruisigen, ofschoon hij geen schuld in hem
vond - in zijn grootse enkelvoudigheid voor ons tot leven te brengen.
Het probleem, waarvoor Pilatus zich geplaatst ziet, wordt door de titelfiguur in de
proloog op verschillende wijzen naar voren gebracht, maar de essentie ervan is niet
het conflict van de Romeinse landvoogd, die de orde moet bewaren in het onder zijn
bewind gestelde Judea en daarom het volk zijn zin geeft, ofschoon hij daarna zijn
handen in onschuld wast, - maar het is het eigen conflict van de mens in zijn zwakheid,
die de vijandige elementen van de buitenwereld niet durft te trotseren. Pilatus beseft
later, dat hij met
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de dood van den Nazarener het einde van het Romeinse tijdperk heeft ingeluid, en
dat op datzelfde ogenblik een nieuwe tijd is aangebroken: die van de Christelijke
jaartelling. Alles wat zich zal voltrekken na deze dramatische scène wordt voorvoeld
door degenen, die - zij het in tegenover elkaar gestelde wereldopvattingen - getuige
zijn van de symbolische daad van Pilatus: het overleveren van een onschuldige aan
de executie, en het zichzelf buiten gevaar willen stellen door zijn poging, voor de
buitenwereld geen deel te hebben aan deze gedwongen ‘rechtspraak’.
In de epiloog roept Pilatus het publiek te hulp. ‘Zoudt gij anders hebben gehandeld?
Of is het eerder zo, dat gij iederen dag opnieuw Christus kruisigt uit gebrek aan
moed?’
Nijhoff zei het in zijn ‘Tweespraak’ in dat refrein:
Ach, waren dat wij niet?
Ach, ik niet? ach, jij niet?

In weinige figuren heeft Heydendael dit gegeven gedramatiseerd en tot een boeiend,
belangrijk toneelstuk gemaakt, dat de aandacht steeds sterker gaat vasthouden in het
verloop der gebeurtenissen, hetgeen van te groter waarde is, omdat deze eersteling
lang niet dadelijk feilloos in de middelen van expressie en stijl bleek. Vooral in het
eerste bedrijf was veel rhetoriek, een sprekende papagaai, goedkope toneel-effecten
als zonsverduistering en het zich splijten der aarde.
In het tweede bedrijf krijgt alles meer relief en komen enkele zo schone en waarlijk
grote momenten, dat het gehele stuk daardoor op een hoger plan wordt geheven. De
schrijver heeft de bijzonder gelukkige vondst, om Pilatus drie dagen na de onthulling
van zijn lafheid, opnieuw dezelfde handeling te laten verrichten, wanneer Joathan,
de eenvoudige klerk, zich tot het Christendom bekeert en den Meester wil navolgen.
Pilatus tracht opnieuw het leven van deze jongeling te redden, maar wordt wederom
gedwongen den wil van het volk en de bereidheid van Joathan te laten zegevieren
uit dezelfde angst voor eigen ondergang. Tevergeefs poogt de grote landvoogd, zich
aan het bewind te onttrekken, nu de verantwoordelijkheid hem boven het hoofd
groeit, tevergeefs zoekt Pilatus de veel zwakkere ambtenaar Cornelius Pollio het
bewind over te dragen, en als dat niet gelukt, de agressie van Strabo (het Romeinse
militarisme) als laatste woord te laten gelden. Het helpt hem niet. Hij moet zijn lot
ondergaan, het lot van te worden gepersonifieerd als de lafaard, die niet bóven eigen
veiligheid, bóven de geborgenheids-verlangens de moed van een alles trotserende
overtuiging kan plaatsen.
De auteur heeft aldus Pilatus tot een mens van alle tijden gemaakt en wel verre
van hem een toneelfiguur te laten blijven, heeft de schrijver Pilatus in zijn begrijpelijke
armzaligheid dicht bij ons gebracht. Een daad van betekenis.
De regie heeft jammer genoeg de zwakke plekken in het stuk eerder aangezet dan
verzacht. Waarom heeft men Heydendael niet aangeraden de papagaai te laten
verdwijnen met zijn antisemitische kopje-krauw-gekras, waarom moest de donder
en de bliksem op zo kinderlijk-realistische wijze het innerlijk geweld illustreren? De
regie had overigens ook dichterlijke momenten, zoals het als ‘vastgenageld’ staan
van Joathan, die zwijgend
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luistert naar de om hem heen sluipende Pilatus, en alleen door het wenden van het
hoofd met de niet aflatende ogen deze mens als het ware biologeert en dwingt, ook
hem, evenals kort tevoren Christus, tot het kruis te laten gaan.
Er zijn, hoe zou het eigenlijk anders kunnen in een eerste toneelstuk, verschillende
tekortkomingen en zwakheden in dit toch zo knappe stuk. Het werkt verwarrend, dat
de toon der beide ondergeschikte schrijvertjes, die in het eerste bedrijf een zekere
schampere speelsheid accentueert, wanneer zij Cornelius Pollio bespotten, omdat
deze niet durft te gaan zitten wegens een pijnlijke steenpuist, later van zulk een totaal
verschillend gehalte wordt. Joathan is bekeerd door het sterven van Christus, hij is
een ander mens geworden, maar zijn kameraad, een volksjongen, begint plotseling
met de landvoogd op voet van gelijkheid te twisten over staatszaken, en Pilatus neemt
deze knaap zozeer au sérieux, dat hij hem bekent, zich in zijn positie niet meer op
zijn plaats te voelen, terug te verlangen naar Rome en niets meer te doen te willen
hebben met al deze conflicten, die hem zijn rustig en tevreden verder leven onmogelijk
maken.
Maar ondanks velerlei tekortkomingen mogen wij in ‘Voor altijd Pilatus’ een
Nederlands toneelstuk begroeten, dat boven het gemiddelde uitstijgt van hetgeen de
verschillende gezelschappen ons dit seizoen voorzetten. Wanneer men het met een
stuk vergelijkt als ‘An Inspector Calls’ van niemand minder dan de gevierde
toneelschrijver Priestley, dan verkies ik het werk van Heydendael, dat een onderwerp
behandelt, waarvoor iedereen toegankelijk kan zijn, en geen gewrongen situaties ten
tonele voert.
Paul Huf, onze knappe acteur - hoe heeft hij b.v. met zijn Malvolio in
Driekoningenavond de toeschouwers verrast en ontroerd - bezit helaas van nature te
weinig de toon van simpele oprechtheid, om deze Pilatus in zijn tweestrijd te redden
van rhetoriek. Voortreffelijk van eenvoud en zuiverheid bleek Wim Vesseur (van
wie ook het suggestieve décor was) in het zwijgend staan en de landvoogd met de
ogen dwingen, maar het meest trof ons Fiolet in de rol van Cornelius Pollio, de
geplaagde, zwakke, hulpeloze pessimist, die niet tegen de overmacht der
gebeurtenissen is opgewassen. Hij vond de toon van menselijkheid, die bij sommige
andere vertolkers te zeer ontbrak, al maakte Sternheim een geestige figuur van de
Joodse kwakzalver Ephraim.
Het moge hier weer eens gesignaleerd worden, hoe weinig de pers voor de
Nederlandse toneel-schrijfkunst doet. De bladen brachten een vrij korte, zij het over
het algemeen zeer lovende bespreking van dit stuk na de première in den Haag, en
de meeste achtten het onnodig, nog melding te maken van de indruk, die ‘Voor altijd
Pilatus’ in de hoofdstad maakte, of enigerlei bijzonderheden omtrent de schrijver te
geven. Vroeger zou een Nederlands toneel-auteur zijn geïnterviewd, de voorstelling
zou door voorafgaande besprekingen reeds de aandacht van het publiek hebben
gevraagd en er zou duidelijk uiting zijn gegeven aan de voldoening, dat wij op het
beroepstoneel weer eens een Nederlands stuk van formaat te zien kregen.
Nu echter heeft de pers zich al bitter weinig moeite gegeven, om deze gebeurtenis
op dramatisch gebied recht te laten weervaren. In de radio hoorde men zelfs deze
eersteling vergelijken met het wereldberoemde stuk
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van Tennessee Williams, een toppraestatie van de Amerikaanse toneelschrijver,
waarbij het dan al heel gemakkelijk is, het stuk van Nederlandse bodem als het
mindere te qualificeren.
Ook al erkent men, dat ‘Voor altijd Pilatus’ nog geen meesterwerk is, toch staat
het vast, dat Jef Heydendael een toneelschrijver is, zoals wij in Holland in lang niet
hebben gehad. De auteur, die zich van meet af aan uitsluitend aan het toneel heeft
gewijd, schreef reeds meer dan zestien stukken, waarvan er kort geleden een is
bekroond door de gemeente Amsterdam. Heydendael staat aan het begin van zijn
loopbaan, en ongetwijfeld zal hij nog veel te leren hebben, maar hij bezit ‘le sens du
théâtre’ op een wijze en in een hevigheid, die voor ons land een grote zeldzaamheid
is. Met deze bezetenheid voor toneel bereikte hij reeds nu verrassend-dramatische
situaties, waarmee hij weliswaar nog niet diep in het hart greep, maar toch de zaal
intens boeide, doordat er waarlijk gelegenheid tot spel was en hij de sfeer schiep, die
nooit in een roman doch uitsluitend op de planken kan worden benaderd. Dat is het
geheim der dramatische kunst en Heydendael kent dat geheim. Het is een grote
vreugde, dat wij in de toekomst rekening hebben te houden met een nieuw auteur
van kaliber, die ons zonder enige twijfel eens een voortreffelijk en geslaagd
toneelwerk zal schenken. Ik wens er Heydendael en Nederland geluk mee.
EMMY VAN LOKHORST
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Beeldende kunst
Tentoonstelling kunst en kind
Sted. Museum Amsterdam

Les Fumées

Korte overpeinzing bij de cultus van de kindertekening
Sinds enkele tientallen jaren is de belangstelling voor de kindertekening algemeen.
Tentoonstellingen van Franse, Engelse, Zweedse, Zwitserse, Palestijnse (Worchester
Art Museum, Massachusets) kindertekeningen zowel als publicaties die dit onderwerp
kunstzinnig en paedagogisch toelichten, treft men over de gehele wereld aan. Iedereen
weet nu ook wel hoe overtuigend en ontroerend kindertekeningen kunnen zijn.
Daarover hoeven we dus niet nog eens te schrijven. Het feit echter, dat deze
belangstelling en appreciaties iets geheel nieuws zijn in de geschiedenis, blijft altijd
weer het overdenken waard.
Omstreeks 1900 begon men met de exploratie van het gebied der innerlijke wereld.
Het ontginnen van dit nieuwe werelddeel was als het ware de opgave aan en het
hoofdkenmerk van de moderne kunst. Hierin bezaten alle ismen, hoever ze ook uit
elkaar schenen te liggen, een gemeenschappelijke eigenschap, zij streefden alle naar
een meer omvattende réaliteit waarin
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werkelijkheid en droom gelijkwaardige grootheden waren. Men boorde naar de
bronnen van het créatieve vermogen. Men bezat een verfijnd en genuanceerd orgaan
voor het eigenaardige en karakteristieke. Deze tot zesde zintuig gecultiveerde
sensibiliteit registreerde de uitdrukkingskracht van het anonieme ding en de
verbijsterde expressie van de plastische en picturale uitingen van de prae-historische
en primitieve mens en van de tekeningen van kinderen en krankzinnigen. Dit waren
geen verfraaiingen maar getuigenissen waarin het voelen zonder rem gestalte had
gekregen. Het visioen, de idee, de belevenis stond in scherpe tegenstelling tot het
stoffelijke, réalistische zien. De wijze van uitbeelden was anti-naturalistisch, de kleur
was magisch. Hier was het tegengif voor de in zijn verstandelijke engten verzonken
civilisatie, die elke créativiteit doodde door de normalisatie van alle waarden en alle
normen. Hier was iets nieuws, iets heerlijk primitiefs. Men ontdekte de ‘peintres
populaires’ en de onbekende schilders der ex voto's wier werken in alle kapellen
hingen.
Appolinaire beschreef ze als ‘verrukkelijke en minutieuse afschuwelijkheden die
zelfs hen treffen, die geen geloof meer hebben.’
Het blijft echter steeds de vraag tot welke orde al deze intrigerende voortbrengselen
behoren aan welks fascinerende eenvoud men zich niet kan onttrekken. Alles wat
argeloos of naïef is, is nog geen kunst. En te allen tijde is de argeloze naïveteit van
een douanier Rousseau iets anders dan infantilisme. Elke keer weer staande voor een
kindertekening vraag ik me af: is dit kunst of curiositeit? In hoeverre speelt de
subjectieve, romantische interpretatie van de beschouwer een rol? In hoeverre is het
resultaat van de relatie tussen object en subject kunst? In hoeverre is deze
belangstelling, naarmate ze algemener wordt, gebaseerd op overschatting en
snobisme?
Of gelooft u in de mode-leuze ‘Iedereen zijn eigen kunstenaar’?
JOOP HARDY

Ad interim. Jaargang 6

65

[Ad Interim, 1949, nummer 3]
Argwaan
Pierre Kemp
Daar heb ik weer iets gezegd
en nu kan ik het niet meer vangen.
Ik had het voor iemand weggelegd
met nog menig verlangen.
Het wuift als een vlinder over een wei
en duikt in de witste bloemen.
Als maar niemand merkt, dat het is van mij
en ik mijn naam niet hoor noemen!
Er zijn er die luisteren onverwacht
naar mijn adem, als die het niet meer kan zwijgen.
Zij staan in de hoeken van de dag en van de nacht
om mij in hun grepen te krijgen.

Staande slapen
Ik wil wel blijven staan
in zulk een licht,
maar ik wil ook slapen gaan
met héél mijn gezicht,
met al mijn armen en benen,
met al mijn vingers en tenen.
Ik wil weer een tijd uit de levenspijn
en verdoofd van de zon doorschenen zijn
als de bloemen en staande slapen.
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Nacht-reflexen
Ik hoor mijn lippen in de nacht.
Zij bidden niet, maar prevelen zacht
al van de dorst.
Ik tel mijn dorst van één tot tien,
til het gordijn om de sterren te zien
en druk het dan aan mijn borst.
Ver branden nog lichten. Er wachten
thuis mensen op anderen die buiten zijn.
In een hoek van het helderste nachten
bloeit vaag wat maneschijn
met sluiertje rond de sikkelrand.
Waarom denk ik opeens aan de Burgerlijke Stand?

Laatste eer
Wij kunnen elkander maar begraven,
verder gaan wij met een dode niet mede.
Straks als ik uit de Tijd ben gegaan
en mijn botten al rusten in vrede,
komen de vriendinnen en de vrienden
met gezichten als serveersters en bedienden,
komen de huichelaars en de huichelaressen
met gepoederde gezichten en vergulde tressen
nog eens rond mijn resten om wit en rood
bloemen te leggen tegen de stank van mijn dood.
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Vreemdeling
Henk Breuker
Onze ontmoeting viel in het kader dier gemoedelijke geweldplegingen die de vlotste
man dwingen een vlegelachtige houding aan te nemen. Ik had reeds een groot deel
van de middag op straat doorgebracht met het oplichten van mijn hoed en een beleefd
gekeuvel over het vriezende weer. Een nieuwtje popelde in mijn vingertoppen, maar
al mijn pogingen om nog voor de avond-editie mijn schrijfmachine tijdig te bereiken,
strandden op een verrukt: ‘Tiens, monsieur Salabert... hoe staat het leven?’
Het stond slecht. De stad leek wel uitsluitend met kennissen bevolkt te zijn. Het
gezicht dat mij nu weer opgetogen ontdekte, bevond zich achter een café-ruit, mij
dientengevolge hulpeloos in doofstommetaal toesprekend. Ik had nauwelijks de tijd
een colléga te herkennen. Een ander werkte mij reeds naar binnen, mijn bewering
dat een borrel mij dit keer erg ongelegen kwam, in de wind slaande. Ik werd letterlijk
opgebracht.
Een daverend gejuich begroette de arrestant. Alle vrienden en kennissen, die ik
tot nu toe op straat gemist had, zaten hier verenigd rond de cognac-glazen. Voor ik
het wist hing ook mijn winterjas aan de kapstok. ‘Kom er bij zitten Jean!’, dwong
de menigte in spreekkoor: ‘dit is uitgerekend iets voor jouw pen...!’
Dat ‘dit’ bleek de enige vreemde eend te zijn in deze drukke bitterbijt. Allesbehalve
overtuigd, liet ik mij aan hem voorstellen: ‘Jean Salabert, een op verhalen verzotte
colléga, Maupassant in de dop quoi...’ Wat hij mij in ruil daarvoor wel te vertellen
had, interesseerde mij op dit ogenblik niet het minst. Ik zon slechts vertwijfeld op
een middel om mijn hoofdredacteur tenminste met een telefonisch kluitje voorlopig
in het riet te sturen. Het was dan ook onvermijdelijk dat de naam en de kwaliteit van
die vogel mij ontgingen. De uit-

Ad interim. Jaargang 6

68
werking van zijn handdruk echter was verrassend.
Mijn hand lag in de zijne, klein en warm, terug gesmolten tot de lieve grootte van
een kinderknuistje. Zielstevreden lag hij daarin op zijn plaats als een parel in zijn
oester. Ik had eensklaps het zonderlinge vermoeden hem reeds te kennen, en dit deed
mij opzien. Het was bijna spookachtig. Ondanks een oog-glas, dat aan de linkerhelft
van dit gezicht het vertrokken allure gaf van een Duitse generaal, bleek de gave
rechterhelft voldoende te zijn om het geheel te doen kloppen met het signalement
dat de verbeelding mij zo even ingaf: een gebronsde aristocraten-kop, de kin vierkant
en zelfverzekerd als een bumper, de neus krachtig gebogen met fijne, gevoelige
vleugels, het voorhoofd een muur. Pas bij de hals begon de teleurstelling. Inplaats
van een groen jagercostuum of minstens een rood paradeuniform, ontmoette mijn
blik een Amerikaans overhemd, een stropdas, en een grijs visgraatje. Zijn haar-groei
daartegenover bevestigde mijn oorspronkelijke veronderstelling: er liepen lichte,
wijze draadjes doorheen, mat-glanzend als een schijnbaar achteloos gekreukeld
aluminium. Nog steeds zocht ik mij monsterend te overtuigen. En hij glimlachte.
Die glimlach ontwapende mij van mijn laatste mannelijke nuchterheid. Hij was het
hele signalement. Die glimlach had een schalkse overeenkomst gesloten met zijn
oogopslag. Twinkelend weerkaatsten de pupillen daarin de gloed van een eeuwig
houtvuur in een diepe, open schouw. Hij nam zijn oog-glas weg, en weer overkwam
mij iets zonderlings. Een geur drong zich aan mij op. Ik wist onmiddellijk dat dit de
uitwaseming was van goedkoop maar spiksplinternieuw papier. Onder electrische
booglampen bevond ik mij in een feestelijke winkelstraat. Lukraak volgegooid met
de ordeloze heerlijkheid van plaatwerk en boeken, knalden de karretjes hun kleuren
met de gulheid van revolverschoten in cowboy-films. Het vervulde mij met een lang
verloren innigheid, met Sint Nicolaas, met Kerstmis. Die vreemdeling had een boek
voor mij open geslagen. De bladzijden kleefden nog een weinig. De beide
gezichts-delen hadden zich verenigd tot twee pagina's adembenemende druk.
Ondertussen was hij weer gaan zitten. Zorgvuldig trok hij aan een lange havanna,
met de gemoedsrust van de geboren verteller, die weet anderen te kunnen laten
wachten. Eensklaps begon hij te spreken.
Zijn stem was donker en aangenaam. De houten café-stoelen werden er onmiddellijk
ruime fauteuils van waarin je genoeglijk wegzonk. Al sprekend roerde hij met zijn
havanna in de asbak, de gloeiende
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punt afrondend. Behendig steeg het rookspiraaltje omhoog, zich op geheimzinnige
wijze vertakkend. Een indrukwekkende collectie herten-geweien hechtte zich aan
de wand, grijs en nog beweeglijk. De muur week gedeeltelijk, werd duister en diep.
Daarin vlamde een houtvuur.
Het was een avond na de jacht, rozig en loom. Wat op tafel ontstond, was verre
van ongelooflijk. Niets normaler dan deze cognac-glazen die begonnen te glanzen,
en vervolgens te branden als echte lampjes, het vertrek in een gouden schemer zettend.
Zijn stem was electrisch. ‘Dit overkwam mij bij graaf X,’ vervolgde die stem. ‘Wij
hadden ons na de maaltijd om de schouw terug getrokken, toen onze gastheer
eensklaps bevel gaf het licht uit te doen. Hij zat recht voor het vuur. Zijn forse gestalte,
die het overgrote gedeelte van de vlammengloed onderschepte. veroorzaakte geenszins
een algemene duisternis. Want zijn borst brandde. Zo onverhoeds was het krachtige
licht, dat ik eerst de fles niet zag. Het gezelschap zat met stomheid geslagen. Ik heb
in mijn leven veel merkwaardige dingen ontmoet, mijn gastheer wist er alles van, en
zijn triomphale blik was alleszins gerechtvaardigd toen hij mijn verhalen met deze
fles de loef afstak. De wijn daarin spreidde over onze handen het moede licht van
een avondzon. Verrukt brachten wij onze glazen bij. Fantastisch hoorspel: een licht
dat klokt? De toast hief even een luisterrijke kroonluchter in het ruime vertrek. Het
glas aan de lippen brengend, ontdekten wij elkanders spookachtige gezichten, door
schaduwen misvormd. Vuriger wijn heb ik nadien nooit meer door de mond gespoeld.
Hij plaatste ons voor het fenomeen van een nieuwe smaak die ik slechts een
astronomische noemen kan. Daarna bleef er een dikke, walmende warmte, die
doodstille warmte van een trillensvolle zomerlucht boven de geblakerde aarde, onder
een wolkenloze blauwte...’
Hij nipte even aan zijn cognac. De schaduwen snelden uit alle verhogingen van
zijn gezicht naar het plafond. Het glas neerzettend, nam hij dit indrukwekkende
masker weer af. ‘Vanzelfsprekend,’ vervolgde de vreemdeling, ‘werd graaf X met
vragen bestormd. Iedereen, en ik op de eerste plaats, wilde de herkomst van die wijn
te weten komen. Met een plagende blik in mijn richting, bewaarde hij zijn
zegevierende stilzwijgen. Maar zijn zichtbare trots dwong hem toch ons voor te gaan
naar de kelder. Gelijk te voorzien was, verzuimde onze gastheer een brandende
kandelaber mee te nemen. Een staafje zonlicht stak ons uit het sleutelgat van de
kelder tegemoet. Zij bevonden zich achterin, naar schatting een vijftigtal flessen, in
elkander
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gelegd tot een kostelijk blok gebotteld vuur. De dikke stoflaag die de overige wijnen
bedekte, was hier zorgvuldig weggenomen, hetgeen het vermoeden wekte dat wij
met een voorbereide scène te maken hadden. Haastig drong ik mij naar voren teneinde
het geheim aan de etiketten te ontfutselen. “Verspilde moeite,” betrapte mij de graaf,
een ironische nadruk leggend op zijn “mijn waarde baron”: “Dit is maar een
doodgewone, ongeëtiketteerde landwijn voor huishoudelijk gebruik. Het zonne-land
exporteert niet...”
Ditmaal liet ik hem niet los. Ik rustte eerst, toen hij zijn geheim volledig had prijs
gegeven. Hij bleek ergens in een verre streek een landgoed te bezitten dat hem jaarlijks
enkele slordige hecto's van dit druivennat opleverde. Eenmaal op dreef gebracht,
haalde hij er zelfs een stafkaart bij. Zijn bevrediging mij aldus in gezelschap te kunnen
overdonderen, werd een welgewaardeerde bron van inlichtingen. Volgens hem had
dit land de zon geïndustraliseerd met behulp van spiegels, gelijk men elders met
stuwdammen de rivieren in energie omzet. Mijn plan stond vast. De volgende dag
reeds begaf ik mij op reis.’
Hij joeg een enorme rook-kring voor zich uit als om een der hertengeweien te
lasso'en. ‘Gevolggevend aan de raadgevingen van mijn gastheer, voorzag ik mij van
een zonnebril, en startte ik mijn open two-seater. Ondanks mijn tropencostuum duurde
het echter niet lang of ik zat naakt tot aan mijn broeksriem achter het stuur. Dit land
was ontoegankelijk voor een automobilist. Mijn koelwater raakte volkomen aan de
kook, en ik zag mij dan ook genoodzaakt te parkeren. Wat dit aanging, ruimte plenty.
Het was er stil, de stilte van het licht. Dank zij de spookachtige leugen waarin de
zonnebril mij gevangen hield, was ik in staat de omgeving op te nemen: een met
keien bezaaide, distelige ruigte, in eindeloosheid opglooiend naar een hemelwand
in feldgrau. Menend verderop iemand te ontdekken, liep ik dwars door het vuur heen.
Een merkwaardig geluid scheen daaruit op te sidderen. Vreemd genoeg was het een
trieste, eentonige waterzang, glanzend op daken uitgelegd, murmelend in zinken
goten, soms helder rinkinkelend met de bizarre vrolijkheid van de melancholie. Was
mijn zonnebril dan een dubbele leugen, en drong zich in de zwoele hemelgrauwte
een donderbui samen? Een ontdekking verijdelde gelukkig mijn roekeloze voornemen
die bril even af te zetten. Wat ik voor keien had aangezien, bleken gedeeltelijk schapen
te zijn. Een grazende, van de prins geen kwaad wetende kudde, vertolkte met zijn
talloze bellen de grijs-glanzende symphonie van een druipende
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waterstad in deze duivelachtige droogte. Er stond een herder voor mij, een zwaar
manchester pak dragend alsof het een zwembroekje was. Bijwijze van parasol dekte
een kolossale vilten beret zijn schedel. Ondanks de omvang was de daardoor verkregen
schaduw nauwelijks voldoende om het leer van zijn lompe bergschoenen voor
uitdrogen te vrijwaren. Doodgemoedereerd stond hij daar op een stokje te kauwen
zonder in zwijm te vallen. De macht der gewoonte onderdrukkend, was ik zo
onbeleefd en verstandig mijn bril op te houden. Geruime tijd bestudeerden wij elkaar:
ik dit roestige natuurverschijnsel, door de zon uit ijzer gesmeed, hij deze halfblote
dagjesmens met tropenjasje over de arm, en in het pioenrode aangezicht twee zwarte
gaten inplaats van ogen. Toen ik mij eindelijk opmaakte de conversatie te beginnen,
meldden vier snel opeenvolgende knallen mij dat mijn banden het begeven hadden.
De herder troostte mij door even in zijn leren wijnzak te knijpen en, naar 's lands
gewoonte, een verkwikkend straaltje in mijn keelgat te mikken. Het was dezelfde
wijn die ik gisterenavond reeds geproefd had. Van hals tot middenrif kwam mijn
slokdarm in vuur en vlam te staan, en met enig heen en weer schommelen had ik
zelfs de anatomische gedaante van mijn hele maag kunnen waarnemen. ‘Meneer
moet maar zien een buffelspan in het dorp te bewegen die wagen weg te slepen,’
raadde de vuurvaste herder mij aan. En bijwijze van proviandering kneep hij nogmaals
in zijn wijnzak.
Welk een paardemiddel! Die tweede slok nam bezit van mijn bloed, tot in mijn
haarvaten. Ik brandde tegen de zon in. Het stelde mij in staat een boom te bereiken,
de enige boom in dit bezeten geblaker. Schaduw, kostelijk kleinood... Het ringde ter
dikte van een autoband om de voet van de stam waartegen ik mij aandrukte als school
ik voor een regen. Het regende inderdaad: een brandend zwavel. Sodoma lag aan
mijn voeten, in een sidderend, ondiep dal. Ik maakte mij lang en dun, op straffe
anders verschroeid te worden, en vervloekte graaf X die dit licht gisterenavond nog
het manna noemde van zijn landgoed. Mijn lust nader kennis te maken met deze
zonnegemeenschap, was mij reeds tappelings langs borst en rug gestroomd. Ik had
ruimschoots de tijd aan te zien hoe die keien voor mij als grijze deegbroden in die
bakkersoven lagen zonder aan te branden of zelfs maar bruin te worden. Langzaam
maar zeker voelde ik hoe mijn krachten het begaven. De redding was echter volgens
mijn horloge nabij.’
Weer zweeg hij even. En telkens was het of er een bladzijde werd
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omgeslagen van het grote, lieve boek waarin wij allen ademloos zaten te lezen. ‘Het
einde van de dag voltrok zich toch nog onverhoeds. De zon viel gelijk een steen uit
de hemel. Een verzengende hitte deed mij tevergeefs achteruit deinzen tegen de
boomstam. De aarde zond een steekvlam uit. Onmiddelijk daarop verplichtte de
duisternis mij de zonnebril af te zetten. De sterren stonden elkaar reeds te verdringen.
Ik kon nu eindelijk opzien zonder gevaar te lopen stekeblind te raken. De top van de
kruin die mij deze middag beschermd had, was zwart en beveegde ergens in peilloze
hoogte het firmament, zodat mijn verrekijker er bij te pas moest komen. Ik begreep
dat zijn lengte de kleine omvang vergoeden moest om tot een behoorlijke oppervlakte
te geraken, teneinde de honderdjarige een normale ademhaling te verzekeren zonder
verschroeid te worden. Lang echter stond ik niet stil bij dit hoofdstuk plantkunde.
Het vallen van de nacht was met een dergelijk temperatuursverschil gepaard gegaan,
dat de overgebleven hitte fris aanvoelde. Kortstondig overigens, want nauwelijks
was ik in mijn jasje geschoten, of het zweet stroomde weer. Het dorpse gevoel voor
welvoeglijkheid kennend, liet ik het maar zo, en daalde de helling af met nog slechts
één voornemen: een hotelkamer te zoeken en mij op het laken uit te strekken,
bloednaakt.
Drijfnat kwam ik beneden aan.
Reeds aan de straatverlichting zag ik op de plaats van mijn bestemming te zijn.
Hij beantwoordde volkomen aan de beschrijving van graaf X: lantaarnpalen gelijk
men overal elders ziet, met dit verschil dat een fles wijn daarin de lamp verving.
Opvallender was voor mij dan ook de wijze waarop de dorpelingen groepsgewijze
liepen, in ganzenpas namelijk. Een verliefd paartje schuifelde langs de huizen, wat
dichter opeen gedrongen, gelijk lepels in elkaar kunnen passen. Het was hier waarlijk
nodig zich te herinneren dat 's lands wijs 's lands eer is. Na enig zoeken vond ik een
soort herberg.
De muur daarvan bleek zo dik te zijn, dat de deuropening een korte gang vormde.
In een lage gelagkamer zat een groepje boeren te kaarten bij het licht van een fles
wijn. Mijn verschijning in tropencostuum veroorzaakte eerst wantrouwende blikken,
maar ik had slechts de naam van graaf X uit te spreken om moeite te hebben een
stoel af te slaan. Ik verlangde een kamer. Ik wilde alleen zijn, en naakt, zo nodig
droog koken als een reeds gare aardappel. Dit transpirerende avontuur zat mij tot
hier...’ De vreemdeling maakte een snijbeweging met de platte hand tussen kin en
onderlip. ‘Het was zaak hier weer zo gauw mogelijk vandaan te komen. Gelukkig
vond
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ik een der boeren bereid met zijn buffelspan mijn wagen op sleeptouw te nemen. Ik
gaf de waard dus opdracht mij voor dag en dauw, op z'n laatst om vijf uur te wekken
teneinde de ochtendkoelte uit te buiten om de aftocht te dekken. Zijn dochter trok
een stel smetteloze lakens uit de linnenkast, en ging mij voor. De afwezigheid van
haar broer speelde mij, naar zij verklaarde, toevallig een kamer in de hand. Natuurlijk
was het weer een fles wijn die ons bijlichtte. Zwerend mij in het vervolg bij wiskey
te houden, betrad ik het slaapvertrek.
Een hoge, nauwe spleet, dienst doende als raam en uitzicht gevend op de
sterrenhemel, hing gelijk een draad zilver-brocaat in de duisternis. Het meisje plaatste
een stoel midden in het vertrek, klom er op, en goot de fles grotendeels leeg in een
glazen schaal die met enkele koordjes aan het plafond hing. Vervolgens wierp zij de
lakens open. Het gezicht van deze ontvouwde smetteloosheid en de wind daardoor
opgewaaid waren een zegening. Nooit heb ik het verdwijnen van iemand met meer
ongeduld afgewacht.
Eenmaal alleen, grendelde ik de deur. Uitkleden en op bed gaan liggen was het
werk van een ogenblik. Maar nog was ik niet aan het einde van mijn avonturen. Het
laken had mij bedrogen. Het bleek warm te zijn. In mijn ontsteltenis herinnerde ik
mij eensklaps hoe het zo even een prettige wind verwekte. Ik zocht dus mijn heil in
een zekere luchtverplaatsing door het vertrek moedernaakt op en neer te lopen. Tevens
had ik de gelegenheid dit intérieur aan een nader onderzoek te onderwerpen. Mijn
oog viel op een aan de muur hangend geweer. De goed geöliede staat overtuigde mij
er van niet met een museum-stuk te maken te hebben. Het was een kruitpan-systeem
zoals bij een musket. De aanwezigheid van een haan leek mij dus verklaarbaar. Ik
bracht het geweer in de aanslag, liep naar het midden van het vertrek, en haalde op
goed geluk de haan over. Het wapen was ongeladen. Maar uit het begin van de loop
had zich een samenstel van spiegels opgeheven dat het plafondlicht via een brandglas
tot een samengedrongen puntje op de kruitpan leidde. Verder vond ik in deze kamer
geen enkel voorwerp dat er op duidde in welk vreemdsoortig land ik mij wel bevond.
Tijdens dit korte onderzoek was ik weer hevig aan het transpireren geraakt. Door
het nauwe schietgat stootte de hete nachtlucht met een dergelijke kracht naarbinnen
dat ik er geruime tijd voor rond draaide, als voor een haardroger. Van slapen kon
hier geen sprake zijn, meende ik. Een reddende inval zou mij alsnog in Morpheus'
armen voeren.
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Ik keek op naar het plafond-licht.
Hoe dom daar niet eerder aan te denken... Haastig zette ik de stoel weer midden
in het vertrek, klom er op, en rekte mij uit, de lippen gespitst. Vervolgens deed ik de
schaal dompen. De wijn stroomde rijkelijk over mijn kin, borst en buik, en ik stond
als een lichtend godenbeeld op de stoel. Ik dronk zo goed en zo kwaad als het maar
ging, tot ik van mijn voetstuk tuimelde. Voor ik mijn bed bereiken kon, lag ik al
luidruchtig te snurken op het voetenkleedje.
Vanzelfsprekend droomde ik, een verschrikkelijke droom. De hele
zonne-gemeenschapse jeugd trok in ganzenpas het dorp uit en overmeesterde mijn
verlaten wagen, mijn kostelijke sportwagen, zonder een krasje of deukje op de
carosserie, het troetelkind van mijn zachte wrijflap. De bengels maakten er een fort
van, klommen op de spatborden, de beige zittingen, sloegen de koplichten in, en toen
ik vertwijfeld een oorveeg wilde uitdelen, gaf iemand met een handzaag een streek
over de lak.
Een hevige pijn deed mij ontwaken. Het was niet de lak, maar mijn buikstreek die
het had moeten ontgelden. Ik vond mijzelf op het tapijt terug, met een brandstriem
over mijn onderlijf. De zonsopgang had even in het voorbijgaan het schietgat op
mijn huid afgedrukt. Onder mijn schedel denderde de drank nog na. Nijdig kleedde
ik mij aan en haastte mij naar beneden om de waard de huid vol te schelden. Voor
het zo ver kwam ontdekte ik gelukkig dat de klok in dit vervloekte land kwart voor
vijven wees. Ik herinnerde mij eensklaps tevens de ongelovige blik van de waard
toen ik het had over een “voor dag en dauw van vijf uur”. De met luiken geblindeerde
gelagkamer baadde in een licht waarvan ik de oorsprong zelfs niet vermoeden kon.
De waard, zijn vrouw en dochter, en de boer die mij de buffels beloofd had, bevonden
zich reeds aan tafel. Er prijkte een schaal met eieren, en na mijn binnenkomen dekte
de dochter verder af met brood, een zoutvaatje, een olie-garnituur en vijf metalen
schaaltjes. Hoewel een Vichy-water mij als het enige zaligmakende voorkwam,
schikte ik mij in mijn lot om de buffels in godsnaam niet af te schrikken, en ging
ook maar voor zo'n schaaltje zitten, mij afvragend hoe het eitje recht op te zetten in
een dergelijk ondiep en wijd eierdopje. De oplossing van Columbus leek mij voor
het uitlepelen toch niet geschikt. Dit keer had ik letterlijk en figuurlijk buiten de
waard gerekend.
Al keuvelend zag ik hem een handle overhalen. Een raam-luik werd opgeheven,
en het tweede daarachter vertoonde vijf ronde gaten zo-
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dat vijf verbindende bundels naar binnen vielen, plekkend op het tafellaken. Een
ieder haastte zich zijn pannetje, want dat bleek het eierdopje te zijn, er op te plaatsen,
ik als laatste, wakker geschud door de schroeilucht van een vergeten strijkijzer op
een strijkplank. Toen de een na de ander even in zijn pannetje spuwde om te horen
of het wel goed siste, ging mij een licht op en begreep ik wat mij te doen stond. Ook
mijn scheutje olie glibberde dus knetterend over het pannetje. Elk nam zijn ei, en in
minder dan geen tijd vervulde de baklucht het vertrek. De waard zag even toe of alle
eitjes wel met een brossig bruin randje omkrulden, en haalde de handle weer neer.
“Smakelijk eten,” zei de waard.
“Smakelijk eten,” mengde ik verbluft mijn stem in het koor.
Een uur later vond ik mijn wagen terug. Ik heb toen tot mijn schade en schande
geleerd dat dromen een zachtzinnig bedrog zijn. De zon had mijn twoseater van
nummerbord tot koplichten met een soldeerlamp bewerkt. Ik liet hem door de buffels
regelrecht naar een verfspuiter slepen. Graaf X had mij waarlijk geen knollen voor
citroenen verkocht...’
De vreemdeling leunde achterover. Wij sloegen nog een laatste bladzijde om.
Maar het was een dikke bladzijde, een teleurstellende plaat carton, de kaft van een
boek. De vreemdeling klemde zijn oogglas weer in het gezicht. Ik hoorde een grote
zucht. Het gezelschap ademde gezamenlijk uit. Maar ik hield de mijne nog even in.
‘Waarom liepen die dorpelingen zo vreemd achter elkander?’, vroeg ik, een tikje
onzeker nog ondanks de spanning: ‘dit heeft geen verklaring gevonden...’
De vreemdeling glimlachte fijntjes, met een vertederde blik de peuk van zijn sigaar
opmetend. ‘De macht der gewoonte, mijn waarde... De enige schaduw wordt daar
buitenshuis geleverd door de dakgoot. En zo'n streep van nauwelijks een potlood-dikte
laat slechts een ganzenpas toe...’
Hij drukte de peuk in de asbak te pletter. Zijn kalme gelaat was dat van een heel
bijzonder wereldburgerschap, rechtstreeks gebeeldhouwd door het avontuur. Het
was een persoonsbewijs. En weer had ik de indruk hem reeds te kennen, aan gene
zijde van de lijn die de volwassene scheidt van de jeugd.
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Lied van de liefde
Hubert van Herreweghen
Water beweegt de wichelroede
die aders vindt, diep onder grond of gras,
maar wat beweegt de wichelroede
van ons arm hart, dat rusteloos kompas?
Van liefde en lust, herinneringen,
is er een groots geheim verbond
tussen de cellen aller dingen.
Lief, daarom zoek ik uwe mond.
Ontbindt de dood, herinneringen
leven in wat het leven bindt.
Schoner dan hier zal ik nooit zingen
liefste, die mijn gelaat bemint.
Alles wat onze vaders deden,
alles wat wij hebben gedaan,
al wat gevierd werd en geleden
voelen we in onze polsen slaan.
De heugenis der oude cellen
doet ons verlangen naar elkaar
tot wij de tederheid vertellen
in ieder woord, in elk gebaar.
Gewarige elzentwijg, een wichelroede
beweegt de donkre waterkracht;
zo wordt ons hart, een blinde wichelroede
door liefde van de wijs gebracht.
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De weemoedige herfst
De weemoedige Herfst. En de vruchten bonzen
uit het bronzen geblaârt in het natte gras,
en uw trage vingeren proeven de donzen
bessen met wijnrood sap, der mahonia's.
En de beken zijn donker van donker water
en uw ogen zijn duister van duister licht...
Eerst de zwaluwen, sierlijk, de kranen later
en de ganzen traag, varen door 't dunne licht
en door 't spiegelend water der bruine beken
naar een land waar de Herfst hen niet achterhaalt,
tussen hemel en aarde het magisch teken
voor ons hart dat verloren en zinloos wacht,
met schaduw van verdoemde tijden omhangen
maar doorbeten van zout en zuivrende wind
van verdrietige angst, onrustig verlangen
naar een land waar geen dood onze sporen vindt.

Ad interim. Jaargang 6

78

Oeverloos
Nico Verhoeven
Man:
‘Blinde Vrouw, die door mijn handen glijdt,
waar uw schoot was staat de lucht te trillen
en mijn handen die toch dragen willen,
dragen nu uw zuivren trillingstijd.’
Vrouw:
‘In een nieuwen stroom wil ik verstillen,
waar gij bedding en getij van zijt, blinde man, waar gij uw handen spreidt,
kan ik buiten u geen trilling spillen.’
Man:
‘Oeverloos zijt gij en voor mijn handen
veel te vluchtig, ook al is uw buik
hecht en donker in den beet der tanden;
waar ik bijt zijn slechts uw doorgangslanden,
maar de drift die ik in u ontluik
siddert verder dan de lichaamswanden.’
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Renunciatie
VROUW - NOG: droom en dans zwellen nog éenmaal aan:
in uw ademnood viert zich de nood der volken;
onder gele maan tegen het scherm der wolken
zie ik uw vermoeidheid naar den einder gaan.
Op den horizon geklommen staat ge in de
zwenkende passaat der sferen: droom en dans;
en nu valt ge op uzelf terug: een lans
grijpt ge uit de lucht en buigt die aan de winden.
O dit slanke wapen van uw weerbaarheid,
van dit knapelijk verandren en beminnen;
nieuw geschouderd glijdt ge dezen tijd weer binnen,
vuurslag in de wijde droefheid die u beidt.
Tweegeslachtelijk doorademt gij zijn stroming
en de kernen uitgestoten door uw pijn
volgen langs een sidderende levenslijn
uw besluitlozen wil en lichaamswoning.
Droom en dans: nu keren in den aardsen schoot
al de volken tussen droom en dans geboren,
moegesidderd en aan uw geheim verloren:
VROUW-NIET-MEER, maar onbezwangerd ochtendrood.
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Vrienden en vrienden en vrienden
Ferdinand Langen
Hard gekookte eieren.
Mijn arrestatie berustte werkelijk op een misverstand. Dat zou voor iedereen dadelijk
duidelijk zijn geweest, maar de Duitsers hadden zes weken nodig om dat uit te zoeken.
En die zes weken zat ik in de gevangenis. Wat is het ergste van de gevangenis? Het
ligt voor de hand. Het ergste is, dat men er geen mensen ziet. Toen ik vier dagen had
gezeten, bedacht ik met schaamte dat er tijden waren geweest, waarin ik de mensen
zoveel mogelijk had gemeden. De zesde dag was mijn behoefte aan een menselijk
gesprek zo groot, dat ik een van de bewakers, die mij 's morgens het ontbijt door het
luikje toeschoof naar zijn gezondheid vroeg. Het antwoord dat hij mij gaf was niet
geschikt om er verder op door te gaan. De bewaker was een machine, behorende bij
de gevangenis. Hij was geen mens.
De zevende dag kwam de directeur. De zevende dag staat in mijn herinnering
geboekt als de meest glorieuze van mijn tijd in de gevangenis. De directeur was een
kleine man met een katholiek gezicht en een opgewekte glimlach. Ik heb altijd iets
tegen mensen met katholieke gezichten en opgewekte glimlachen gehad. Ik weet
niet waarom. Zij hebben mij niets kwaads gedaan, maar ik heb die mensen nu eenmaal
nooit goed kunnen zetten. De directeur was mij echter op dat ogenblik welkom, met
zijn katholiek gezicht en met zijn levensblijde glimlach. Hij ging aan het uitklaptafeltje
- waaraan ik formuliertjes voor de posterijen op cartonnetjes plakte - zitten en hij
maakte een praatje. Hij zou mij welkom zijn geweest, wanneer er een aureool boven
zijn hoofd had gezweefd en het zalf van zijn stem had gedropen. (Hij had trouwens
geen zalvende stem, maar een krakende). Hij was, en daar kwam het in de eerste
plaats voor mij op aan, hij was een mens. Ik vergat zijn gezicht en zijn glimlach, ik
zag alleen dat hij een mens was.
De directeur kwam om een praatje te maken. Hij zei: ‘Bevalt het u
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hier nog al?’
‘Dank u,’ zei ik, ‘dat gaat wel.’
‘De volgende week,’ zei hij, ‘zult u eenmaal per dag gelucht worden.’
‘Dat is fijn,’ zei ik.
‘In de ochtend uren,’ zei hij. Hij keek mij aan alsof hij ergens in de bomen vogeltjes
hoorde zingen. ‘Hebt u geld beneden staan?’ vroeg hij.
‘Als u het geld bedoeld,’ zei ik, ‘dat ik bij het fouilleren af heb moeten staan, ja,
twee en tachtig cent.’
‘Dat bedoel ik,’ zei hij. ‘Van dat geld is door de cantine notitie genomen en
daarvoor krijgt u, telkens wanneer u gelucht wordt, een sigaret.’
‘Dat is mooi geregeld,’ zei ik.
‘Ja,’ zei hij.
Wij keken elkaar een ogenblik zwijgend aan en wij glimlachten tegen elkaar. Het
was alsof wij elkaar iets heel prettigs hadden verteld.
‘Hoe gaat het met Nico?’ vroeg ik. Nico was een goedige jongen van een jaar of
achttien, die met mij was gearresteerd. Bij zijn arrestatie was hij met een stuk ijzer
tegen zijn benen geslagen, zodat hijzelf niet naar de auto kon lopen, waarin wij
weggebracht waren. Bovendien had hij een wond gehad aan zijn achterhoofd. Zijn
arrestatie berustte niet op een misverstand.
‘Ik mag niets vertellen,’ zei de directeur, ‘maar ik kan wel zeggen, dat het hem
goed gaat. Hij zit op 't ogenblik te schaken met een andere jongen in zijn cel. Zij
zitten daar met z'n beiden en ze beuren elkaar wat op. Ik ben zojuist even bij hen
geweest. Ze maken het best.’
‘Dat is maar gelukkig,’ zei ik, ‘want ze hebben hem lelijk te pakken gehad.’
‘Ja,’ zei de directeur, ‘maar u weet van niets.’
‘Nee, ik weet van niets,’ zei ik.
‘Als u de volgende week gelucht wordt, dan loopt hij voor u in de gang. Maar u
kent hem niet.’
‘Ik ken hem niet,’ zei ik.
‘Dan is het goed,’ zei de directeur. Hij ging staan met zijn rug naar het kijkgat in
de deur. Hij greep onder zijn jas en hij legde vlug een papieren zak op de tafel.
‘Eieren,’ zei hij. Hij glimlachte als een stervende, die het engelenkoor in de hemel
al hoort zingen.
‘Eieren?’ vroeg ik verwonderd.
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‘Ja, eieren,’ zei hij. ‘Hard gekookte eieren. Het is streng verboden eieren in de cel
te hebben. U moet de doppen in de ton doen en de eieren in het kastje bergen.
Niemand mag ze zien.’
‘Ik begrijp het,’ zei ik, ‘ik begrijp het volkomen.’ Hij is bang, dacht ik, hij doet
graag goed werk, maar hij is bang voor de risico's. Hij is bang dat hij zijn baantje
kwijt raakt. Hij glimlacht verheven en hij heeft het gezicht van een heilige, maar hij
knijpt hem in stilte. Hij heeft nachtmerries van angst. En dat deed mij iets, dat
ontroerde mij plotseling. Hij is een mens, dacht ik, hij is werkelijk een mens. Hij is
geen held. Hij heeft angst, evenals ik en hij heeft nachtmerries evenals ik. Ik werd
vertrouwelijk tegen hem. Ik zei: ‘Ik heb een voorgevoel gehad, dat er eieren kwamen
vandaag. Ik heb vannacht van eieren gedroomd. Mijn vriend en ik hielden lezingen
in grote zaken. Wij lazen onze zelf geschreven verhalen voor. En wij kregen overal
iets, naar de aard van de zaak. Dat wil zeggen, wanneer wij in een meubelzaak een
lezing hadden gehouden, dan kregen wij een paar stoelen als beloning en als wij in
een bakkerszaak lazen, dan kregen wij brood en in een kruidenierszaak kregen wij
suiker en in een tabakszaak sigaretten, handenvol sigaretten. Dat ging zo de hele dag
door en aan het slot van de dag lazen wij in een herenmodezaak. Nu krijgen wij een
costuum, dacht ik, of een overjas. Maar zo ging het niet. Toen wij gelezen hadden,
kwam de eigenaar van de herenmodezaak naar ons toe en hij zei: u krijgt een kindje,
een klein kindje. U moet er voorzichtig mee zijn, want hij is nog een beetje zacht.
Maar als u hem tien minuten laat koken, dan is hij hard. Wel, zei mijn vriend, dat
lijkt wel een ei. Tien minuten laten koken en dan is hij hard. Ik werd wakker met de
gedachte aan een ei en het water liep mij uit de mond.’
Ik meende tot mijn verbazing te zien, dat de glimlach van het gezicht van de
directeur een ogenblik was verdwenen. Hij wendde zijn gezicht van mij af. Hij zei:
‘Ja, men krijgt rare gedachten in de gevangenis. Daar moet u tegen bidden.’
‘Waarom?’ vroeg ik.
‘Omdat het gebed van de rechtvaardige veel vermag,’ zei hij. Hij keek mij weer
aan en hij glimlachte weer.
‘Maar het kan best zijn dat ik geen rechtvaardige ben,’ zei ik.
‘God geve het,’ zei hij.
‘Ja,’ zei ik, ‘maar wie heeft mij die eieren gegeven?’
‘Maak de zak open,’ zei hij, ‘ik wil kijken of er een briefje inzit. Er mogen geen
briefjes naar binnen gesmokkeld worden.’
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Ik scheurde de zak open. Er lag een kaartje tussen de eieren. Hij greep vlug het
kaartje, las het en daarna keek hij mij aan. Hij hield het kaartje voor mijn ogen op
een behoorlijke afstand, zodat ik het niet grijpen kon. Hij is bang, dacht ik, om mij
het kaartje te geven. Hij is bang dat er briefjes in de cel ontdekt worden. Hij zal het
kaartje zelf in snippers scheuren en misschien wel in zijn tuin begraven. Hij vertrouwt
mij het kaartje niet toe. Hij denkt, zekerheid is maar alles. Hij is werkelijk een mens.
Er stond ‘tante Alie’ op het kaartje.
‘Hebt u het gezien?’ vroeg hij.
‘Ja,’ zei ik, ‘tante Alie.’
‘Niets te zeggen,’ zei hij, ‘u weet het nu.’
‘Ik weet nog niets,’ zei ik. ‘Wie is tante Alie?’
Hij keek mij lang aan met zijn onschuldig gezicht en zijn verheven glimlach. ‘Wij
kunnen vrij uit praten,’ zei hij.
‘God zij gedankt,’ zei ik. ‘Ik heb nog niets anders gedaan dan dat. Maar vrij uit
gesproken heb ik drie tantes. De een heet Suzanna, de andere Josje en de derde Rie.
Er is geen Alie bij.’
‘Tante Alie van de groep Joop,’ zei hij.
‘Dat is nu juist het misverstand waarvoor ik hier zit,’ zei ik. ‘Ik weet niets van de
groep Joop.’
‘Ja, een misverstand voor de Duitsers,’ zei hij. ‘Maar ook een misverstand voor
mij, vrij uitgesproken?’
‘Ook een misverstand voor u, vrij uit gesproken,’ zei ik. ‘Als u kunt moet u het
maar aan tante Alie gaan vragen. Ik heb geen tante Alie en er is geen tante Alie die
mij kent.’
Hij dacht lang na. ‘Als dat zo is...’, zei hij. Hij kwam aarzelend naar mijn tafel.
‘Het spijt mij wel,’ zei hij, ‘maar dan moet ik eerst eens beter gaan vragen.’ Hij
vouwde de gescheurde zak met eieren zo goed als hij kon dicht en hij liet die zak
weer in zijn jas glijden. ‘Ik heb ze gekregen voor de groep Joop,’ zei hij. ‘Ik zal eerst
nog eens moeten gaan vragen. Het spijt mij wel.’
Hij is bang dat hij zich heeft vergist, dacht ik. Hij is door en door een mens. ‘Vraagt
u eerst nog maar eens,’ zei ik. ‘Ik heb geen recht op die eieren.’
‘Nee, dat is het niet,’ zei hij. ‘Het zou alleen maar jammer zijn, als ze bij de
verkeerde terecht kwamen.’ Hij keek als de vlees geworden rechtvaardigheid zelve.
‘Ja, dat zou zeker jammer zijn,’ zei ik.
‘Nou hopelijk dan tot ziens,’ zei hij. Hij stak zijn hand naar mij uit.
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Ik drukte zijn hand, die wat slapjes was en wat warm, hartelijk. Ik gaf hem nog een
vriendelijke klap op zijn schouder. Hij was de eerste mens, die ik in zes dagen had
gesproken.

Rouw om Stalingrad.
Ik had een logé, een vriend, die Willem Muis heette. Hij was een zachte, vriendelijke
jongen met een babyachtig gezicht. Hij woonde in een klein dood stadje, waar hij
op een kantoor brieven schreef over chemicaliën. Hij was daar een beetje door
verdroogd. Nu hij bij mij was, waren de brieven over chemicaliën weggevallen, zodat
hij zijn tekort aan vrije bewegingen enigszins in kon halen.
Ik wandelde met hem door de stad en ik hing de man van de wereld uit.
‘Kijk,’ zei ik, ‘als wij nu deze kroeg in gaan, dan moet je goed opletten. Dan zul
je zien dat de leider van de band mij groet.’
‘Heb je iets met zijn dochter gehad?’ vroeg hij, al enigszins gewend aan dergelijke
verhalen.
‘Nee, dat niet,’ zei ik. ‘Dit geval ligt anders. Ik heb de vorige week de band een
rondje gegeven. Als gevolg daarvan word ik veertien dagen gegroet. Als de veertien
dagen om zijn, houdt het groeten op en dan moet ik opnieuw een rondje geven om
weer veertien dagen gegroet te worden. Begrijp je?’
‘Ja, ik begrijp het,’ zei hij.
Wij gingen de kroeg binnen. Het was een hele nette bodega, met zitplaatsen als
banken uit een ouderwetse eerste klas treincoupé. Ik deed de glazen binnendeur open
en ik zei: ‘Let op.’ Ik keek naar de kleine verhoging waar de band gewoonlijk zat te
spelen. Maar op die kleine verhoging zat nu niemand. Er stonden alleen een paar
verlaten muzieklessenaartjes.
‘Dat treffen wij niet,’ zei ik, ‘de band is weg.’
‘Waarom juist nu?’ vroeg hij.
‘Ja, dat weet ik niet,’ zei ik. ‘Vrijdags is gewoonlijk hun vrije dag en het is vandaag
geen Vrijdag, als ik het goed heb. Ik weet niet waarom ze er juist nu niet zijn. Maar
ik heb wel een vermoeden. Er zat hier altijd een meisje naar de leider van de band
te kijken, dat er uitzag alsof ze in zes dagen niet geslapen had. Ik vermoed dat hij
daarmee vandaag is gaan trouwen. Laten wij in elk geval een fles wijn bestellen.’
De ober, die door de lange dienst schuifelende platvoeten had gekregen, kwam
nader strompelen. ‘Bertus,’ zei ik, ‘mag ik twee glaas-
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Er zaten niet veel mensen in de bodega. Een paar oude mannetjes en enkele Duitse
officieren. Maar toen wij ons eerste glaasje wijn op hadden, kwam een jong meisje
binnen. Een meisje van een jaar of twee en twintig, met dikke wangen en dromerige
ogen. ‘Dat is Paula,’ zei ik, ‘dat is een van de fijnste meisjes van deze stad. Daar ga
ik straks mee weg. Zij is naar een concert geweest, zij gaat altijd eenmaal in de week
naar een concert en zij gaat altijd met de pauze weg. Na de pauze worden er namelijk
moderne composities gespeeld en die maken voor haar oren te veel lawaai. Daar kan
zij niet tegen. Zij stelt zich een beetje aan, maar het is werkelijk een heel fijn meisje.
En straks komt haar zuster, ook niet slecht, maar met wat minder gevoelige oren en
wat minder dikke wangen. Die breng jij naar huis. Zij heet Ada, dat weet je alvast.’
‘Ik vind het best,’ zei mijn vriend, ‘wij nemen nog een glas wijn en dan op mijn
rekening.’
Wij bestelden nog een glas wijn en ik liep even langs Paula. ‘Was het een goed
concert ditmaal?’ vroeg ik.
Paula glimlachte en er kwamen twee kuiltjes in haar wangen. ‘Er was helemaal
geen concert,’ zei ze.
‘Geen concert,’ zei ik, ‘op Dinsdagavond?’
‘Nee,’ zei ze, ‘er is geen concert geweest. Er is nergens in de stad muziek. Heb je
't nog niet gehoord? Wij moeten rouwen om Stalingrad.’
‘Stalingrad,’ zei ik, ‘nee, nog niets van gehoord.’
‘Ja,’ zei ze, ‘de Duitsers in Stalingrad hebben zich over gegeven.’
‘Dat is de moeite van het rouwen waard,’ zei ik. ‘Wacht even, ik zal het even aan
mijn logé vertellen.’
Ik ging weer naar Willem en ik zei: ‘Zij is niet naar een concert geweest. Er is
nergens in de hele stad muziek. Wij rouwen om Stalingrad. Wij rouwen omdat de
Duitsers in Stalingrad zich hebben over gegeven. Daarom speelt de band hier
vanavond ook niet. Wij moeten vier dagen rouwen.’
‘Nou,’ zei mijn vriend, ‘dat is mooi. Wat mij betreft, hebben wij elke dag zo'n
rouw. Laten wij er een glas wijn op drinken.’
Wij dronken er een glas wijn op en daarna gingen wij bij Paula zitten. Mijn vriend
Willem ging het best naar de zin. ‘Dat is het,’ fluisterde hij mij toe, ‘wat ik zolang
ontbeerd heb. Een glas wijn, wat praten met een meisje en rouw om Stalingrad. Daar
heb ik jarenlang op gewacht. Ik begin mij nou lekker te voelen.’
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‘Ja,’ zei ik, ‘het is een welgeslaagde avond.’ Wij dronken nog een glas wijn met ons
drieën voor mijn rekening.
Er kwam een andere vriend van mij binnen. Een jonge man met een donker,
negerachtig uiterlijk. Hij was een van de opgewektste mensen die ik kende.
‘Kijk,’ zei ik tegen Willem, ‘daar komt Jim. Hij heeft niets op de hele wereld,
maar hij is een optimist. Hij zingt altijd.’
‘Laat hem aan ons tafeltje komen zitten,’ zei Willem, ‘hij lijkt mij geschikt.’
Hij kwam aan ons tafeltje zitten en ik zei: ‘Jim, de hele stad is zonder muziek.
Zing jij nog?’
‘Rouw om Stalingrad,’ zei Jim, ‘ik heb in lange tijd geen betere reden gehad om
te zingen.’ Zijn donker, zwart gezicht straalde. Hij neuriede: Al in een groen groen
knolle-knolleland, daar zaten twee haasjes heel parmant.
‘Jim,’ zei ik, ‘pas op, er zitten twee Duitsers achter je rug.’
‘Dat weet ik,’ zei hij. En hij zong verder: De een die blies de fluite-fluite-fluit. Hij
zei: ‘Nou is het gauw afgelopen. Nou is het gauw met de Duitsers gedaan.’ En hij
neuriede: En de ander sloeg de trommel.
‘Laten wij er nog een glas wijn op drinken met ons vieren,’ zei Willem. Hij riep
Bertus, de ober en hij zei: ‘Nog vier glazen, Bertus.’
‘Je kunt er vijf van maken,’ zei ik, ‘want daar komt Ada ook.’ Ada kwam, schudde
ons allemaal de hand en ik stelde haar voor aan Willem.
‘Dat is in orde,’ zei Willem tegen mij, ‘die breng ik wel naar huis. Ik heb nog nooit
zo'n avond gehad. Het geluk komt op mij af.’ Hij had rode koontjes gekregen op zijn
gladde, babyachtige wangen.
‘Bevalt het je hier goed?’ vroeg Ada. Ada was veel magerder dan haar zuster, veel
levenslustiger en veel spraakzamer. Zij was heel aardig, werkelijk heel aardig, maar
ik mocht haar zuster liever. Ik heb altijd een zwak gehad voor meisjes die weinig
zeggen.
‘Het bevalt mij hier reusachtig,’ zei Willem. ‘Ik vind deze stad prachtig. Mooier
dan enige andere stad in de wereld. Ik vind het prettig om hier te zitten, om wijn te
drinken, om te rouwen om Stalingrad, om met jullie te praten. Het leven is hier goed.’
‘Kalm aan,’ zei ik, ‘doe kalm aan. Wij hebben nog een groot deel van de avond
voor ons. Verdeel je welsprekendheid verstandig.’
‘Ik heb woorden genoeg om nog de hele verdere avond te vullen,’
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zei Willem. ‘Ik heb jarenlang zuinig op mijn woorden moeten zijn, maar nu kan ik
er dan ook royaal mee wezen. Dit is de beste avond van mijn leven. Ik wil alles
zeggen wat mij op mijn hart ligt. Straks de bizonderheden’ - hij knipoogde naar Ada
- ‘nu de algemeenheden: ik houd van dit leven. Ik heb nog nooit zo goed gevoeld
dat ik leef en ik moet zeggen dat het een prettig gevoel is.’
Ada keek hem uitdagend aan. Zij is te uitdagend, dacht ik, verdomd, zij weet niet
dat hij bezig is lange brieven over chemicaliën te vergeten. Ik ontving een begrijpende
blik van Paula. Jim neuriede: Toen kwam opeens een jagers-jagersman, die heeft er
één geschoten.
‘Luister eens, Willem,’ zei ik, ‘wij gaan dadelijk naar Astoria met ons allen. Dat
is een kroeg, die voor Duitsers verboden is en daar kunnen wij dansen.’
‘Fijn,’ zei Willem, ‘dat doen wij dan dadelijk. Wij drinken hier nog één glas wijn
en dan gaan wij naar Astoria. Dan gaan wij dansen. Ik heb in jaren niet gedanst. Ik
heb er trek in. Ik heb er vooral nu vanavond trek in. Ik heb een gevoel alsof ik tegen
de zolder moet springen. Ik moet gek doen. Ik heb plezier. Ik heb plezier in deze
wereld. Ik wil de hele wereld zeggen dat ik plezier heb in deze wereld.’ Hij wordt
nu al dronken, dacht ik, ik zal goed op hem moeten passen.
Hij zei: ‘Er is iets in deze stad, dat mij opwindt. Iets heel moois. Ik voel mij
prettiger dan ik mij ooit heb gevoeld. Ik haat de mensen vaak, maar nu houd ik van
ze. Ik houd van jou, omdat jij mijn beste vriend bent, ik houd van Jim omdat hij
zingt, ik houd van Paula omdat zij niets zegt, ik houd van Ada omdat zij Ada is. Ik
houd van de wereld, omdat er gerouwd wordt om Stalingrad. Wat een feest. Ik moet
het zeggen, ik moet het aan iedereen zeggen.’ Hij stond op en begaf zich in de richting
van de glazen binnendeur.
‘Praat hij altijd zoveel?’ vroeg Ada.
‘Nee,’ zei ik, ‘alleen vandaag. Je moet hem goed onder je hoede nemen dadelijk,
hij is bezig dronken te worden.’
Hij was door de glazen binnendeur verdwenen. Ik wachtte een ogenblik, toen ging
ik hem na. Ik stond even later in de gang. Het was een lange gang waar achterin een
trap uitkwam en een telefooncel was. De deur van de telefooncel stond open en ik
hoorde Willem roepen: ‘Heil Stalingrad! Ik zeg tegen u: heil Stalingrad! Onbekende
vriend; heil Stalingrad!’
Die stommeling, dacht ik, die stommeling is helemaal dronken. Hij kan er slecht
tegen. Ik wilde naar de telefooncel lopen, maar het was al niet meer nodig. Op
hetzelfde ogenblik kwamen drie Duitse offi-
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cieren de trap af. Zij bleven even staan, toen gingen er twee de telefooncel in. Ik
keerde naar het tafeltje met Paula, Ada en Jim terug en ik zei: ‘Ik moet gaan. En het
is het beste, dat wij allemaal gaan. Het is misgelopen.’
‘Is je vriend dronken geworden?’ vroeg Ada, ‘heeft hij gespuwd?’
‘Ja,’ zei ik, ‘hij heeft gespuwd. Laten wij gaan.’
Op dat ogenblik klonk er geschreeuw uit de gang en werd de glazen binnendeur
open geworpen. Een Duitse officier kwam met een rood opgewonden gezicht binnen
en riep: ‘Heraus! Heraus!’
Paula, Ada en Jim stonden op. ‘Wat heeft hij gezegd?’ vroeg Ada.
‘Hij heeft gezegd,’ zei ik, ‘heil Stalingrad! Onbekende vriend: heil Stalingrad!
Dat is alles.’ Wij keken elkaar een ogenblik aan, zonder een woord te zeggen. Toen
gingen wij weg, achter elkaar aan. Jim liep achter mij en ik hoorde hem nog steeds
neuriën. In de gang keken wij naar de telefooncel, maar daar was niets meer te zien.
Mijn vriend Willem Muis heb ik niet meer gesproken. Hij werd veertien dagen later
dood geschoten.

Bevrijding van de angst.
‘Misschien ben ik wel een beetje lang van stof,’ zei hij, ‘maar dat valt niet altijd te
vermijden, vind je wel?’
‘Nee,’ zei ik, ‘niet altijd.’ Ik verlangde naar mijn bed. Ik had hem om tien uur in
de avond ontmoet en het was nu half vijf in de morgen en al die tijd had hij aan één
stuk door gepraat. Ik had hem ontmoet bij een vriend van mij, waar ik heen was
gegaan om er te logeren. Maar die vriend van mij had al twee logé's gehad en hij had
tegen mij gezegd: ga maar met hem mee, dan ben je goed onderdak. Zo was ik met
hem meegegaan. En nou ja, ik was goed onderdak.
‘Vooral niet,’ zei hij, ‘als het gesprek wat dieper gaat. Voor een werkelijk diep
gesprek moet je even de tijd nemen. En wij hebben het toch niet over wissewasjes
of vind jij soms wel?’
‘O nee,’ zei ik, ‘zeker niet.’ Wij hadden het werkelijk niet over wissewasjes. Hij
had al een paar maal de hele wereld uit elkaar gehaald om mij te laten zien wat er in
zat. Het was belangrijk genoeg.
‘Het is misschien gek om het te vragen,’ zei hij, ‘maar vind jij dat ik soms moeilijk
te volgen ben?’
‘Ja, soms wel,’ zei ik. Ik volgde hem helemaal niet. Ik had alleen maar slaap.
‘Sommige mensen klagen daar vaker over,’ zei hij, ‘maar geloof je niet dat je op
de duur went aan - hoe zal ik het zeggen - aan mijn
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wijze van uitdrukken?’
‘Ja,’ zei ik, ‘op de duur wel.’
‘Neem mijn vrouw nou,’ zei hij, ‘die lag ook eerst aldoor met mijn wijze van
uitdrukken overhoop. Zij ging zelfs een beetje vreemd doen. Ik geloof dat ik haar
wat verwarde, denk je ook niet?’
‘Ja, dat denk ik ook,’ zei ik.
‘Maar langzamerhand is ze er aan gewend geraakt,’ zei hij, ‘en nou doet ze heel
gewoon, ook al praat ik uren tegen haar. Dat vreemde dat is ze nou helemaal kwijt.
Vanmorgen nog zei ze tegen mij: Ik heb het gevoel alsof ik hier zo uit het raam kan
lopen. Denk je ook niet dat dat komt omdat ze mij nu helemaal begrijpt?’
‘Ongetwijfeld,’ zei ik. ‘Welke étage is het hier?’
‘De derde,’ zei hij.
‘Goede hemel,’ zei ik.
‘Ik heb helemaal vergeten jou iets aan te bieden,’ zei hij. ‘Je moet mij dat maar
niet kwalijk nemen. Ik was ook met mijn gedachten bij iets heel anders. Maar
misschien wil je nog een bord soep? Ik geloof dat er nog iets van soep in de keuken
staat of het kan ook wel pudding zijn.’
‘Nee, dank je wel,’ zei ik. ‘Erg vriendelijk, maar dank je wel.’
‘Je bent toch niet slaperig,’ zei hij. ‘Ik hoop toch niet dat ik je uit de slaap houd,
is 't wel?’
‘Een beetje wel,’ zei ik.
‘Nou,’ zei hij, ‘dan zal ik je nog even mijn atelier laten zien. Ja, dat moet je beslist,
na alles wat wij vannacht met elkaar bepraat hebben. Je zult het ongetwijfeld
interessant vinden. En wij zijn dan meteen boven bij de slaapkamer.’
‘Dat is goed,’ zei ik.
Hij stond op en ik volgde hem naar boven. Hij was zo mager en zijn kleren vielen
zo ruim, dat ik mij afvroeg of er werkelijk wel een lichaam in die kleren stak.
Misschien is hij alleen maar kleren met een hoofd er boven op, dacht ik.
‘Het meeste wat hier staat is nog niet af,’ zei hij, toen wij in zijn atelier stonden,
‘dat zie je zo.’
‘Ja,’ zei ik, ‘dat zie je zo.’
‘Ik werk altijd heel langzaam,’ zei hij, ‘soms doe ik wel een jaar of vier over een
schilderij en dan is hij nog niet af.’
‘Een jaar of vier is een hele tijd.’ zei ik.
‘In het licht der eeuwigheid is het maar kort,’ zei hij, ‘vier jaar.’
‘Daar heb je gelijk aan,’ zei ik.
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‘O ja,’ vroeg ik.
‘Wat daar hangt is helemaal klaar,’ zei hij. ‘Ja, dat is helemaal klaar. Ik geloof het
tenminste wel.’ Hij liep naar het schilderij en bekeek het. ‘Kun je het goed zien?’
vroeg hij.
‘Dat gaat wel,’ zei ik.
‘Zal ik de lamp wat anders stellen,’ zei hij, ‘of zal ik het schilderij op die stoel
daar neerzetten?’
‘Nee, laat maar,’ zei ik, ‘het gaat zo wel.’
‘Het stelt een figuurtje voor,’ zei hij, ‘ja, laten wij maar zeggen dat het een figuurtje
voorstelt.’
‘Ja, laten wij dat doen,’ zei ik.
‘Hoe vind je hem?’ vroeg hij. ‘Nou moet je mij eerlijk zeggen hoe je hem vindt.
Het is heel iets anders dan je gewoonlijk ziet, is 't niet?’
‘Inderdaad, heel anders,’ zei ik.
‘En weet je hoe dat komt,’ zei hij.
‘Nee,’ zei ik.
‘Kijk maar eens goed,’ zei hij.
‘Ik zie het niet,’ zei ik.
‘Dat komt,’ zei hij, ‘omdat alles er los aanzit. De benen en de armen en het hoofd
zitten er allemaal los aan. Je zou evengoed de benen in de linkerhoek van het schilderij
neer kunnen zetten en het hoofd in de rechter, bij wijze van spreken natuurlijk.’
‘O ja,’ zei ik, ‘en dan de armen onder de benen, bij wijze van spreken natuurlijk.’
‘Ja juist,’ zei hij, ‘zie je het nou ook.’
‘Ja, ik zie het ook,’ zei ik.
‘Het is,’ zei hij, ‘als ik nog even op ons gesprek van zo juist terug mag komen,
het is gewoon surrealisme, maar dat heb ik dan tot een harmonische vorm
teruggebracht, begrijp je?’
‘Heel goed,’ zei ik.
‘Zo zie je,’ zei hij, ‘hoe ik mijn theoriën in de practijk breng. En het resultaat is
toch wel heel apart, is 't niet?’
‘Inderdaad,’ zei ik, ‘maar als ik er nog even iets van mag zeggen: een criterium
is het natuurlijk niet, maar ik zou dat schilderij niet graag op mijn kamer willen
hebben.’
‘Waarom niet?’ vroeg hij.
‘Omdat ik geloof dat al die losse armen en benen op de duur een obsessie zouden
worden,’ zei ik. ‘Ja, ik geloof dat ik er op de duur iets van zou krijgen.’
‘Dat is het nou juist,’ zei hij, ‘dat is nou precies wat ik wil.’
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‘Ik zal je eens iets vertellen,’ zei hij. ‘Ik heb een dochtertje van vijf. Heb je haar niet
gezien?’
‘Nee, ik heb haar niet gezien,’ zei ik.
‘Dat is waar ook,’ zei hij, ‘ze is vandaag bij haar opa. Maar gewoonlijk slaapt ze
hier, in dit atelier. En daar heb ik een bedoeling mee, begrijp je?’
‘Nee,’ zei ik.
‘Nou,’ zei hij, ‘elke nacht als zij hier slaapt, dan krijgt zij nachtmerries.
Nachtmerries van dat schilderij daar. Heb jij wel eens een kind van vijf jaar gezien
dat nachtmerries heeft?’
‘Nee,’ zei ik, ‘nog niet.’
‘Dan mag je de hemel prijzen,’ zei hij, ‘want dat is iets verschrikkelijks. Het is
vreselijk om naar een kind te kijken van vijf jaar dat nachtmerries heeft.’
‘Dat geloof ik,’ zei ik.
‘Soms,’ zei hij, ‘kan ik het niet langer aanzien. En dan ga ik zolang achter de deur
staan. Alleen omdat ik het niet langer aan kan zien. Kun je je dat indenken?’
‘Ja, dat kan ik mij wel indenken,’ zei ik.
‘Het is het ergste wat er op deze aarde is,’ zei hij, ‘een kind van vijf jaar aan
nachtmerries te zien lijden. En dat krijgt ze nou allemaal van dat schilderij.’
‘O ja,’ zei ik.
‘Ja,’ zei hij, ‘maar als zij ouder wordt, dan groeit zij over die angst heen, dan kan
zij hier, bij dit schilderij slapen, zonder er angstig van te worden.’
‘Dat is mooi,’ zei ik.
‘Ja,’ zei hij, ‘en als ze twintig is, dan zet ik haar zonder een cent op straat, maar
dan heeft zij in elk geval die angst niet meer. Dan is zij tenminste van die angst
verlost. En dat is heel wat waard.’
‘Ja,’ zei ik, ‘dat is heel wat waard.’
‘Geloof je niet,’ zei hij, ‘dat de wereld er heel anders uit zou zien wanneer alle
mensen van die angst bevrijd waren?’
‘Nou en of,’ zei ik, ‘maar ik zou nou het liefst zo gauw mogelijk willen gaan
slapen.’
‘Dat kan,’ zei hij, ‘dat kan natuurlijk. Dan kunnen wij morgen wel weer verder
praten.’
‘Ja,’ zei ik, ‘dat is een idee.’
‘Wel te rusten,’ zei hij.
‘Wel te rusten,’ zei ik.
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Kanttekeningen
Thomas More
Wie de Ere-voorstelling van Thomas More door Henriëtte Roland Holst in de
Stadsschouwburg te Amsterdam door de groep Comedia bijwoonde heeft een
gebeurtenis van uitzonderlijke aard beleefd. Het in diepste eerbied geluidloos oprijzen
van de volle zaal, toen de bijna tachtigjarige dichteres binnen kwam en haar plaats
op een der voorste rijen innam, was een voorteken van de sfeer waarin de aanwezigen
die avond mochten luisteren naar een treurspel, dat tot het edelste behoort, wat in
Nederland ooit op dramatisch gebied werd geschreven. Thomas More, de schrijver
van ‘Utopia’, die Mevrouw Roland Holst in haar opdracht aan Karl Kautsky ‘de
eerste moderne communist’ noemde, heeft zij voor ons doen leven als een mens van
buitengewone karakterkracht, van pure noblesse en nooit wankelende overtuiging,
een mens die zijn gehele leven, onafhankelijk van wisselend getij, van veranderende
geloofsvormen of geestelijke stromingen, uitsluitend de stem van zijn geweten volgde
en daarin zijn rust vond, temidden van haat en bedreiging. More's monoloog in het
derde bedrijf bezit een Shakespeareaanse grootheid in die verheven woorden, waarmee
eenzaamheid en de naderende dood worden aanvaard in het zich richten op de
toekomst van broederschap, die voor hem de ‘wonderzoete vrede’ betekent.
Cor Hermus heeft dit treurspel ten tonele gebracht met een toewijding, een
kunstenaarschap, zoals wij slechts zelden hebben aanschouwd. Niet alleen zijn regie,
die met de sobere decors van Johan de Meester voortreffelijk harmoniëerde, bracht
ons een avond van onvergetelijke schoonheid, maar vooral zijn uitbeelding van
Thomas More, die, indrukwekkend van gestalte en houding, doortrokken van
innerlijke vaste rust en eenvoudige waardigheid, de geest van deze grote figuur tot
leven deed komen. Een verrassing was de creatie van Ellen de Thouars als Margreet,
terwijl ook de andere spelers zich bewogen in die sfeer van zuiverheid en kracht, die
aan het gehele werk der dichteres de ontroering verleent van het onaantastbare.
Dat het Nederlands toneel een avond als deze kan brengen, bewijst, dat er een niet
te doven vlam van bezieling brandt. Niet genoeg kunnen wij Hermus danken dat hij
ons hiervan overtuigd heeft.
EMMY VAN LOKHORST

Film en fantasie
Critisch Bulletin heeft ook in 1948 zijn jaargang afgesloten met een royaal, gebonden
boek waarin door verschillende medewerkers aandacht gewijd wordt aan één enkel
onderwerp. Werd in het voorafgaande jaar onder den titel ‘Pen en penseel’ een aantal
bijdragen verzameld over de verhouding tusschen litteratuur en schilderkunst, in dit
nieuwe boek wordt getracht de verhouding tusschen film en litteratuur vast te stellen.
Het resultaat van
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zulk een verzamelwerk is zelden bevredigend en dat is het ook hier niet: het onderwerp
wordt door geen der auteurs voldoende grondig behandeld en het komt zelfs voor
dat zij elkaar radicaal tegenspreken, wat voor den lezer niet bepaald verhelderend
is. Maar een gezellig, onderhoudend boek is het zeker en wanneer de lezer ervoor
voelt om het nu zelf maar uit te zoeken, kan hij in ieder geval zijn gang gaan.
Het meest pikant is zonder twijfel de bijdrage van Rico Bulthuis over ‘Film, fantasie
en litteratuur’ en wel omdat deze schrijver een verklaarde vijand is van de film ‘als
kunst’ en dat ook in dit gezelschap van enthousiasten niet onder stoelen of banken
steekt. Jammer genoeg is zijn stuk behalve geestdriftig ook vrij verward en slordig
geschreven, zoodat het opstel van Constant van Wessem die over ‘de technische
invloed van de film op de litteratuur’ schrijft en tot vrijwel tegenovergestelde
conclusies komt, het verreweg aan overtuigingskracht wint.
De tegenstelling of wat daarop lijkt, is curieus genoeg om er iets verder op in te
gaan. Constant van Wessem stelt vast, dat de literatuur aan de film een verruiming
dankt die in wezen een bevrijding is geworden van wat Jules Supervielle ‘de tyrannie
van het waarschijnlijke’ noemt. De cinema heeft meegeholpen, zoo citeert Van
Wessem zichzelf, de moderne litteratuur te steunen in zijn eerste verzet tegen in de
kunst ingedrongen voortvloeisels der logisch ontwikkelde bewustheid: het naturalisme
en de psychologie. De cinema is voortgegaan te bewijzen, dat het menschelijk ware
volstrekt niet alleen te treffen is door het waarschijnlijke, het gelijkende, en dat er
een gansche gevoelswereld aan de logica en de psychologie ontsnapt, waartoe de
cinema, onbewust, blijkbaar de sleutel heeft gevonden. Men durfde in de roman
situaties en beschrijvingswijzen aan, die men voordien ‘absurd’ zou hebben
geoordeeld, wat hun plaats in de stijl van het geheel betreft. De film heeft inderdaad
de fantasie verruimd: realiteit en irrealiteit kunnen thans zonder voorbereidende
overgangen in elkaar overgaan.
En Rico Bulthuis daartegenover: Litteratuur ontwikkelt bij de lezer dàt gene, wat
wij fantasie noemen, omdat het woord, dat machtige symbool, ons zelf betrekt in
een herschepping van het gelezene. Film daarentegen, ontneemt ons alle eigen
voorstelling en laat ons alleen maar getuigen zijn van een, aan alle kanten
gecensureerde en beperkte her-schepping en soms zelfs dàt niet eens. Film en fantasie
hebben in zooverre met elkaar te maken, dat de fantasie, een der meest waardevolle
en persoonlijke elementen van de menschelijke ziel, in het bioscooppaleis grondig
wordt vermoord. Tot zoover Rico Bulthuis, wiens conclusie toch, welbeschouwd,
niet volkomen tegengesteld is aan die van Van Wessem. Want gaat deze uit van de
werkzaamheid van den filmscheppenden kunstenaar, Rico Bulthuis spreekt over het
effect van diens werk op den toeschouwer. Eerder geeft hij in zijn bijdrage onder
alle voorbehoud toe, dat de cineast wel zijn fantasie uitleven kan - maar zijn bezwaar
is, dat de zelfwerkzaamheid van den toeschouwer wordt uitgeschakeld, die alle
fantasie reëel voor zich krijgt en er niets aan hoeft toe te voegen. Afgezien van het
feit dat Rico Bulthuis hier een der meest persoonlijke en waardevolle elementen van
den menschelijken geest, de fantasie, d.i. het vermogen maar ook den wil om de
dingen anders te zien dan ze ‘in werkelijkheid’ zijn,
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onderschat, komt het mij voor dat hij zich op het visueele element in de film
blindstaart. De mogelijkheden van de film zijn wat dat betreft inderdaad groot, het
zijn haar voornáámste mogelijkheden, maar aan een bepaalden tijdsduur blijven ze
toch altijd gebonden en op ander gebied is de film aan minstens even groote, de
fantasie èn van den kunstenaar èn van den toeschouwer stimuleerende beperktheden
onderworpen als de oudere kunstvormen. Deze beperktheden liggen wat de film
betreft voornamelijk op psychologisch terrein. Waar de film op dat gebied met haar
eigen, machtige symbool: het beeld iets essentieels vermag uit te drukken, houdt zij
onze fantasie evenzeer bezig als welke andere kunstvorm dan ook. Het is lang geleden
sinds ik Anatole Litvak's ‘Mayerling’ zag, maar niet minder dan Madame Flaubert
leeft nadien Aartshertog Rudolf in mijn verbeelding door de scène waarin hij, na een
lange steeds driftiger wandeling door de gangen en een bezwerend en teeder geheven
hand van den dienaar, een olielamp tegen den grond smijt. Zonder interpreteerende
fantasie bekeken, is het niet mogelijk deze rythmische beelden opeenvolging te
‘begrijpen’, alleen wanneer de fantasie van den toeschouwer werkzaam is ervaart
hij haar als de indrukwekkende uitbeelding van twee karakters. Voor wie de moeite
neemt - maar Rico Bulthuis erkent, dat hij dat niet van plan is - om in de film meer
aan te zien dan voor oogen is, staat dit voorbeeld alles behalve op zichzelf. Ik wil
nog slechts herinneren aan het slotbeeld van een recenter film, ‘Vier stappen in de
wolken’, waar de tragi-komische handelsreiziger in het slordige keukentje een kopje
laat vallen, verbijsterd een hand naar de oogen brengt en den toeschouwer noopt de
heele film nog eens terug te denken en den zin van het bestaan te bepeinzen. Wat
dat laatste betreft behoeft de film, althans in beginsel, zeker niet onder te doen voor
de litteratuur.
JAAP ROMIJN

De ernst van het broodje
Zeer geachte Heer van Vriesland,
Tot mijn niet geringe ontsteltenis las ik uit uw bespreking van mijn roman Jacques
en Jacqueline,1) dat u die roman beschouwt als een grappig boek. Ik weet niet waaraan
ik dat te wijten heb, maar wanneer ik Jacques en Jacqueline al voor grappig moet
houden, dan zou ik bij God niet meer weten waarom ik nog lachen moest. Laat ik u
haastig verzekeren dat ik zowel Jacques en Jacqueline ten tonele heb trachten te
voeren met al die bittere ernst die mij eigen is en waarzonder niet één auteur in ons
land leven kan. Heel uw uitwijding over lugubere grapjes die ik gemaakt zou hebben
over mensenschedels en afgesneden oorlappen moet dan ook wel op een ernstig
misverstand berusten. U neemt mij die grapjes niet kwalijk maar dergelijke grapjes
zou ik mijzelf beslist wel kwalijk hebben genomen. Ik acht ze wel degelijk in strijd
met het goede fatsoen waarom wij, Nederlanders, altijd zo hogelijk zijn geprezen.
Ik zweer dan ook bij het welzijn van onze literatuur - die u en mij zo heilig is - dat
ik bij het zien van de eerste de beste afgesneden oorlap van schrik zou verbleken en
dat elke glimlach mij op het gezicht zou besterven.
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Het is duidelijk dat uw opvatting van grappigheid enigszins van de mijne af moet
wijken. Enigszins is waarschijnlijk te zacht gezegd. Ik vermoed dat Uw grappigheid
mij als ernst voorkomt en mijn ernst U als grappig. Laat ik deze veronderstelling met
een verhaal toelichten.
Toen ik voor het eerst met mijn literaire broeders kennis maakte, was ik zeventien
jaar. U houdt ervan om leeftijden te weten. Laat ik daarom precies zijn, zeventien
jaar en drie maanden. Een oudere vriend van mij, die al een paar romans op zijn
naam had staan, nam mij mee naar een bijeenkomst van allemaal grote auteurs.
Tussen al die grote auteurs was ook op een onverklaarbare wijze een onderwijzer uit
Roodeschool geslopen. Een bleke man met een mager gezicht.
Om dit verhaal enige kleur te geven, moet ik eerst even iets vertellen van mijn
oudere vriend. Hij had in die dagen pas weer een roman beëindigd en bij zijn uitgever
afgeleverd. Zijn uitgever was verrukt van het boek maar hij vond het een beetje te
hard.
Er worden te weinig tedere snaren in aangeroerd, zei de uitgever.
Aha, zei mijn vriend.
Misschien zou je er nog een kind in kunnen zetten, zei de uitgever. Door een kind
willen nog wel eens tedere snaren aangeroerd worden.
Het zij zo, zei mijn vriend.
Mijn vriend was een wijze man en hij gaf zijn uitgever het volle pond. Hij gaf
zelfs het dubbele. Hij zette een tweeling in zijn roman.
Na enige weken riep de uitgever mijn vriend opnieuw bij zich.
Hm, zei de uitgever, het is een prachtig boek, daar niet van. Maar ik mis er nog
iets in. Ik mis er het religieuse gevoel in. En een beetje religieus gevoel zou toch wel
goed zijn.
Hm, zei mijn vriend.
Mijn vriend nam zijn roman weer mee naar huis en hij vulde het tweede, het vijfde,
het zestiende en het laatste hoofdstuk aan met één zin. Die ene zin luidde: hij vouwde
zijn handen en hij sloeg zijn ogen omhoog. Dat was de diepste religieuze zin waartoe
mijn vriend het kon brengen.
Na enige weken riep de uitgever mijn vriend opnieuw bij zich.
Ja, zei de uitgever, het is een goed boek, daar gaat niets van af. Maar ik zou er nog
graag een beetje zonneschijn in willen hebben. Een beetje vrolijke, zomerse
zonneschijn.
Ja, zei mijn vriend.
Mijn vriend nam zijn roman weer mee naar huis en dacht na hoe hij er zonneschijn
in aan kon brengen. Nu ligt in ons land tederheid en religieus gevoel bij wijze van
spreken maar voor het opscheppen. Maar aan zonneschijn is veel moeilijker te komen.
Het werd een hele puzzle voor mijn vriend. En die dag dat wij naar die conferentie
van grote auteurs gingen, liep mijn vriend aldoor te denken: hoe kom ik aan
zonneschijn.
De conferentie zelf slaagde buitengewoon goed. Ik zal u niet vertellen wie er
allemaal waren, maar u kent ze wel, stuk voor stuk. En het gesprek, nadat enige van
die grote auteurs uit hun werk hadden voorgelezen, was zeer geanimeerd.
De gedichten die ik schrijf, zei een dichter, begrijp ik zelf pas tien jaar nadat ik ze
geschreven heb.
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Ik heb rode overgordijnen nodig, zei een andere dichter, om gedichten te schrijven
en dan liefst een dubbel stel.
Dat is vreemd, zei nog een andere dichter, ik schrijf het best bij een lamp, die ik
zelf onder het schrijven in en uit kan schakelen. Want sommige regels in mijn
gedichten moeten uit het volslagen duister komen.
Wanneer ik schrijf, zei een romancier, dan ben ik het zelf niet die schrijf. Dan is
het alsof een onzichtbaar iemand achter mij staat, die mijn hand leidt.
Ik hoor iets roods in uw stem, zei weer een ander, iets roods dat overhelt naar het
purperblauwe.
Misschien is deze laatste een schilder geweest, dat herinner ik mij niet meer zo
precies.
En toen zei de onderwijzer uit het verre Roodeschool, toen zei die brave ziel: En
laten wij nou een broodje gaan eten heren.
Ik vergis mij nu zeker niet, wanneer ik veronderstel, dat u die onderwijzer wel een
beetje grappig vindt. Niet brillant geestig, o nee, alleen maar een beetje grappig.
En dat is nu het grote verschil tussen u en mij. Ik vond en ik vind nog altijd die
onderwijzer uit Roodeschool de enige ernstige man van de hele conferentie. Die
grote auteurs waren grappig en alles wat zij zeiden was grapjasserij. Maar wat die
bleke magere onderwijzer uit Roodeschool zei, was geladen met een diepe ernst. ‘En
laten wij nou een broodje gaan eten heren.’ Een kloek en moedig woord.
Mijn broeders in de literatuur heb ik daarna nog vaak ontmoet. Maar die
onderwijzer uit Roodeschool heb ik nooit meer terug gezien. En dat is jammer, want
men ontmoet zo weinig werkelijk ernstige mensen in het leven.
Ik hoop dat ik door het bovenstaande u mijn opvatting over ernst en grapjasserij
enigermate heb verduidelijkt. En misschien begrijpt u nu ook beter waarom ik Jacques
en Jacqueline voor zo'n ernstig geschrift houd, terwijl ik uw ‘Poging tot
Verstandhouding’ zo grappig vind. Maar denkt u nu niet dat ik u dat grapje kwalijk
neem. Een goede grap op zijn tijd kan ik altijd nog best waarderen. God behoede ons
echter voor grapjes over afgesneden oorlappen.
Met de meeste hoogachting en vriendelijke groeten,
Maart 1949.
FERDINAND LANGEN

Eindnoten:
1) In het Haags Dagblad van 12-2-'49.
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[Ad Interim, 1949, nummer 4]
Scherven van de kosmos
Hans Redeker
De grootste en hardnekkigste vijand van vandaag en morgen: de waarheid die
eergisteren haar tijd vooruit was, belichaamd in diegenen die met deze waarheid
gewapend de revolutionnair van vandaag spelen. En het wordt mij langzaam
duidelijker, dat ook zij ertoe behoren, die de luide venters van de goedkope paradox
zijn. Men vindt ze aan de meer ‘verstandelijke’ kant der essayisten, maar zij behoren
in wezen bij de profeten van het ‘magische’, beide het vroegtijdig échec verkondigend
van een uit zichzelf naar overwinning van het ongerijmde strevende ratio, ten aanzien
van een hogere waarheid, die zich slechts in de vorm van een parodox of van een
magische evocatie openbaart door zich te verhullen.
Op het eerste gezicht klopt alles. Ratio en magie staan tegenover elkaar als twee
onverenigbare spheren, waartussen geen brug is te slaan, de ratio als het
onderscheidende dat aan het eigen onderscheiden te gronde gaat en slechts in een
technische toepassing zijn rechtvaardiging vindt, het magische als de beleving van
de eenheid van alles in een Unio Mystica waarin al het onderscheidene teloor gaat
en die slechts falend uitspreekbaar is via de paradoxale evocatie, in wezen slechts in
een ‘Kommunikation des Schweigens’. De experimentele wetenschapsmens en de
mysticus, wars van iedere analyse, die uit eigen innerlijke aanschouwing, de eigen
unieke goddelijke waarheid vindt, vormen de beide ideale personificaties. Zomin als
de analyserende theoreticus de mystiek gebruiken kan, zomin heeft de mysticus enige
rationele theorie van node. En de moderne paradoxisten nemen slechts in die zin een
tussenpositie in, dat zij, de wegen der mystiek verwerpend, en levende in het klimaat
van de rede, toch de negatieve waardering van deze rede handhaven in een zich
telkens vastbijten in het paradoxale.
En toch zijn ook deze paradoxisten de revolutionnairen van gisteren
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en de naïeven van vandaag. Want wat zij vergeten is, dat de weerstand tegen de
aanmatiging en de verachting jegens het falen der rede en de gaping die tussen rede
en mystiek ontstaat - en tussen denker en dichter - als twee contraire maar voedende
polen van het leven, afhankelijk is van wat ‘de rede’ op een bepaald moment uitmaakt,
en dat deze rede zich met onmiskenbare duidelijkheid zelf beweegt naar een punt,
waarop zij minder eenzijdig slechts de tegenspeler van het mystieke eenheidsbeleven
vormt, ja dat dit punt in feite al bereikt was, zodra het onderscheidende en
totaal-visionnaire, met het correlate dubbelaspect van het zijn als collectiviteit en als
totaliteit, in hun polaire saamhorigheid waren onderkend.
En de onderkenning van déze saamhorigheid vormt een der grote, zij het vaak
impliciete en gemaskeerde themata van het modern besef der laatste generaties. Van
een besef dat noch het clare et distincte der verstandelijke helderheid ruilen wil voor
een mystische roes waarin de rijkdom der ervaring teloor gaat, noch blijven kan in
de versplinterde, ontzielde en ontgoddelijkte wereld welke een exact denken als
laatste mogelijkheid voorspiegelde. Voor een dergelijk besef gaat het er om, het
mystieke en het rationele, onderscheiding en eenheid, in hun samenhang te grijpen,
en dat is: beleven vanuit de totaliteit maar met een even hevig gerichte intentie op
wat de onderscheiding daarin als inhoud doet kennen - geen introverte mystiek van
roes en droom, maar een extraverte welke de wereld als eenheid en wonder in de
veelkleurigheid van haar wezen voor ogen tracht te krijgen in de zuiverheid van een
intuïtie. Een dergelijk besef ziet zich ook genoodzaakt, èn onderscheiding èn paradox
tot aan het oneindige voort te zetten, iedere onderscheiding in een paradox, maar ook
iedere paradox in een volgend nader onderscheiden op te lossen, volgens de regel
die van oudsher voor elke hoogontwikkelde mystiek gold: dat zij door de rede en
zijn onderscheidingen moest zijn gegaan, om deze in een hoogste visie te kunnen
overwinnen, ‘opheffen’ in dialectische zin. En dit wordt als een speelse dialoog
tussen het logische en het ongerijmde, tussen rede en paradox, waarbij het
onderscheiden telkens zijn verschralende en het eenzijdige verabsoluterende stap
zet, om gecorrigeerd te worden door de ironische vingerwijzing van de paradox naar
wat eerst waarlijk zijn en wezen is: de volle, ongedeelde eenheid van het zijn.
Maar in hoeverre kan de onderscheiding worden ‘opgeheven’ tot een
totaliteitsbeleving waarin toch de volheid van het onderscheidene gehandhaafd blijft?
Het laatste antwoord kan hier slechts de intuï-
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tieve visie geven, als een status, en niet als activiteit en handeling. Rede en
onderscheiding is de menselijke geest slechts op doorreis en in actie, en rede is zelf
niet meer dán deze doorreis. Voor deze rede blijft de paradox te allen tijde het
ongerijmde en ongeoorloofde, waarop zij de wapenen van haar analyse en logica
richt, en het is haar taak dit aldus te doen. Maar evenzeer is het paradoxale een slechts
vanuit het standpunt der rede aanschouwd, oneigenlijk aspect van wat iedere intuïtieve
visie als status op zichzelf is, zodat paradoxale visie een even valse expressie is als
de ‘mystieke paradox’. Het paradoxale is slechts voor de rede en móet voor de rede
zijn. De intuïtie waarin evenwel deze rede zich slechts vervult, waarheen haar activiteit
gericht is, kent zelf geen paradox. Zij is het tot beeld geworden besef, in welks eenheid
de ‘delen’ aanwezig zijn en tegelijk als delen in hun zelfstandigheid opgeheven. Zij
is de beleving in pure vorm en die ook bij de meest analyserende activiteit steeds als
horizon, achtergrond en nimbus aanwezig is. Zij is de andere zijde van onze eenheid
als mens en de volste vorm van wereld-ervaring, een ervaring, die - dóór de wegen
der rede heen - zich heeft kunnen distanciëren uit de blikvernauwing die met élke
handeling noodzakelijkerwijze verbonden blijft, en die aldus vanuit het volle speelveld
van het menselijke uitzicht opent op het volle speelveld van het zijn. Een dergelijke
beleving kan wars blijven van alle mysticismen en vluchtmogelijkheden die het
‘mystieke’ zo vaak geboden heeft; zij kan ‘helder’ zijn en met de koelheid der
geestelijke zindelijkheid en toch het hoogste vervullen van wat zowel het ‘rationele’
als het ‘mystieke’ door de eeuwen heen nastreefden. Zij behoeft zich niet in paradoxen
op te sluiten om haar superioriteit over een verouderd rationalisme te manifesteren,
want elke paradox streeft uit zichzelf naar een oplossing, en zij behoeft anderzijds
het logische en onderscheidende niet te mijden. Zij behoeft evenmin de
onmogelijkheid van communicatie als een goedkoop bastion voor haar esoterische
geheimzinnigheid te plaatsen. Want wel is deze beleving nimmer als wisselgeld te
circuleren, zoals een formule dat idealiter is, maar de wegen tot verstaan blijven: één
vanuit de status, het beeld: de weg der artistieke evocatie - één vanuit de activiteit
en de weg der trapsgewijze verheldering zelf: de weg der theoretische en redelijke
explicatie van deze baan, doelend op een mede-voltrekken via onderscheiding en
paradox van wat oorspronkelijk zelf vanuit het meest duistere en onverhelderde
gewonnen werd.
***
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En dat is het waarin falen de paradoxisten van vandaag. Zij geven de paradox als
een eindproduct en zij moesten haar stellen als een probleem. Want de enige
paradoxen die bestaan zijn de problemen - raakpunten tussen de rede en het grote
wonder van het zijn. En die daaraan wil ontkomen bezit slechts het ene medium waar
alles en niets paradox is en waar van paradox niet eens gesproken kan worden: het
medium der artistieke evocatie, van intuïtie en verbeelding. Maar zij dichten niet en
denken daarbij slecht. Zij zoeken een ‘juste milieu’ dat op deze wijze niet gevonden
kan worden en wiegen de geest in slaap in plaats van hem open te werpen.
En liever zijn mij daarom de consequente dialectici en phaenomenologen. Want
zij beleven vanuit de totaliteit en hanteren de paradox, maar alleen om deze direct
weer op te lossen in een onbegrensd voortgezette tocht naar een vervulde intuïtie.
Zij zijn de voorposten van een nieuwe phase in de ontwikkeling van het westerse
denken, waarin opnieuw vanuit de vervreemdende eenzijdigheid der technocratische
eeuwen het evenwicht gezocht wordt tussen de beide polen van de menselijke geest:
het analyserende en totalitaire, het ‘rationele’ en het ‘mystieke’ in traditionele zin1).
En liever zijn mij daarom ook de consequente dichters en visionnairen. Want
evocatie en explicatie vormen de beide polen der communicatie, waarvan de idealiter
denkbare vereniging in een explicerende evocatie alles anders zou opleveren, dan
wat zich heden ten dage in het spel der paradoxisten breed maakt.

1) Zie hiervoor ook ‘Het Woord’, Winter '48-'49, pag. 1 e.v.
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Aan mijn dochter
Bert Voeten
Als men je later zal zeggen:
‘Hij houdt teveel van zichzelf’,
geloof het, maar weet dat ik liever
mijzelve geheel zou verliezen
in een ander, ergens ter wereld,
dan ten prooi aan mijzelf te vallen.
En als men je zegt: ‘Zijn leven
is een ijdel schijnbestaan’,
geloof het, maar weet dat ik nimmer
aan de werklijkheid kan gewennen,
dat ik, diep in mijzelf verborgen,
haar wetten tracht te ontduiken.
En als je verneemt: ‘Hij is vluchtig;
zijn hart wordt in ontrouw leeg’,
geloof het, maar weet dat mijn liefde
voor jou mij nooit zal verlaten.
Hoe zou zij? Ben jij niet mijzelve,
en zou ik mijzelve verlaten?
Je hoort van mij enkel: ‘Mijzelve,
mijzelve’, en anders niet.
Je kijkt naar me op en je glimlacht,
je zit op mijn arm en je ogen
gaan mee met de vlucht van de meeuwen
en de schuit die keert op het water.
En je hoort mij zeggen: ‘Ik wilde
dat zó mijn leven een keer
kon nemen en zich kon verliezen
in een ander, ergens ter wereld.’
En je lacht en trekt aan mijn haren
en ik voel mij èven ontkomen.
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Twee tegen een
Dola de Jong
We hebben al in een week niet tegen elkaar gesproken, dat wil zeggen Peggy en ik
niet tegen Marge en we blijven in de stad eten omdat we maar liefst zo min mogelijk
thuis zijn. Wat een toestand! En alles met de beste bedoelingen begonnen, daar gaat
niets van af. We doen net alsof we er boven staan, vanzelf, maar ik weet, dat Peggy
bang is voor Marge. En ik - nou, ik weet van mezelf wat ik weet. We hadden er direct
een eind aan moeten maken, dadelijk toen het begon al, maar hoe wisten we nou dat
het niet aan ons lag, dat Marge zo raar deed. Twee tegen een en die ander staat er
toch maar alleen tegenover. We twijfelden en daarom waren we zo aardig mogelijk
en lieten ons veel welgevallen. Gewoon van alles. We negeerden de driftbuien en
uitvallen. We houden niet van ruzie. Ik zeker niet, na alles wat ik met Daddy en Mom
heb meegemaakt. Kinderen uit een onharmonieuze achtergrond zijn altijd harmonieus,
behalve natuurlijk als het zo erg was als bij Marge thuis met dronkenschap van
Vader's zijde. Maar zoiets als verleden week kan je niet negeren. Het werd te gek,
om zo te zeggen. En onder haar wraak tegen Peggy moest ik lijden. Ze kon toch op
haar vingers natellen, dat ik ook wakker werd als ze vier wekkers in de gang liet
aflopen, om het kwartier eentje, en doodzenuwachtig. En dat kloppen tegen Peggy's
muur in het holst van de nacht. Eerst zachtjes, nauwelijks hoorbaar als spoken en
dan harder en dan bonzen en dan weer heel zachtjes en zo van voren af aan. Om gek
van te worden. En wat kan je doen, hè? Je ligt er maar machteloos bij. Je kan zoiets
niet verbieden, want het is niet gewoon iets wat je verbieden kan. Als ze nou de
avond van te voren maar de lepels en vorken op de vloer had gesmeten - maar juist
persé de messen. Peggy sprong nog maar net opzij. Al die messen en nog het
voorsnijmes ook, dat ze van de tafel greep - ik mag er niet aan denken, ze had Peggy
wel kunnen vermoorden. Nee, na verleden week is het een andere zaak geworden.
We hadden zo gek niet mogen zijn om haar in huis te nemen. In ieder geval had de
concierge in de 125ste straat gelijk, Marge hoort in een inrichting, hoewel, aan de
andere kant is ze niet gek. Om de dooie dood niet. En die concierge is maar een
gewone man uit het volk - wat weet die? Marge heeft aan haar pink meer hersens
dan MacNeil aan zijn hele hand. Marge studeert voor dokter en als ze gek was, ging
dat niet. Dat merkten ze zo daar aan de Universiteit, want je
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kan mij niet wijsmaken, dat ze daar niets zouden merken als er iets met haar mis was
Als ze bij ons zo griezelig door de gang sluipt en opeens met een sinister gezicht om
de deur kijkt, doet ze het daar ook. En die professoren zijn ook niet gek, die zijn per
slot allemaal als dokter begonnen. Die hebben het zo door als er een steekje aan
iemand los is. Toen mijn zuster van die Charley afwou, liet hij haar gewoon liggen
trappen en hij was maar verpleger. Dat zegt genoeg, dunkt me. En die beroemde
dokter bij wie ze een jaar secretaresse was, zou het ook wel gemerkt hebben, die had
haar anders vast niet in premed. geholpen. Toch, aan de andere kant heeft hij nooit
geweten, dat ze hem haatte. Hij behandelde haar als een vader en bij ons zei ze de
vreselijkste dingen over hem. Ik kan er nog koude rillingen van krijgen hoe ze over
die man sprak. Als ik zo over mijn baas dacht, had ik toch wel het fatsoen om hem
op te zeggen. Ze noemde hem een moordenaar, nou vraag ik je, maar ze gebruikte
hem gewoon. Ze had van te voren precies uitgestippeld hoe. Je moet toch maar lef
hebben om je leven zo voor te bereiden en er dan mee door te gaan ook. Zyn naam
stond verleden week in de krant met een uitvinding voor kanker en als zo'n man haar
een jaar voor zich liet werken en dan het vuur uit zijn sloffen liep om haar zonder
geld - zonder een sou in pre-med. te krijgen, dan is Marge vast niet gek. Misschien
werkt ze te hard. Goeie genade, die meid kan werken, ze sluit zich soms tien dagen
achter elkaar op om te studeren, de sleutel er op. Ze eet niet en ze opent alleen de
deur van haar kamer naar de keuken om ons met zo'n sinister gezicht aan te kijken
als we staan te lachen bij het omwassen. Ik had haar nog mijn kamertje aangeboden
voor aan de gang en een eind van de keuken weg, maar ze wou niet ruilen. Ze nam
het natuurlijk weer verkeerd op omdat mijn kamer kleiner is dan de hare. En of we
soms geheimen voor haar hadden? En als dat zo was - zij had wel wat anders te doen
dan naar die roddelpraatjes van ons te luisteren. Dat ging dus niet door. We wasten
toen om beurten om, Peggy en ik, want zij vindt het zonde van haar tijd, inplaats van
gezellig-samen om haar niet te hinderen. We doen waarachtig van alles om haar niet
te storen. Sloffen aan. Niet zingen. Niet fluiten. Deuren open (behalve de hare
natuurlijk). Toen ze aanmerkingen maakte op onze nylons die in de badkamer te
drogen hingen, namen we ze mee naar de keuken en Peggy zei, dat ze ze toen expres
van het rekje gooide. Nou, dat geloof ik niet. Maar ja, het was toch wel typisch, dat
ze iedere morgen op de grond lagen. En ze kon ook niet tegen de lucht van
schoensmeer. Dat kostte me iedere week vijftien centen op de hoek bij die oude
neger. Peggy heeft altijd suède, een kwestie van smaak, behalve dat ene paar, nadat
ze misschien ergens tegen aan getrapt had en ze die reuze snee dwars over de neus
van die bruine met de driekwart hak had. Peggy is echt te wantrouwend. Maar ja, je
vraagt je toch wel eens af, hoe en wat. Die beeldige scarf, die Peggy me met Kerstmis
gegeven had, vond de loodgieter toch maar in de afvoerpijp toen die verstopt was.
Dat is toch te gek om los te lopen. Hoe komt zo'n ding in de W.C. te vallen, zou je
zeggen.
In ieder geval waar haalde Marge vier wekkers vandaan, vraag je je af en dat met
al haar werk. Toen we dan verleden week die kip aan het schoonmaken waren, begon
het pas echt. Peggy had het beest van haar boerenoom
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in Brookfield gekregen en ze moest het meteen schoonmaken en de ijskast in, had
hij gezegd. Waarom hij het zelf niet had gedaan, weet ik ook niet. Het was een kat
in de zak, als je mij vraagt, met al die veren en bloederigheid en het is heus treurig
hoe weinig familie van je gevoeligheid begrijpt. Maar de bedoeling was goed, dat
geloof ik dan ook wel weer. We hadden precies uitgerekend hoeveel tijd we er voor
nodig zouden hebben om volgens onze laatste afspraak met Marge om zeven uur uit
de keuken te zijn. Ik had gewoon kramp van de honger maar we begonnen er meteen
aan zodra we van kantoor thuis kwamen. Het was een reuze werk omdat we het nog
nooit eerder gedaan hadden. Je vraagt je toch maar af wat zo'n oom wel van je denkt.
Om zeven uur waren we op geen stukken na klaar, maar het moest gebeuren. Het
zou zonde geweest zijn om die kip te laten bederven. Met iedere minuut over zevenen
werden we zenuwachtiger en dat met een lege maag en al die viezigheid uit zo'n kip.
Mijn hart bleef stilstaan toen haar deur zo langzaam openging. Eerst zagen we niets,
net een enge film, het licht was uit in haar kamer. We stonden aan de grond genageld.
En toen kwam ze langzaam om de hoek tevoorschijn en keek ons zo van onderen-af
aan. Opeen sprong ze naar voren. Ze greep in 't wilde om zich heen tot ze de
messenbak zag. Toen keek ze van ons naar de messenbak en omgekeerd. Heel
langzaam alles. Ik dacht dat ons einde gekomen was. Gelukkig stond ik achter de
tafel, maar Peggy stond er voor. Ze sprong wel een meter in de lucht met al dat bloed
nog aan haar handen. Ik weet toch niet hoe we de treurige moed gehad hebben om
die pestkip te slachten en te plukken. Ik wou maar, dat we het aan de slager gevraagd
hadden, zoals ik notabene nog voorgesteld had. Ik sta met die man op uitstekende
voet na de rantsoenering wat je ook niet van iedereen kan zeggen. Het was absoluut
de hel van Dante zoals Marge daar stond te gillen en te dreigen in het midden tussen
die messen en de bloederige bende. Die kippekop lag nog op tafel. Nou vraag je je
toch af wat ons bezielde om dat ding niet direct in de vuilnisbak te gooien, maar ja,
daar hadden we nog geen eens tijd voor genomen. En de darmen zo maar open en
bloot ernaast. Veren overal. Peggy had nog een stapeltje veren opzij gelegd voor
haar Zondagse hoed, zoals ze zei, we waren toen nog haast gestikt van het ingehouden
lachen. Veren overal en om van het bloed nog maar te zwijgen. De keuken was een
bende en je snapt het gewoon niet met onze netheid. Maar ja, de hoofdzaak was om
op tijd klaar te zijn.
Na dat gegil werd Marge weer kalm. ‘Hier zal je voor boeten,’ zei ze tegen Peggy.
En waarom niet tegen mij, zou je zeggen. Maar ze heeft speciaal de pik op Peggy.
Ik word nog koud als ik er aan denk hoe ze dat zei. Ik kon er niet van in slaap komen.
Peggy zei, dat ze zo ingeslapen was, maar dat kan ik niet geloven. Toen ik haar de
volgende dag voor lunch ontmoette, zag ze zo wit als een doek. Dat was het vroege
wakker worden door de wekkers en het enge kloppen, beweerde ze. Maak mij wat
wijs.
We hebben de kip nog afgemaakt en de keuken opgeruimd, want Peggy liet zich
niet kisten, gek of niet, maar haar handen trilden. Ze was natuurlijk toch als de dood,
met zo'n type als Marge ben je je leven niet zeker. Naar de bios wou ik toen niet
meer. Ik was voor geen goud tegen middernacht thuisgekomen, nadat ik er eenmaal
uit was. Marge had wel van alles kunnen uit-

Ad interim. Jaargang 6

105
halen terwijl we weg waren, maar dat is nog het minste. Het voornaamste was, dat
ze ons misschien weer had staan opwachten in de donkere gang met een beetje licht
van het raam en als we het licht aanknipten ons zo sinister aankijken, net Boris
Karloff. God bewaar me, nee. Peggy kreeg mij niet mee al moesten we nodig onze
zinnen verzetten. Ik zat te trillen met mijn boek op de sofa en mijn sandwich die niet
door mijn keel wou naast me op het tafeltje. Dat Peggy nog zoveel positieven bij
elkaar had om ondergoed uit te wassen, sloeg me met stomme verbazing, zij is
werkelijk een bijzonder type, en ik mee naar de badkamer met een smoesje.
Nou vraag je je toch af hoe iemand als Marge dokter kan zijn. Aan de andere kant
is ze toch maar voor niets in Medical School toegelaten. Dat heeft ze klaargespeeld
op haar hersens en die mogen er wezen. Moet je net die professoren hebben, die zien
het zo als iemand ze niet allemaal bij elkaar heeft, hersens of geen hersens om van
je achtergrond nog maar te zwijgen. Moet je weten wat ze mij niet allemaal gevraagd
hebben toen ik solliciteerde voor mijn baan bij de Mutual Life. Ik moest zulke lijsten
invullen. Wie mijn vader en moeder waren en of ze aan iets gestorven waren en mijn
gezondheid en opvoeding. Shirley bij Republic waar vandaan ik me verbeteren wou,
vertelde me later, dat ze wel degelijk naar me geinformeerd hadden. Ze had zelf die
brief getyped voor Mr. Whittley van Personeel. En dat is dan maar een gewoon
kantoor. Kan je nagaan hoe ze iemand voor de Universiteit onderzoeken. Nou ik
begrijp er niets van. Misschien ligt het wel aan ons. Het is, hoe je het ook bekijkt,
twee tegen een. We waren met de beste bedoelingen begonnen, omdat Peggy
medelijden met haar had toen de concierge van de 125ste straat haar uit huis gegooid
had, gewoon haar spullen in het trappenhuis gezet en een ander slot op de voordeur
laten maken terwijl ze uit was. We dachten, dat ze het bij ons zo met zijn drieën wel
prettig zou vinden en we waren van plan haar liefderijk op te nemen met die
achtergrond en al. Misschien hadden we naar MacNeil moeten luisteren, de Ierse
afkomst verloochent zich nooit, dat zie je aan Peggy. Hij kwam notabene helemaal
naar de 91ste om ons te waarschuwen toen hij er van hoorde. En wat zag die man er
uit! Zijn gezicht vol vurige krabben en zijn hand in een doek waar ze hem gebeten
had en die blauwe schenen liet hij ons ook nog zien. Maar ja, aan de andere kant wat
begrijpt zo'n man van een intellectueel en dat is ze. We hadden het er nog dikwijls
over of hij haar kamer had mogen binnengaan met zijn eigen sleutel zonder haar
permissie en ik zei, was hij de concierge of was hij de concierge niet? Als je je eigen
concierge niet vertrouwt kan je wel aan de Noordpool gaan wonen vooral in een stad
als New York. Je doet het of je doet het niet. Alleen nou omdat die man zijn plicht
deed voor een zuurverdiende boterham vloog ze hem aan. Er was per slot een
brandlucht in huis en hij kon de zaak maar zo niet in vlammen laten opgaan zonder
de lucht te controleren. Het toppunt is dan nog, dat er een groot gat in haar tapijt aan
het branden was van een eindje cigaret, terwijl ze even naar de Chinese wasbaas om
de hoek moest. Natuurlijk was MacNeil in een normaal geval nooit haar kamer
binnengegaan met zijn eigen sleutel, hij is dat soort type niet met een vrouw en zeven
kinderen in het sous-terrain. Geen reden, vind ik tenminste, om die man zo toe te
takelen

Ad interim. Jaargang 6

106
toen ze terugkwam en hij op het tapijt knielde. Nog een geluk, dat hij niet naar de
politie was gelopen. Als hij dat gedaan had, woonde ze nu niet bij ons of misschien
ook wel. Bij de politie zijn ze ook niet van gisteren, daar zien ze zo of iemand van
Lotje getikt is en met twijfelachtige gevallen van het betere soort beginnen ze liever
niets. Het was in ieder geval aardig dat MacNeil ons kwam waarschuwen. Hij kende
Peggy natuurlijk nog van toen ze zelf in dat huis woonde en de Ieren houden het
altijd met elkaar wat nogal logisch is, afgezien nog van de godsdienst.
Peggy zegt, dat ze altijd medelijden met Marge had, al toen ze samen op College
waren. In die jaren deed ze ook vreemd. Ze sloot zich soms dagenlang op wat op
College strikt verboden is en ze kon zich wekenlang niet concentreren. Maar de
faculty adviser hielp haar toch altijd maar weer omdat ze zo geweldig knap was.
Haar cijfers waren altijd boven de middelmaat al had ze zich ook opgesloten. Ze
rolde altijd weer door haar examens, zuiver een kwestie van hersens. En dan te denken
hoe ik moest ploeteren voor mijn B.S. bij Mrs. Parker. Het is raar verdeeld in de
wereld. Ik zou van mijn leven geen dokter kunnen worden. En Marge doet het toch
maar en nog gratis ook. Toch liever doodziek op een eenzaam eiland dan Marge
naast mijn bed. Ik snap die professoren toch niet. Maar misschien ligt het wel aan
ons. Het is toch maar twee tegen een al hebben we het wel anders bedoeld. En hoe
dat nu verder moet, weet ik ook niet. We durven haar de huur niet opzeggen en zo
doorgaan kunnen we niet. We gaan maar liefst niet naar huis en de meubels nog niet
eens afbetaald om het een echt home te maken.
En nu is het dan toch gebeurd. Ik weet nauwelijks waar ik ben en al twee dagen van
kantoor thuisgebleven. Het is, zoals die dokter van de ambulance zei. Maar hoe? We
hadden haar tegen haarzelf moeten beschermen en de autoriteiten moeten
waarschuwen. Maar welke autoriteiten? En ze was zo gek toch niet. Het is je plicht
jegens de maatschappij, Lady, zei die detective, een reuze opschepper. Alsof ik die
niet ken met de belasting en het envelopje voor de kinderverlamming nog van
Roosevelt. Daar zijn ze toch maar netjes mee doorgegaan al waren wij thuis altijd
Republikeinen. God god, wat voel ik me ontzettend... Ik kan nauwelijks nadenken.
Als je me dat een week geleden verteld had, had ik iedereen voor gek verklaard, want
dat ze raar was, wist ik, maar dit is te erg. Zo woon je gezellig samen en zo heb je
het allerergste wat een mens overkomen kan. Peggy is nou even naar de kruidenier
en de slager en ik wou haar nauwelijks het huis uit laten al kan er niets meer gebeuren
met die stakker in Bellevue, maar zo is Peggy. Die is zuiver en alleen niet naar kantoor
gegaan om mij, maar anders direct de volgende morgen, daar kan je op rekenen. En
wat moest je zeggen? Ik kom vandaag niet, want mijn huisgenote heeft een
moordaanslag gepleegd en ik ben er kapot van, dan zouden ze toch zeker vragen of
je gek bent net nu 't zo druk is. Ik schijn de hele tijd over gek te praten. Ik zie Helen
achter het telefoonbord al, die zou denken dat ik me aanstelde al had het al in de
ochtendbladen gestaan nog zonder foto's. Dus ik zei, dat ik niet kon met de politie
en zo wat toen al niet meer waar was want dat was de vorige avond in een uur al
afgelopen. Mom had het moeten weten,
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éen moordaanslag in mijn huis. En anderhalf jaar met zo'n type in een appartement.
's Nachts en overdag op Zaterdag en Zondag. En dan was het ook vast niet gebeurd.
Als Daddy en Mom nog leefden, was ze er zo uitgevlogen, moet je net Daddy hebben.
Die had het zo gezien. Maar wat, zou je zeggen. Ze gedroeg zich toch normaal van
een oppervlakkig standpunt. Als ik aan de ouders van die jongen denk, word ik
helemaal gek. Ze kende hem nauwelijks want eerst kwam die kleine de was bezorgen
en deze lange blonde pas sinds een paar maanden, want ik herinner me nog, dat we
hem een fooitje gegeven hadden voor zijn Kerstmis en daarna kwam die ander en
we vonden het toen nog zonde van het geld, hoewel Peggy zei, dat hij er toch voor
gewerkt had en je het zo niet moest bezien. Peggy weet het altijd precies en haar
gevoelens zijn altijd gebalanceerd. Of we nu bloemen naar de begrafenis moesten
sturen, wisten we ook niet en we hadden spijt genoeg, dat we het niet naar het
ziekenhuis gedaan hadden toen hij tussen leven en dood zweefde, hoewel hij toch
buiten bewustzijn was. Maar het gebaar telt natuurlijk bovenal en de ouders zien,
dat we meeleven.
Die dagen dat we niet wisten of Marge nu een moordenaar was of niet waren
ontzettend, en nu komt ze er nooit meer uit, wat met een verwonding nog wel eens
het geval kan zijn, zegt Peggy. Ik kan er absoluut niet bij. Misschien had ze eens
ruzie met die jongen gehad als we uit waren wat met die gescheurde lakens en haar
weggeraakte blouse nog wel het geval kon zijn. Er was heus wel 't een en ander aan
te merken maar wie draagt de verantwoordelijkheid met de tijden zoals ze zijn? Zeker
niet die vermoorde jongen. En ik vraag me nu af wat de ouders van andere jongens
tegen elkaar zeggen. Je kan je zoon waarachtig nog geen loopjongen voor de wasbaas
laten zijn. Als Marge bij die Chinees gebleven was, zoals ze wou, was er niets
gebeurd, maar wij boden de onze aan omdat die bezorgde in een moeite door. En
nou zie je 't. Mijn broertje Johnny deed altijd boodschappen na schooltijd voor
Koolian, de kruidenier. Maar in New Jersey gebeuren zulke dingen gewoon niet.
Daar moet je New York weer voor hebben. En toch kan ik best begrijpen dat als ik
de ouders was, wat ik heus nog wel eens zal zijn, ik er meteen een einde aan zou
maken. Mijn zoon geen loopjongen voor niemand onder zulke omstandigheden.
Praat het maar uit, zei Dokter Farley altijd tegen Mom als ze een inzinking had
over Daddy's moeder omdat Gram altijd de baas wilde spelen. Nou dat, toen ik thuis
kwam, dat was Woensdag... of Donderdag? Ik ben de tel kwijt in mijn conditie. Nee,
Woensdag was het, waar blijft de tijd, alweer drie dagen geleden. Toevallig was ik
het eerste thuis, omdat Peggy nog wat citroenen voor de vlâ zou oppikken, waarvan
ik het recept ook al kwijt geraakt ben in de ellende, hoewel het daar op het tafeltje
lag. Geen wonder overigens. Nou enfin, ik kom gewoon de trap op omdat ik wist,
dat ze Woensdags nooit thuis is, want het was waarachtig geen lolletje tegenwoordig.
En die brief van Sis in mijn hand die ik uit de brievenbus gehaald had en die ik ook
nooit gelezen heb met al dat bloed er aan. Dat ik niet stapelgek word, snap ik zelf
niet. Ik moet zenuwen hebben van ijzer en staal. Het had tenslotte net zo goed van
ons kunnen zijn. Ik steek de sleutel in het slot, echt suffig, want de deur was open,
maar net zo, dat je het op het eerste gezicht niet zien kon. Dat vond ik toen nog
vreemd, maar ik
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dacht, dat is weer echt Marge met haar hoofd bij de studies en ik moest er toch eens
met Peggy over praten. Ik loop de gang in en ik zie een groot ding op de grond en
ik voel kleverigs onder mijn voet voordat ik bij het licht kom - en daar had je 't. Hij
leefde nog en kreunde zelfs en ik, in plaats van iets te doen, wat Peggy later nog zei
en terecht, begin te gillen. Verder weet ik niet hoe of wat maar ik stond opeens
helemaal beneden op de deur van de concierge te bonzen en ‘Help-help...’ te roepen
toen Peggy net de voordeur binnenkwam. Die vertelde me dat later. Ook om je dood
te generen, maar ik zie het een ander doen. Waar blijft Peggy nou. Het is hier doodstil,
ik heb er helemaal geen lol meer in en aan de radio wen je ook. Het is wat je noemt
een smet op het appartement en nog drie afbetalingen op de meubels in het
vooruitzicht en met die woningnood zitten we natuurlijk toch vast. Maar enfin, de
concierge rende naar boven op die leeftijd ook nog en voordat je het wist was het
een gekkenhuis met al die sirenes buiten en politie de trap op. En ik huilen maar,
gewoon de ergste nervous breakdown sinds Daddy. Al gauw kwamen de detectives
bij me waar ik zat in de concierge's huiskamer met een kop koffie. Ik kon gewoon
niet ophouden voordat de dokter van de ambulance me een injectie gaf. Met al mijn
wilskracht ging ik mee naar boven en er was gelukkig een deken over, maar 't
allerergste was Marge. Peggy stond voor haar gesloten deur met de politie aan
weerskanten verdekt opgesteld en sprak gewoon tegen haar, wat alweer bewijst wat
een bijzonder meisje Peggy is. Heel kalm van ‘Marge... Marge... Doe nou open. Ik
ben 't, Peggy,’ wat ik eenvoudig belachelijk vond, Marge kennende. En toen trapten
ze de deur in wat we ook nog niet weten wie dat betalen zal. Peggy kwam toen bij
me staan en het leek wel een uur en geen geluid van Marge, alleen die
mannenstemmen rustig en beschaafd. De dokter liep wat heen en weer naar de
badkamer met een spuitje en daarna kwam ze er uit. Marge tussen al die detectives
en agenten als een misdadiger en Peggy en ik schoten de badkamer in. We konden
het niet aanzien al waren ze aardig tegen haar en praatten kalmerend en zij kalm toen
we om de hoek keken.
‘Did you do that, Marge?’ vroeg die ene en hij kende haar niet eens, wat ik achteraf
nog een brutaliteit vind. Marge stond heel onwerkelijk te kijken en van nee te
schudden met een floers over haar koude vissenogen waarmee ze mij heel wat keren
de doodschrik op het lijf heeft gejaagd en toen zei die opschepper: ‘Come on, Margie
(nou vraag ik je, de familiariteit) why did you do it?’ En toen zakte ze in haar knieën
en moesten ze haar ophouden onder de oksels. Na een lange stilte knikte ze van ja
en ik wist dat ze dat direct al bedoeld had want het nee-schudden was eigenlijk meer
hoe-is-het-mogelijk-dat-ik-dat-deed. Te denken dat je met zo iemand samengewoond
hebt, want zoals Peggy later zei, ze had het in een vlaag van waanzin gedaan. Die
vlaag had wel een uur later kunnen komen toen ik thuis kwam. Ik begrijp niet, waar
Peggy blijft, 't is vlak om de hoek. In de kranten zeiden ze, dat de psychiater haar
ontoerekenbaar vond. Dat had ik ze ook wel kunnen vertellen. Het ligt er maar aan
wat je toerekenbaar noemt met die studie en al. En nu is ze in Bellevue onder
observatie. Wij hebben haar lang genoeg geobserveerd, God helpe me, maar je moet
niet denken dat ze ons iets vragen, terwijl we aan de reporters nog vertelden dat ze

Ad interim. Jaargang 6

109
vreemd was. Die krantenheren en heren waren 't vast niet, wat ik allang wist, vroegen
ons van alles en beledigende dingen ook van mannen-visite en zo waar we eenvoudig
niet aan denken als meisjes-alleen. Dat had Mom moeten weten, want die heeft me
wel anders bijgebracht en gelijk had ze als je nagaat wat de oorlog aan mannen gedaan
heeft. Absoluut geen reserve, wat geen wonder is met de houding van Franse en
Italiaanse meisjes. En die trouwen ze ook nog en de regering betaalt de overkomst,
zonder rekening te houden met al die ongetrouwde vrouwen hier. 't Is maar goed,
dat we geen telefoon hebben, want met onze namen, adres en foto's in de krant was
het einde nog niet in zicht, hoewel die foto van mij bar was. In mijn zenuwachtigheid
zonder lippenstift en mijn haar in een toestand omdat er Zaterdagavond geen warm
water was, wat ik de concierge ook nog wel eens onder de neus zal wrijven. Te
denken, dat ik zo op de voorpagina stond en die leuke foto bij de viering van het
vijftig-jarig bestaan op kantoor om de baas heen helemaal achterin.
Het allerergste komt nog voor de rechtbank, waar we Marge weer zullen ontmoeten
en ik kan die stakker niet meer aanzien. Nou zie je toch maar weer wat doktoren
eigenlijk weten, wat Daddy ook altijd zei. De hele dag om haar heen en dan nog
professoren geworden ook en niet eens merken, dat iemand stapelgek is, terwijl wij
het al lang vermoedden. Ze had gewoon dokter geworden en de patiënten in bed aan
zo iemand overgeleverd. Je zou waarachtig nog een brief aan Truman schrijven als
je niet wist dat hij wel wat anders te doen heeft met die Russen en hij trouwens toch
niet antwoorden zou. Dat ik voor Dewey gestemd heb, bewijst wel dat ik mijn hersens
bij elkaar heb en voldoende door Daddy werd ingelicht over wat er bij de Democraten
omgaat. Marge was voor Wallace en verder hoef ik je niets te vertellen. En als Peggy
niet voor Truman geweest was, wat ik absoluut nooit begrepen heb, hadden we de
grootste ruzie kunnen hebben want Marge was ontzettend persoonlijk. Zo stonden
we dan in dat ene geval gelijk. Ze was altijd voor de negers en de Joden en niet dat
ik iets tegen die mensen heb als ze maar in hun plaats blijven wat je van Sheila op
kantoor ook niet precies kan beweren.
Peggy zegt, dat we ons geen verwijten moeten maken. Het bewijs is er, dat het
aan ons niet lag en zelfs nog een verjaardagspartijtje ook, wat ze ons 't leek wel
eigenlijk nog kwalijk nam. Ze sprak de hele avond niet tegen ons nadat we al die
moeite gedaan hadden om het een echte verrassing te maken en ik zag best hoe Doris
en Edna van de een naar de ander keken, omdat ze ons negeerde en geen mond open
deed. Altijd de beste bedoelingen. Toch had ze aardige dingen en ze was interessant
vooral als ze van die enge ziektes vertelde, hoewel Peggy beweerde, dat dat puur
sadisme was omdat Peggy er niet graag over hoort. Dat geloof ik nu ook weer niet.
Ze had tijden, dat ze bepaald aardig was net als die keer toen ze ons mee naar de
schouwburg nam wat ze absoluut niet bekostigen kon. Ik vraag me af wat er met
haar geld in de bank gebeurt, haar vaders erfenis waar ze bescheiden van leefde. En
de huur van deze maand willen we onder geen voorwaarde aannemen, zegt Peggy,
omdat ze er al erg genoeg aan toe is en als je tenminste een beetje geld hebt, hoef je
niet van de armen wat zo erg is voor de krankzinnige mensen volgens ‘The Snake
Pit’. En ik
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herinner me nog, dat we tegen elkaar zeiden, zo erg is Marge toch niet en we heel
opgewekt naar huis gingen, een bewijs, dunkt me, dat we al lang wisten wat er aan
de hand was. Daar is Peggy. Ik heb een reuze honger, geen wonder als je nagaat dat
we uit blikken geleefd hebben, omdat ons hoofd wel naar wat anders stond.
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Verwekking
A. Margadant
Jij bent mij niet de drager van geluk of zorgen,
en nimmer heb je mij geketend tot bezit.
Reeds lag, in diepe schaduwen, mijn zaad verborgen,
dat eens ontkiemen moest tot gloed van rood en wit.
Jij bent de grond, waaruit mijn stengel kwam gerezen.
Mijn kelk ontvouwde zich aan zon en regen bloot.
Zo zal ik bloeien en verwelken in jouw wezen,
herzinken in de bodem waar ik aan ontsproot.

De kunstenaar
Cornelia Brinkman
Wat ooit aan gal of honing,
aan offerande of spot
ging in of uit mijn woning,
mijn droompaleis, mijn krot,
of 'k smaad kreeg of beloning,
als wijze of als zot,
wat van mijn ziel ten toon hing,
gelouterd of verrot,
'k ben hofnar van mijn koning,
maar priester van mijn god.
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Een treinreis
Tonny Scherft
‘Dènken doe ik niet meer,’ zei een man met zwart, sluik haar rond een gezicht met
fanatieke ogen en een teruglopende kin. ‘Denken doe ik nooit meer. Ik leef zoals ik
gedreven word te leven. Ik wil mijzelf bezitten, en niet in de weg staan....’
‘Maar dan maakt u misbruik van uw vrijheid van wil,’ antwoordde hem een andere
passagier met een grote bos rode krullen boven een verlegen, rood en glimmend
gezicht, ‘en daarmee ketent u uzelf tot slaaf. De hoogste vrijheid is de vrijwillige
binding....’
‘Je spreekt als een dominee 's Zondags tussen 10 en 12,’ zei de fanatieke man
hierop verachtelijk, en spuwde op de grond, of eigenlijk, bovenop de punt van mijn
schoen.
Ik zat tussen de beide banken van de coupé op m'n koffer, die ik plat op de grond
had gelegd, m'n benen vèr voor me uit. De sterke bodem onder mij voelde ik
schokkend meegenomen worden in de geweldige vaart, een rustig en zeker zwevend
vlak boven het gierende wentelen van de wielen. De trein draafde voort langs steden,
landerijen, ik zag schuin omhoog door het raampje aan de overkant alleen een stukje
onbewegelijke lucht. Het begon al donker te worden, ik keek aan tegen de komende
nacht als tegen een sombere, vijandige kolos die ik niet zou kunnen verzetten. Hij
boezemde mij geen angst in, maar weerzin en zwijgende wanhoop.
‘Vrij-zijn is integendeel zich-zelf zijn,’ betoogde de Godloochenaar verder. ‘En
wie zou daarbij uit kunnen maken of men goed of slecht is, en of de uitwerking van
onze daden goed zal zijn of kwaad? Dikwijls werkt het goede kwaad uit, het kwade
goed, en wij oordelen toch allen naar het eigen wezen....’
‘Maar wat verstaat u onder “u-zelf”-zijn? Verbergen zich dan niet vele aan elkaar
tegenstrijdige hartstochten in uw ziel?’ trachtte ik mij in het gesprek te mengen. Doch
mijn woorden bleven hangen
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tussen de benen, tot de hoge sfeer der hoofden drongen ze niet door, zodat niemand
er acht op kon slaan.
‘Een treinreis is als een reis door het leven,’ zei een juffrouw die aan het raampje
zat. ‘Ook in het leven is men altijd onderweg....’
Die juffrouw luisterde nooit naar hetgeen de anderen zeiden. Met vrouwelijke
hardnekkigheid sprak ze steeds over hetzelfde, de treinreis vergelijkend met de
levensreis. Zeker had ze in zoverre gelijk, dat ook een trein zijn verschoppelingen
kende.... Als ik vanuit mijn nauwe positie naar haar omhoog keek, ontwaarde ik een
openhangend mantelpakje en daaronder een strakke jumper die de contouren van
haar puntige, wijd uiteenstaande borsten heel precies deed uitkomen. Door de
opdringerigheid hiervan, bleef mijn blik eraan vastgehecht zodat mijn onderzoek
zich niet tot haar gelaat uitstrekte, hoewel ik even een lange, gestrekte hals had
opgemerkt en daaromheen zachte, blonde haren.
‘Neen, neen’ declameerde de fanaticus. ‘Geen goed of kwaad is zeker, het enige
waar het op aan komt, is te bestaan, en nú te bestaan, nu, nu!’
Als ons op deze reis verrassingen staan te wachten, dan is het dank zij hem, dacht
ik vaag en staarde soezerig langs de benen. De hele coupé scheen míjn bestaan allang
vergeten te zijn, of althans was men ervan overtuigd dat ik, vanwege dit onderste,
ingekerkerde plaatsje, tot een minderwaardig soort moest behoren.
‘Voor mij is bijna alles zeker,’ antwoordde de kinderlijke, rode man op de uitval
van de fanatieke. ‘Ik voel heel duidelijk hoe de wereld samenhangt en wat ik daarin
doen moet,’ - en met een beetje plechtige vertrouwelijkheid voegde hij eraan toe:
‘Ik heb een groot ideaal, weet u, ik ga zendeling worden onder de primitieven.’
‘Je bent een gelukkig mens,’ meende de ander. ‘Je bent alleen nog niet erg ver.
Nog niet eens verdreven uit het Paradijs.’
Hierop viel de mond van de kinderlijke man open en raakte niet weer dicht. Daarna
lachte hij zijn grote, vierkante tanden bloot en streek met een rode knuist door zijn
krullenbos, alsof hij beschaamd was.
‘Een treinreis....’ begon de geëxalteerde en zeer litteraire juffrouw opnieuw.
Tegenover haar zat een heel dikke man, van wie ik van onderaf niets kon
onderscheiden dan een vervaarlijke kin, een soort plafond boven mijn hoofd, dat zijn
verder gezicht aan 't oog onttrok. Hij had zich echter éénmaal, de situatie verkennend,
over mij heengebogen, en toen had ik opgemerkt dat hij rode zakken
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onder de ogen had en wijde neusgaten, terwijl zijn achterhoofd één plat vlak vormde
met nek en rug. Deze man was zeker meer aandelen rijk dan gezonde organen. Hij
hield een stok tussen zijn benen geplant, z'n beide handen lagen om de knop.
Onafgebroken staarde hij naar de juffrouw, met een blik alsof zij een niet zeer
interessant kijkspel was. Zo nu en dan maakte hij een smakkend geluid met de lippen,
maar tot nog toe had hij geen woord gezegd.
Het was nu vrijwel donker geworden in de coupé. En in dat donker groeide de
haag der benen, zodat deze bijna vreeswekkend werden en honend óver me heen
schenen te groeien. Tenslotte sloten ze rond mij dicht als een muur met verticale
rouwranden, die ik nooit meer zou kunnen doorbreken. Toch stonden de voeten
bescheiden en ingetogen naast elkaar, soms schuifelden ze even, als dieren die in de
slaap gaan verliggen. Maar niemand garandeerde mij dat ze werkelijk ongevaarlijk
wáren; dat ze op een ogenblik niet tot een wanhopige activiteit zouden overgaan,
redeloze, ja waanzinnige aanvallers zouden worden, mij belagend in dit donkere hol.
Want hoewel de hoofden nog duidelijk bleke plekken waren in de schemer achter
de ramen, ging hier op de grondverdieping langzamerhand alles verloren in de
duisternis. Scherpe of uitgezakte vouwen, glimmende knieën, neerhangende
regenjassen, waren niet meer afzonderlijk te onderscheiden. Ook de peau-de-suède
schoenen die bij de bestaanszoeker behoorden, kon ik niet terugvinden, alleen de
gloednieuwe van de adspirant-zendeling waren nog vaag zichtbaar. En natuurlijk
was er ook geen misverstand mogelijk omtrent de zijden gekousde benen vlak naast
mij, van de juffrouw die zulke korte rokken droeg, dat ik tussen haar dijen precies
een stukje lichtblauwe dessous gewaar werd. Als haar benen maar net een tikje dikker
waren geweest, dan had ik me niet kunnen weerhouden mijn hoofd ertegen te leggen.
Boven mij begon het gesprek zich plotseling te versnellen en driftig op en neer te
golven, de woorden kaatsten hard en haastig tussen de verschillende hoofden, als
een bui hagelstenen.
‘Ik leef tenminste, ik leef tenminste!’ riep de bestaansbezweerder en
ogenbliksprofeet hysterisch. ‘Ik leef, en volmaakt maak ik dit ogenblik! Ik leef, en
ook streef ik - ja, ik móet streven, omdat ik in het vloeibare ben en geen weet heb
van de hardheid van het ding, - omdat het geheel opgeloste, mijn wezenstoestand,
streeft naar verdichting - op dit ogenblik!’
De dikke man tegenover de juffrouw kuchte. Waarschijnlijk werd
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zelfs hem deze waanwijsheid te bar. Dit ogenblik, en volmaakt! ‘De tijd is tijdsduur,’
wilde ik zeggen, ‘het ogenblik bestaat niet.’ Maar de zwak en zonder overtuiging
gemurmelde woorden stegen niet uit boven mijn eigen duister rijk. Bovendien dacht
ik: het helpt toch allemaal niets, deze man verstaat alleen zichzelf en kan ons nog de
meest ondenkbare poetsen bereiden.
‘U tart God,’ zei de zendeling, met toenemende benepenheid en zinkende moed
in zijn stem. ‘U tart God, dat kan nooit goed gaan.’
‘Ja, ik tart God. Ik tart God dat Hij mij in de weg moge staan en de hand tegen
mij opheffen! Zolang Hij hiertoe echter niet bekwaam blijkt, behoef ik mij van Zijn
bestaan ook niets aan te trekken, en is dit bestaan bovendien minder overtuigend dan
het mijne!’
‘Maar denkt u dan ook nooit aan uw medemens?’
‘Wis en waarachtig niet! Ik lieg geen liefde. Mij krijg je niet schijnheilig. Ik leef
op m'n eigen houtje, volmaakt....’
‘U bent een mens met een arm hart,’ zei de kinderlijke man oprecht meewarig.
‘De menselijke waardigheid....’ begon ik te piepen, maar bedacht nog bijtijds dat
ook deze reeds werd ontmaskerd. Daarbij klonk m'n stem stoffig, dus zweeg ik liever.
De botten van mijn neergezeten deel begonnen pijn te doen, en ik kreeg onduldbare
kramp in m'n kuit.
‘Wat geniet ik intèns,’ kwam boven mij de juffrouw vanaf haar koninklijke zitplaats
met een erotische trilling in haar stem. ‘Wat geniet ik intens van dit nachtelijk, doodstil
voorbijzwaaien van het land. Een treinreis....’
Opeens ontstelde ik hevig, hoewel ik toch dadelijk daarop besefte, dat er niets aan
de hand was. Ongeveer in 't midden boven de zeer hoge rugleuningen der banken,
staken twee gezichten naar voren, misschien allang, misschien al eeuwen, maar ik
ontdekte het nu pas doordat juist het volle maanlicht als een zee naar binnen stroomde.
Het waren twee spitse damesgezichtjes vol blauwige schaduwen, met donkere kappen
op die over het voorhoofd heenhuifden en onder de kin waren vastgebonden met
lange, afhangende linten. De linten waren groen en feitelijk ook de gezichten. Of als
ze niet groen waren, dan waren ze grijs als lood. De lange hals lag bij beiden verdord
tussen gestrekte pezen. Zo eindigen wij nu allemaal, dacht ik. Toen viel het mij in,
dat die hoofden daar niet konden zweven, dat ze moesten toebehoren aan buurvrouwen
van ons in de coupé's links en rechts. Ze waren begerig naar een twistgesprek en nu
op de knieën op de bank gaan liggen. Ook hun benen moesten verdord zijn.
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Afgeleid door dit incident, had ik de verwachting, dat een van de vele waakzame of
ingedommelde voeten op een ogenblik verraderlijk en trefzeker zou uitschieten,
geheel vergeten. Daardoor schrok ik geweldig toen dit toch gebeurde en mij
onvoorbereid trof. Het moet de zware voet zijn geweest van de zwijgende man met
de kin. Misschien zat ik te dicht en te belemmerend bij de benen van de juffrouw.
Ik kreeg een stekende trap die mijn lendenen nog lang zou heugen. Met een vloek
schoot ik omhoog, stond even slaapdronken te wankelen en liet me vervolgens
neervallen aan de overzijde van de couloir. Daar bleef ik liggen tegen het
coupédeurtje, dat nog koud was en waarboven het raam tochtte. Terwijl ik neerviel,
woei er een stofwolk rond mij op, ‘dat maakt mijn plaatsje schoon,’ dacht ik. Als
mijn hoofd opzij zakte, kwam het in harde aanraking met de koperen deursluiting.
Toch haalde ik vrijer adem dan tussen de sombere benenlinie.
Er kwam langzaam een paartje door de gang schuifelen. Het meisje, dat er in de
maneschijn peinzend en glanzend uitzag, stapte op mijn benen en merkte het niet.
De man, die haar om het middel gevat hield, stapte óver mijn benen en merkte het
ook niet. Ik keek ze vaag en afwezig na, ik had er nooit over gedacht om een vrouw
te nemen, toch kreeg ik opeens een zacht knagend gevoel, alsof het leven mij tekort
had gedaan.... Tegenover mij bedaarde het geraas tussen de mannen, men poogde te
slapen. De hoofden knakten bengelend neer, de monden spleten open, de wangen
bolden zich. Het werd helemaal stil in de coupé. Onder de voortijlende bodem ruisten
gelijkmatig de wielen van de trein. Het maanlicht raakte soms even bij ons achter.
In de hoogte, boven de bankleuning, wiegelden de damesgezichtjes mee op de
rhythmische beweging. Mijn schedeldak leerde de deursluiting dulden. Ook ik
schommelde in slaap.
Opeens ontwaakte ik met een schok. De gezichten zagen er grauw en gemeen uit in
de eerste ochtendschemer. Er heerste grote opschudding. De fanatieke man met de
peau-de-suède schoenen was verdwenen! Het leek iets bovennatuurlijks, want niemand
had hem weg horen gaan en één zwoer de hele nacht wakker te zijn geweest.
‘Ik meende vannacht iemand aan het raam te horen wringen,’ weifelde de
adspirant-zendeling en streek door het heilige vuur van zijn haar. Ik vroeg mij af,
hoe de God van zijn toekomstige bekeerlingen eruit zou zien en dacht dat de kleur
rood in zijn persoonsverschijning wel overwegen zou.
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‘Jasses, misschien is hij uit het raam gesprongen,’ zei de juffrouw griezelend.
‘Nonsens,’ weerlegde kort haar overbuur, die tot nog toe gezwegen had.
‘Daarmee zou hij nooit bevestigd hebben dat hij bestaat,’ bestreed ook ik de
juffrouw. En hiermee scheen de zelfmoordveronderstelling te hebben afgedaan....
‘Hij kan naar de W.C. zijn,’ opperde de juffrouw weer, nu besluitend tot het
nuchtere.
‘Daar kom ik net vandaan,’ merkte de primitievenminnaar op, zichtbaar voldaan
over zijn ditmaal onomstotelijke bewijsvoering.
‘Laten we afwachten,’ besloot ik op Salomonswijze.
‘Misschien komen wij het nooit te weten,’ zei de juffrouw spijtig en sentimenteel.
‘Hij was toch zéér interessant....’ Zij haalde een kolossale lippenstift tevoorschijn en
zette haar dunne lippen nog een tikje zwoeler aan.
Juist toen wij allen reeds behoedzaam onze tassen en portefeuilles begonnen te
controleren, stond de gemiste opeens voor ons, met zijn hoofd gewoon in de lucht
en zijn voeten op de vloer. Hij greep onmiddellijk met een woest gebaar in het
bagagenet en smeet met koffers en jassen. Zijn vingers trilden, hij transpireerde van
nijd, in deze enkele nachtelijke uren was zijn baard stekelachtig gegroeid.
‘G.V.D.’ riep hij luidkeels, waarop de kwezelgezichtjes hoog boven ons plotseling
opwipten en verzonken, - de groene linten roetschten er achteraan. ‘Ik zit in de
verkeerde trein!’
In alle mondhoeken sprong een lachje tevoorschijn. We keken elkaar aan alsof we
zeggen wilden: was de kerel dus zo ongevaarlijk? Ook de man met de kin, aandelen
en embon-point grijnsde, met oprecht leedvermaak, en snoof daarop verachtelijk. Ik
voelde me gedrongen een troostrede af te steken. ‘Wel,’ zei ik, ‘als deze trein de
verkeerde trein blijkt te zijn, niet voor ons, maar voor u, dan moet er tussen u en deze
trein ook een persoonlijke verhouding bestaan. Dit bewijst dus, ten eerste, dat u gelijk
had toen u zei, dat u bestond, ten tweede, dat er in principe ook een goede trein
mogelijk is, niet alleen voor ons, maar juist ook voor u....’
De man zag er echter uit, alsof wijsbegeerte hem nooit geïnteresseerd had en de
dagelijkse last des levens hem altijd te zwaar was geweest. Ik had inmiddels m'n stijf
geworden leden omhooggestrekt en stak nu glimlachend boven m'n medereizigers
uit. We zaten allen onder 't stof en de kreukels, - maar als we straks gewassen zijn,
dacht ik, zal
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de opgewektheid terugkeren en krijgen we waarschijnlijk zelfs sympathie voor elkaar.
Alleen de uit zijn hemelhoge ogenbliksillusie getuimelde fanaticus zat somber met
de koffer in zijn hand op de punt van de bank, wachtend op het eerstvolgend station.
Ik peinsde over de veelvoudigheid van Gods wegen - of de onze. Buiten schoven
bebloemde weiden voorbij, met bossen aan de horizon. Enkele koeien waadden nog
geheel door de dauw, hoewel de lucht al geel werd van de doorbrekende zon. Ik bleef
glimlachen, want de nacht was doorstaan en de ochtend wekte een gevoel van
mildheid.
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Kronieken
Toneel
Sinds men zich in letter- en toneel-lievende kringen begon op te maken om de strijd
aan te binden met alle negatieve krachten, die het vertonen van Nederlandse stukken
op het beroepstoneel tegenhielden zijn wij plotseling in een ander vaarwater geraakt.
In voor Amsterdam onbekend snel tempo zijn er drie toneelwerken opgevoerd van
Nederlandse auteurs, waarvan er twee zeer geslaagd blijken. Het eerste, ‘Voor altijd
Pilatus’ werd reeds in dit tijdschrift besproken, het tweede, ‘De Ring en de Kelim’
hield een belofte in en behaalde een betekenisvol succes.
Luisa Treves schreef een stuk, dat niet alleen goed toneel is, maar bovendien een
probleem van onze tijd geeft op originele en artistieke wijze.
Een archeoloog, die met zijn luchthartige vriend uit New York opgravingen doet
op het eiland Cyprus, beschermt een Joods meisje, dat is weggelopen uit het Engelse
interneringskamp, omdat zij naar Palestina wil vluchten. Na al de verschrikkingen
die zij doorstaan heeft, bezielt haar nog slechts één verlangen: eindelijk een omgeving,
waarin zij hoort, een kamer van haar zelf met een tafel, een lamp, boeken en een
divan met een kelim. Paddy, de archeoloog, leeft in een gedachtenwereld, waar ruimte
en tijd betrekkelijke grootheden zijn. Een opgegraven ring is hem symbool van de
herhaling der menselijke verbondenheid. Deze ring behoorde aan Melissa, vrouw
van Onèsilos, die 500 jaar voor Christus de vrijheid verdedigde tegen de tyrannie
van zijn broeder. In een bijzonder knap gevonden en geschreven tafreel beleven wij,
- door enkele kleine veranderingen in kleding en belichting - het drama van Melissa
en Onèsilos en realiseren ons, hoe de tijd slechts relatieve waarde heeft voor het
immer weerkerende menselijke conflict. Het gaat nu om de keuze tussen de ring en
de kelim, en het meisje blijft bij haar zo lang verdedigd en alles overheersend
verlangen: de kelim. Zij verlaat Paddy en vlucht in de nacht naar het beloofde land.
Dit belangwekkend gegeven heeft Luisa Treves tot spannend en soms ontroerend
toneel gemaakt; zij is erin geslaagd, ons te overtuigen en de door haar gekozen figuren
zijn niet alleen maar dragers van ideeën, maar boeiende mensen, die het dramatisch
conflict reëel en concreet voor ons doen leven. De regie van Fiolet heeft het stuk op
hoog niveau tot zijn recht doen komen; Elise Hoomans gaf een goede vertolking van
het eenzame gekwelde meisje met haar slechts op één doel gericht verlangen, Rob
de Vries verkwikte de geladen atmosfeer met zijn jongensachtige vitaliteit als de
New Yorkse vriend, Sternheim schetste geestig de priesterfiguur. Fiolet had zijn
kracht zo aan de regie gegeven dat zijn archeoloog

Ad interim. Jaargang 6

120
er enigszins mat door werd, ofschoon alle accenten van deze consciëntieuze acteur
gevoelig en diep verantwoord zijn.
Het stuk, dat de Van der Vries-prijs verwierf, heeft de naam van Luisa Treves
meteen relief verleend; wij zien in haar een auteur, van wie voor het Nederlands
toneel veel verwacht kan worden.
* **
Een teleurstelling werd de vertoning van Heydendael's ‘Licht Geval’. Weliswaar
bleek opnieuw, hoe uitzonderlijk ‘toneel-begaafd’ deze auteur is, maar dit stuk, dat
de prijs van de Gemeente Amsterdam kreeg en feitelijk bedoeld is voor het
volkstoneel, bezit ondanks zijn uitstekende kwaliteiten het allervoornaamste niet:
atmosfeer. De talrijke figuren in het Amsterdamse rendez-vous, waar de ‘Kwal’ en
mooie Karel, de waarzegster, de juffrouw van de cafetaria, tevens echtgenote van de
S.S.-man, en de buitenman, die twee dames het hof maakt, door elkaar krioelen,
vormen geen geheel, het is een willekeurig samenraapsel van los naast elkaar staande
wezens, en tevergeefs tracht Heydendael door zijn ‘intrige’ ze samen te binden. Op
zichzelf is elke figuur knap neergezet, maar al zit er nog zoveel speelbaars in elk van
die dramatis personae - er is geen diepgang, geen element in, dat waarlijk belangrijk
is en leeft. Daardoor wordt het stuk, waarin hevig geschoten wordt en doden vallen,
een goedkoop lachsucces. Heydendael heeft zijn beste kruit verschoten, zonder doel
te treffen. Betreurenswaard, want zelfs bij deze mislukking bleek opnieuw, hoeveel
deze auteur ‘kan’, hoe uitstekend hij effecten en contrasten weet te scheppen. De
verrukkelijk-geestige creatie van den buitenman door Gobau mag niet onvermeld
blijven; ook Elly van Stekelenburg was zeer goed als de cafetariadienster. Ko van
Dijk, die de regie voerde, kwam als mooie Karel niet tot zijn beste toneelqualiteiten.
Wanneer zien wij deze begaafde acteur weer eens tot belangrijk werk komen?
***
Het Rotterdams Toneel heeft het in Frankrijk reeds beroemde stuk ‘Montserrat’ van
de Algerijnse schrijver Emmanuel Roblès vertoond en daarmede een interessant
probleem op de planken gebracht. In de Zuidamerikaanse vrijheidsoorlog heeft de
aanvoerder van het onderdrukte volk, Simon Bolivar, zich voor het Spaanse
bezettingsleger in een schuilplaats verborgen, die door een toeval aan een der
officieren, Montserrat, bekend is. Montserrat besluit, de vrijheidsheld niet aan zijn
landgenoten uit te leveren, en ofschoon zijn commandant, Izquiérdo hem met de
ergste folteringen bedreigt, blijft hij zwijgen. Dan laat de commandant zes
willekeurige mensen van de straat halen als gijzelaars. Deze zes - vier mannen en
twee vrouwen - zullen worden doodgeschoten als Montserrat niet spreekt.
Elk van de zes mensen doet een aangrijpend beroep op de man, die hun leven in
zijn hand heeft. Toch blijft hij zwijgen en de gijzelaars worden stuk voor stuk
geëxecuteerd. Montserrat acht de opoffering van deze zes
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levens minder noodlottig dan het elimineren van Simon Bolivar, de kracht van het
verzet, door wie het land zal worden bevrijd van tyrannie.
De keuze met alle daarmede gepaard gaande verantwoordelijkheid is hier het
brandpunt der conflicten en men behoeft niet van Sartre-epigonisme te spreken in
dit ruig en bijna slordig geschreven stuk, want de auteur beoogt een incidenteel
historisch gegeven tot dramatische verwerkelijking te brengen en het zou niet
behoeven te verbazen als Roblès van het existentialisme slechts vaag op de hoogte
zou zijn. De zes slachtoffers, die de hoofdpersoon in zijn bijna ondragelijke tweestrijd
brengen en houden, zijn vrij willekeurig gekozen en niet alle overtuigend, maar het
gaat voornamelijk om het uiterst aangrijpend gegeven van keuze en
verantwoordelijkheid.
Merkwaardig genoeg is niet de titelfiguur Montserrat de meest belangwekkende
mens in dit stuk, doch Izquièrdo, de commandant, die door de tegenpolen van zijn
mentale eigenschappen boeit. Hij is wreed en onbewogen, omdat de te grote mildheid
van zijn natuur door vroeger ondergaan onrecht in haar tegendeel is veranderd.
Honend, striemend speelt hij van ijskoude hoogte dit wrede spel en blijft superieur
aan de kleine jammerende wezens, die hij schouderophalend laat afmaken. Hij heeft
slechts één ding voor ogen: het doorzetten van zijn wil en offert daaraan cynisch het
laatste sprankje mededogen, dat zijn vroegere natuur nog in hem zou kunnen doen
gloren.
De creatie van Izquièrdo behoort tot de zeer goede toneelprestaties der laatste
jaren: Richard Flink gaf deze figuur in al zijn tragische eenzaamheid, de eenzaamheid
van de tot het kwade gedoemde teleurgestelde. Daarnaast had Remmelts met
Montserrat een ondankbare taak, want deze rol vraagt meer mimiek en filmische
close-up-expressie dan waarlijk toneelspel.
***
Franse studenten (Le Groupe Théâtral Antique de la Sorbonne) gaven in enkele
Nederlandse steden een verrassende opvoering van De Perzen. Tussen de Griekse
tragedie van Aeschylus en een modern drama liggen vele eeuwen en de verschillen
zijn groot. In de eerste plaats ging de toeschouwer in de vijfde eeuw voor Christus
naar het theater van Dionysos als naar een ceremonie, waaraan het gehele volk
deelnam; het was een bijna religieus gebeuren, een collectief zich wijden aan de
hoogste cultuur. De moderne schouwburgbezoeker gaat een stuk zien, uitsluitend
om individuele redenen, meestal eenvoudig om een ‘gezellige’ avond te hebben,
hoogstens om ‘op de hoogte’ te blijven van hetgeen er in dat seizoen wordt vertoond.
Een ander groot verschil ligt in de verhouding van de acteur tot de gehele bezetting.
Het moderne toneel vraagt van elk acteur individuele prestatie en hij heeft als persoon
betekenis in de rol, die hem moet ‘liggen’.
In de antieke tragedie gaat het om de gehele bezetting. Zelfs de vrouwenrollen
werden door mannen gespeeld, zodat het masker onmisbaar was, en daardoor de
acteur niet zichzelf speelde, doch uitsluitend de geschreven figuur.
Zeer diepe indruk maakte het, dat een groep jonge mensen met fervente toewijding
een zo strakke, geladen voorstelling gaven van het antieke treur-
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spel, een toewijding, zo volkomen gericht op het geheel van de opvoering, dat er een
sterk opvoedende kracht van uit ging. Betere propaganda voor het toneel kan men
zich niet denken.
Het grote probleem bij het opvoeren van een antiek drama is de muziek; hier werd
zij gebracht door de z.g. ‘Ondes Martinot’, een Franse vinding, die het geluid van
een viool, een saxofoon of een clarinet suggereert. De muziek hiervoor werd in
Holland geschreven door Jacques Chailley tijdens zijn verblijf in het Maison
Descartes, en ondersteunde op vaak gelukkige wijze het koor. Dit koor trof diep door
de fanatieke spanning, het complement van de innerlijke bewogenheid der
hoofdpersonen, een spanning, die rhythmisch en strak gestyleerd, steeds hoger werd
opgedreven tot een climax, die uitbrak in het oproepen van de geestverschijning van
Koning Darios. Slechts door totale overgave aan de artistieke opzet kan toneel nog
betekenis hebben. Elke persoonlijke ambitie is hier weggevallen, het gaat alleen om
de hoogste waarden. Geen commerciële overwegingen, geen stersysteem komt hier
meer aan de orde, doch uitsluitend het zuiverste idealisme. Dit blijkt dan toch in onze
tijd nog bestaanbaar.
EMMY VAN LOKHORST.
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Parijse kroniek

Renoir

Maart 1949
In Noord-Frankrijk ligt veel sneeuw. De bomen hebben er grote, donkere dotten
tussen hun takken, die men op het eerste gezicht voor vogelnesten houdt, maar die,
wanneer men er met de trein dichter bij komt, mistletoe blijken te zijn. Heeft men
deze, aldus groen ‘versierde’ bossen achter zich gelaten, dan ziet men reikhalzend
uit naar het eerste symbool van Parijs: de Sacré-Coeur.

Le Musée du Louvre
Het Louvre is uitgedund. De Franse School is ondergebracht in het Petit Palais, de
Impressionisten zijn verhuisd naar het Musée Jeu de Paume.
Met kloppend hart en tot het uiterste gespannen wandelt men de eindeloze Grande
Galerie door, bereid om elk avontuur met de schilderkunst te beginnen. Men neemt
alles in zich op, maar noteert in zijn achterhoofd alleen datgene wat als bijzonder
opvalt. Alsof men de eerste is in een onbetreden gebied, in plaats van de zoveel
millioenste bezoeker van een wereldberoemd museum, ontdekt men Sano de Pietro,
St. Jerôme et le lion; Signorelli, Nativité de St. Jean Baptiste; een eenvoudig
mansportret van Greco; Rembrandts Bethsabé: La femme à l' éventail van Goya. Dit
hoorde voor maanden voldoende te zijn. Maar men kan het niet laten nog verder te
dwalen.

A l'Idole Immortelle
Men verwijlt een ogenblik tussen de idolen van het wonderlijke eiland Cyclades:
vrij platte, uiterst eenvoudige, licht naar achteren gebogen ovalen
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van gepolijst marmer, waaruit zich alleen de neus verheft. Zij overtreffen verre elke
plastiek van Brancussie. Men dwaalt langs de idolen van andere Middellandse
Zee-culturen, komt bij de archaïsche Grieken en gaat langs vitrines met duizenden
terracotta's, vazen en schalen, tot men de Lécythes Funéraires à Fond Blanc
aanschouwt, na en naast de sterke en krachtige zwart-bruine tijd van een zeldzame
verfijning en elegantie. Lieflijke figuren in dunne, zwarte, rode en oker lijntjes en
groene en rode kleurvlekjes gepenseeld op het blanke vaaslichaam, gevangen tussen
zwarte hals en voet. O Picasso! O Miro! O Artigas!
Wanneer ge dan de Egyptische afdeling, die met de Griekse parallel loopt, binnen
kijkt, doch niet meer de moed hebt binnen te gáán, schittert u een kleur tegen die tot
het meest karakteristieke behoort dat de Egyptenaren gecreëerd hebben: een blauw
glazuur, dat zo uit de hemel gestolen schijnt, beschilderd met ondoorgrondelijke
zwarte tekens.

Petit Palais
Het kost enige moeite de zware verguld-bronzen deur van het Petit Palais open te
duwen. In zijn linkervleugel herbergt dit museum de glorie van de Franse
schilderkunst, van Fouquet tot Corot. Van de koele portretten van Clouet en het kille
en gemaniereerde gebaar, waarmee de hertogin van Villars de tepel vasthoudt van
Gabrielle Destrée, voorbij het koude licht van LaTour en door de doodse stilte der
sterfkamers en kloostergangen van Philippe de Champaigne, naar het moment waarop
Apollo verliefd wordt op Daphne en Poussin, op eenvoudige, bijna onhandige wijze
een lied aanheft, waarmee de poëzie in de Franse schilderkunst begint.
Claude Lorrain hijst de zeilen en de vlaggen van het schip waarop Watteau en zijn
gezellen naar het eiland Cythére zullen vertrekken. ‘La leçon de la musique’ van
Fragonard had ook Renoir kunnen schilderen en het portret van Mme Chalgrin van
David zou best van Fragonard kunnen zijn. Waar de schilderijen van Delacroix horen
te hangen, zijn nu briefjes aan de wand gespeld, teneinde de suppoosten gerust te
stellen. In de volgende zaal troont Ingres met zijn souverein beheerste hartstocht.
Vrouwen die nooit positiever en nooit weker geschilderd zijn; zinnelijkheid die niets
met naturalisme te maken heeft. Hij is de antipode van zijn buurman Courbet. Courbet
wandelde met zijn vrouwen niet langs marmeren harembaden, maar langs de boorden
van de Seine. Met Corot, de laatste erfgenaam van Claude Lorrain, sluit deze
verzameling.
In de rechtervleugel is de collectie van de Münchener Pinakothek ondergebracht.
Het is verrassend een tentoonstelling terug te zien, anders opgehangen en in een
andere omgeving. Veel schilderijen hingen in Amsterdam beter. Greco's Ontkleding
van Christus, een van de hoogtepunten van de verzameling, was ongelukkig opgesteld,
evenals Rubens' Amazonenslag en zijn twee landschappen, die in zijn zaal niet de
ereplaats innamen.

Musée Jeu de Paume
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Hier hangen de Impressionisten; van Boudin en Jongkind - van de laatste is aan de
overkant, in de Orangerie, een drukbezochte expositie, dezelfde
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die in Den Haag en in Amsterdam is geweest - tot Seurat, Cézanne, Gauguin, Van
Gogh en Rousseau.
Reeds onmiddellijk bij de entrée verplaatsen de grote groepsportretten van Fantin
Latour ons naar de tweede helft van de negentiende eeuw. Hun grootste charme is
wel dat zij de beeltenissen tonen van Baudelaire, Champfleuri, Verlaine en Rimbaud,
van Manet, Renoir, Whistler en vele andere corypheeën. Uit deze sombere vergadering
van afgestorvenen treedt men de zaal van Boudin binnen en laat zich wat uitwaaien
in de zeewind van Deauville en geniet van de zon tussen de badgasten aan het strand
van Trouville. Aldus gesterkt begint men zijn tocht langs de meesterwerken van de
Impressionisten.
Daar is Manets portret van Nina de Gallias, van een nooit aflatende, prikkelende
bekoorlijkheid tussen haar Japanse waaiers. En dat van Lola de Valence, die haar
onsterfelijkheid meer te danken heeft aan dit schilderij en aan dat ene kwatrijn van
Baudelaire, dan aan het meeslepende rythme van haar voeten en haar castagnetten.
Dan volgt Degas, met zijn pastels van naakte vrouwen tijdens het toilet; exquise
landschappen van Sisley - de meest verfijnde, meest onvervalste impressionist -;
Renoir, die in zijn laatste periode alles wat zijn verdorde hand aanraakte
metamorfoseerde tot een glanzende, bijna zijdeachtige substantie; Cézanne, met zijn
bittere klaarheid en onverzettelijkheid, die toch niet zo ver afstaat van Louis le Nain
en Chardin als men gemeenlijk denkt. En daar Henri Rousseau: ‘La Charmeuse des
Serpents’ (1907) en ‘La Guerre’. Rousseau is en blijft het merkwaardigste fenomeen
van de (moderne) schilderkunst. Bij hem gebeuren de wonderlijkste dingen. Dit zijn
‘imaginations’ van een geheel andere orde, van een geheel ander plan dan b.v. dat
van Renoir of wie dan ook. Rousseau staat alleen. Bij hem begint de magie, bij hem
eindigt de traditie. Wanneer er één is aangeraakt door ‘la gloire’ dan is hij het. Dit
realiseert men zich pas goed in de Salle Wilhelm Uhde, wanneer men tegenover de
Parijse Primitieven staat, zoals Seraphine, Vivin, Bombois, Peyronnet. Bekoorlijk
door hun eenvoud, oprechtheid en onbeholpenheid. Verfrissend, vriendelijk en
kinderlijk, maar nooit schokkend, nooit overweldigend.
Met deze overpeinzing evenwel staan we reeds in het

Musée le l'Art Moderne
(Ancien palais de Tokio)
De erezalen zijn voor Vuillard en Bonnard. Maar al zijn Vuillards ‘La salle à manger
rouge’ en ‘Après le repas’ hoogtepunten van een verfijnd neo-impressionisme en al
bezitten zij al het raffinement van Bonnard, Bonnard zélf is veel naïever, veel ‘viezer’
dikwijls in zijn schilderijen, maar van een veel groter en inniger poëzie. Vuillard is
naast Bonnard een knappe, burgerlijke decorateur. Hij mist diens rijkdom en
ongelooflijke kleurengloed, diens emaille-achtige materie, diens ongedwongen, men
zou haast zeggen onschuldige compositie.
Utrillo, Rouault, Derain, Matisse, Braque, Picasso volgen elkaar op, ordelijk, goed
opgehangen, maar geen van alle vertegenwoordigd door een opvallend
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Manet
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mooie collectie. Van Dongen laat met zijn ‘Saltimbanque au sein nu’ zien wat hij
als schilder waard is. Pascin (1885-1930) en Chagall zijn altijd weer even ontroerend
en vertederend. Het is onder alle omstandigheden en in iedere omgeving een vreugde
het werk van deze twee geniale schilders te zien. Van Chagall hangt hier o.a. een
verrukkelijk rode acrobate en een schitterende ‘clair de lune’. Na Miro, Masson en
Dali staat men eensklaps voor Brianchon en Lequeult, twee schilders van een verfijnde
Ecole de Paris, die sinds 1939 geheel vergeten zijn, overschreeuwd door het
reclame-decorativisme en de kakelbonte kleuren van een Pignon, een Grischia,
Fougeron, Lapique, Marchant, Burtin, Tailleux, Baraine en hoe ze verder nog heten
mogen.

Hommage à André Derain
Onder deze titel houdt de Galerie de Berri een tentoonstelling van deze door zijn
escapade in de oorlog verwaarloosde schilder. De expositie toont zowel vroeg als
laat werk. Bijzonder mooie landschappen in groen en blauw (men staat versteld over
de eenvoud, ja de afgezaagdheid van het motief en wat Derain er van maakt), kleine
stillevens in grijze toon, een schitterend, groot stilleven in grijzen en zwarten met
heerlijke, rhythmische vormen van doeken en plooien (hoofdzakelijk witte - op grijs
en zwart - en zwarte, dunne bijna scherpe, elegante lijnen). En dan zijn portretten;
liefelijk en donzig, maar tegelijk hard en glad door een soort manierisme, dat bij
nader inzien een attribuut van zijn wereldvisie blijkt te zijn. Deze gladheid is
kenmerkend voor Derain en geeft aan zijn werk een zeer bijzondere charme. Hij is
een typische olieverfschilder, die met zijn materiaal ‘smeert’, zij het op zeer elegante
wijze. Hij schuwt geen enkel illusionistisch middel. Zijn composities van vrouwen
in landschappen, op een donkere, bruine of oker ondergrond, bestaan bijna uitsluitend
uit reflexen. Ik zou hem de schilder van het glimlicht willen noemen. Zijn wereld
bestaat uit weerschijn, uit illusies, die men niet te dicht benaderen moet, want dan
spatten zij uiteen en verdwijnen. Derain is een van de laatste grote vertegenwoordigers
van een bepaalde wereld, een bepaalde zienswijze, een bepaalde cultuur. Zijn wereld
is die van Raphael. Alleen Raphael, zegt hij, is goddelijk. ‘Raphael est le plus grand
incompris’. Aan hem komt men pas toe, wanneer men heel veel teleurstellingen
beleefd heeft.

50 ans de plaisir
In de Galerie René Drouin op de Place Vendôme houdt Picabia een tentoonstelling.
Picabia is een man die alle modestromingen volgt en er heel geraffineerd mee speelt.
Men vindt hier abstracte en constructivistische, cubistische en dadaïstische,
futuristische en surrealistische schilderijen van hem. Hij laat immers de resultaten
zien van vijftig jaar plezier! Hij doet waar hij zin in heeft en maakt grapjes met alle
mogelijke materialen. Knopen als ogen, lucifers als wenkbrauwen, een sigaret in een
mond of portretten van dames met echte kammen in het haar. De centimeter die hij
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zo graag op zijn schilderijen plakt, is zeker niet de maat waarmee hij ze meet, want
zij hebben meestal enorme afmetingen. Hij amuseert, of amu-
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seerde decennia lang, een snobistisch publiek en hij kan van zichzelf getuigen, dat
hij zijn leven op een aangename manier heeft doorgebracht. Niet als bohémien of
als excentriek, zoals ge misschien zoudt verwachten, o neen; maar als een keurige,
goed gesitueerde Franse burgerman. Gedichten en grafiek van hem liggen uitgestald
op een grote, soliede tafel van een geel-roze kleur, met poten die ornamenten van
kiezelstenen dragen. In een vitrine staat de bibliofiele uitgave van een boek met etsen,
gedrukt op kostbaar papier, de band van perkament en fluweel, waardoorheen men
enorme klinknagels geslagen heeft. Met hun onvriendelijke, scherpe punten noden
zij niet erg tot inkijken en zij geven het boek het aanzien van een vreemde,
middeleeuwse reliquie. Het geheel behoort tot het soliede en gevestigde snobbisme
van de Palace Vendôme.

Les parfums de Paris
Links van Drouin prijst Rancour, met zijn barokke chique van zijden baldakijnen en
gecapitonneerde wanden, zijn beroemde merk ‘Renoir’ aan. Rechts laat Schiaparelli
u achter een van zijn twee etalageruiten een interieur zien, dat van een geraffineerde,
aristocratische nonchalance is: verguld bamboe en zwart lak, excentrieke zwarte
rieten stoeltjes met groene en lila ornamenten en kussentjes van rose fluweel. In de
andere etalage staat een grote ledepop opgesteld (zoals schilders die plachten te
gebruiken) met felkleurige vleugels, welke uit exotische vogels blijken te bestaan.
De pop knielt op een dikke bos stro en kijkt in een vogelnestje, waarin enkele heel
kleine, maar heel dure flesjes parfum liggen. Daarnaast is Coty gevestigd. In zijn
bijna lege etalages heeft hij, op een enkel sierlijk tafeltje, renaissance-engeltjes van
de kunsthandelaar Seligmann opgesteld, die op een pastelkleurige draperie een enkel
flaconnetje presenteren...

Al abstract wat de klok slaat
Meer geavanceerd snobisme vindt ge o.a. op de Avenue Massine, bij de Galerie
Maeght, een van de tempels waarin aan de afgod der abstracte kunst wordt geofferd.
Dit is het Mekka van de jeugd, die is opgegroeid in de schaduw van goden en
halfgoden als Picasso, Mondriaan, Miro, Arp, Brancussie en anderen. In deze sector
van Parijs is alles abstract wat de klok slaat. Men scheurt, schuurt, krabt, krast, plakt
en schaaft ijverig en onvermoeibaar; men buigt zich de handen stuk aan ijzerdraad
en men toont u zonder enige reserve of gevoel voor humor de kleinste en meest
ridicule resultaten van deze fröbelarbeid.
Het is tijdens het bezoek aan dit Mekka van de jeugd, dat men zich meer dan eens
afvraagt: is Parijs ook nu nog het Mekka van de schilderkunst?
JOOP HARDY
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[Ad Interim, 1949, nummer 5/6]
De kleine bazuin
Robert Franquinet
‘De nacht is misschien slechts de oogschelp van de nacht’
(Omar Kayyam)

I.
De zee wordt oud.
Het sterrenbeeld is in het woord versleten.
Het lied is als de open deur,
verlaten in de dag
en uit de kleurenboog gereten.
De late dag wordt leeg,
de zon op de oude viskar koud,
het water langs de kaden zwart.
Geen stem groet nog de dingen.
De daken worden droef,
de kanjels vogelloos.
Waar moet het kind van zingen?
Ga langs een man,
- een man? een rekensom! hij heeft dezelfde knopen als uw knopen
op dezelfde jas als uw jas
en het rood van zijn das
is als het rood van uw das.
Ga langs een vrouw,
die een arm vol eenzaamheid wil kopen...
Met wie kan een man nog juichend
door de zomerzaden lopen
en door het bladergoud?
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II.
De stad op de moerassen
brengt wier en schimmel voort,
en de laatste droomgewassen
staan in de herbergpoort;
de stad is een sinteloord
en de vrouw is een urne vol assen.
Zijn het peloussen en terrassen
waarop de priesters en de rechters
zich de handen wassen
om verschoond te zijn van déze massamoord?
De deuren van het huis zijn achterdeuren
want de dood komt nooit meer
als een dief in de nacht;
hij komt als de soldaat op tweede paasdag,
met een gelaat waar niemand zal van walgen
zegt hij glimlachend ‘goede dag’
en hangt de kinderen spelend aan de galgen
en ook de vrouwen neemt hij met een lach
op de lopen van zijn mitrailleur
en treedt cohortsgewijze door de achterdeur.
Zo zijn de steden en zo zijn de dorpen,
en wie het meeste voor de droesem biedt
krijgt de laatste beker toegeworpen,
en wie nog een haan op de torens ziet
met het goud van zijn staart
en een keel voor het lied,
denkt: hem trof geen schroot,
maar een haan op de toren
is een haan op de mestvaalt niet waard,
noch de haan van Lurçat, noch de haan van Clavé
noch de haan van Chagall, op het paard!
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III.
Ook het goud is oud
en reeds onbruikbaar op parade-uniformen.
En het ivoor en het cloisonné
met de sierlijke syrische vormen
van de paradijsvogel, de bloem en het ree.
Ik zag een Umbrische
met borsten donker als mahoniehout,
met de witte tandensneeuw in haar naaktheid
ergens tussen wijnrood vocht.
Ik zag het goud in ringen rond haar benen
en wist hoe bleek het was,
ik zag de paarlen als eenzaam glas
waarin geen zon ooit heeft geschenen.
Ik zag veel noordelijker
en dromend in een kerkportiek
met een kleur van rijp graan aan haar slapen,
tussen nevel en blauw mozaïek
een vrouw, die naar God stond te gapen.
Ik zong: leg uw hand in de twijgen
op het vogelnest;
dáár klopt het leven versneld,
en blijf sprakeloos;
want meer dan goud waard is zwijgen
en wie God ondervraagt, vergeet,
dat zijn haren zijn uitgeteld.
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IV.
De heersers zijn oud
met het schild en het kleed der eeuwen
maar zonder tegenwoordigheid.
Stamhuizen van bedrog hebben zij gebouwd
terwijl de hongerigen schreeuwen.
En ook zij, die met tiara's van goud
op hun haren
het ontij niet kunnen bedaren,
zijn nutteloos, ijdel en oud.
Ik zeg u: nieuwe meesters gaan komen,
kinderen uit de steden, uit het land en het woud
uit woestijnen en vlakten...
Het waanbeeld breken zij.
De woordverweking weren zij.
Prelaten en prinsen doorsteken zij.
Twintig eeuwen ontberen zij.
Nieuwe meesters,
zonder beschaving en vormen,
voor wie cijfers cijfers
en woorden woorden zijn
en de rest een stortbelt vol wormen!
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V.
Is dit een lied?
De wortelstok staat vol.
de navelstreng der aarde.
de waterstraal der stem,
de sappen van het spint,
de welpen van het dier
dat in het najaar paarde,
de blikken van het kind
die nog vol bloempetalen
door de voorjaarswolken dwalen
Het wereldoog staat vol,
het oude straatkarkas
achter de spiegelruiten
met room en ree en kreeft.
Maar wie een hand vol eelt
doch zonder bankgeld heeft,
moet hij daarbij
de straat vol hymnen fluiten?!
Ik zeg u: nieuwe meesters komen
en bouwen nieuwe straten
waarin het oog niet hongerig moet staan kijken
en nieuwe meesters maken nieuwe knechten
en nieuwe meesters maken nieuwe lijken.

Ad interim. Jaargang 6

134

VI.
Waar staat de vrouw te blozen,
de borsten hoog en breed
gespannen in haar kleed
als twee duiven in een struik met rozen.
Wanneer de droge korst
weer keent ten allen kanten,
de botten staan gespleten
en uit het binnenvocht
hun pluim springt, als de dag.
Staat niet het huis van steen
weer zonvol in de planten
en wat verrafeld scheen
weer wapperend als een vlag!?
Ziet gij de zon weer in de tuin verwilderen
met blauwe scherven in het zomergroen,
zoals alleen van Gogh haar op zijn doek kon schilderen,
met violetten van zijn drift
en de gelen der meloen
en in de zee der middagvuren
met vonken van vermillioen.
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VII.
En in hun droomplantsoen,
verkleurd en krom van rug,
spitten de dagjeslui en zweten
op het veld, dat door het aardveil
diep wordt aangevreten.
Maar op de heuvels staat het ooft vol zon
en op de bergen smelt de sneeuwtop
en stuwt het raderwerk der uren
tot in de centrales van beton.
En waar het leven door de vliezen stoot
als een nieuw gesternte
in de oude hemelstreken
staat de kim vol graan
en de kast vol brood
en zuivere bedden om ten slaap te gaan.
Ik schenk u de landschappen van de nachthemel
voor de rust van de slaap!
De rust, niet door staal gespleten,
noch door het angstaanjagend fluiten
noch door het breken van de muren
en het rinkelen van de ruiten.
De nacht zal als het ooglid van de morgen zijn
en uw borst vol tegenwoordigheid.
Beluister in de schelpen van de voorbije vloed
niet meer het ruisen van antieke zeeën;
vul uw oor met werkelijkheid en anders niet
en snijdt de maden uit de vruchten van uw lied!
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Het bruidsbouquet
Josepha Mendels
De man schoof met zijn rechterhand het kindervoetje van zijn knie. De jongen keek
hem aan en legde zijn voet weer op dezelfde plaats terug, alleen nu wat hoger. Hierop
nam de man zijn zakdoek - een witte zakdoek met een rood merk M.R. - en sloeg er
mee tegen de knie van het kind. ‘Au!’ riep de jongen en zijn vader die zich slapende
had gehouden, hees hem op in zijn armen en vroeg of hij dorst had.
De trein reed verder langs bossen en weilanden waarin slechts de koeien wat
afwisseling brachten. Bij het eerstvolgende station kwam er een grote vrouw binnen.
Ze tilde haar rok op en ging op haar kunstzijden onderjurk zitten. Toen ze bemerkte
dat er een roestvlek op was, legde ze daar haar wijsvinger die juist breed genoeg
bleek om deze te bedekken. Zo zat ze daar, rechtop en steeds in dezelfde houding.
De jongen was niet gewend om alleen met zijn vader te zijn. Dit was dus het feest
waarop hij zich weken van te voren reeds had verheugd, nu het dan eindelijk zo ver
was viel het wel tegen. Neem bijvoorbeeld de fles waaruit zijn vader hem te drinken
geeft, hij houdt die zo scheef dat er druppels op zijn nieuwe trui vallen, wat zal
moeder daarvan wel zeggen. En als hij begint te vertellen is het net of hij geen raad
weet... ‘Luister, Jean, er waren eens twee koeien, een er van vond een handschoen
in het gras en zei tegen de ander: kijk es, je hebt...’
‘Je hebt wat?’ vroeg het kind.
‘Je handschoen verloren,’ zei de vader en beet zich op zijn onderlip

Ad interim. Jaargang 6

137
‘Dat is niet waar, die koe loeide vast iets anders. Want dit is niet grappig, Vader.’
‘Ja, inderdaad, ze loeide iets anders.’
‘Wat dan?’
‘Later als je groot bent.’
‘Later als je groot bent, altijd later als je groot bent.’
Een reiziger glimlachte tegen de vader. Er zijn nu eenmaal van die anecdotes,
nietwaar, die ergens in de straat van een metropole opduiken en zich dan verstoppen,
soms in de hoed van een handelsreiziger, maar ook wel in de mouw van een
kinderjasje, en die dan opeens in een andere uithoek van het land weer te voorschijn
komen, of ook zelfs wel in een ander werelddeel.
De trein reed verder en verder. De jongen viel in slaap en de vader hield het
kindervoetje zo vast, dat het niet meer kon bewegen. De rechterhand van de man
gleed gerustgesteld naar zijn knie en bleef daar liggen. Aan een klein station rukte
de conducteur de coupédeur open. Er bleek eerst niets te zien dan een grote krans
van witte rozen, toen, langzaam, volgden een hoofd en een paar benen. De vrouw
met de roestvlek slaakte een zucht van verlichting omdat ze eindelijk haar stijve
wijsvinger weer kon bewegen, nu de bloemen haar rok bedekten. Dat hoofd en die
paar benen geleken elkander: ze waren mager en vermoeid.
En zo waren ze al vanaf de geboorte. In Cepinci, in Joegoslavië bij de grens van
Hongarije, was Radmila op de wereld gekomen; de moeder had haar noch verwacht,
noch gewenst, want haar jongste was al zeventien, de oudste, Bogomir, dertig jaren
oud. Hiertussen kwamen nog twee meisjes, waarvan er een, een paar jaren geleden
een kind gekregen had van een Hongaarse kampeerder, die meteen weer was
verdwenen. Juist was die baby uit de luiers of Radmila kondigde zich aan. In een
stad betekent dat niets, zo een aankondiging, dat is niet meer dan een visitekaartje
dat je in de bus vindt of onder de deur wanneer je thuiskomt. Wil je de bezoeker
zien, dan schrijf je direct terug of je telefoneert, heb je geen belangstelling voor hem,
wel, dan verscheur je het kaartje, of niet eens, je gooit het zo in de prullemand of in
de kachel.
Maar als ergens op een verlaten boerderij een kindje zich meldt, welkom of niet
welkom, binnen wordt het gelaten. En zo kwam na moeilijke maanden - de moeder
had opgezette benen, een vertrokken gezicht en bij de bevalling was het maar net op
het kantje af of
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ze was er geweest - zo kwam Radmila op de wereld. Bogomir en de dochter met het
onechte kind hielden niet op, de moeder er van te overtuigen dat ze nog nooit een
zuigeling met zo een vermoeid gezicht en zulke magere beentjes hadden gezien.
Alles goed en wel, Radmila groeide toch op en toen ze twaalf was verliet ze met een
eervolle vermelding de school, want wat er alles in dat kleine hoofd ging, daar stonden
de ouders versteld van. De vader misschien minder dan de moeder, want ook hij had
goed kunnen leren, maar dat was zo lang geleden, en als je altijd een schop vasthoudt
dan is er geen plaats meer voor een potlood tussen je vingers, of beter gezegd, te veel
plaats, het glijdt er tussen uit en wanneer er dan een enkele keer wat te schrijven viel,
dan liet hij het Radmila ook maar doen.
Het sprak vanzelf dat ze op de boerderij ging werken, trouwens ze kende al alles
wat er van haar gevraagd werd, melken en boenen, de beesten voeren en de vaat
wassen. Dat deed ze zo vijf jaren lang. Toen dreigde de oorlog. ‘Ouders,’ sprak
Bogomir (die intussen was getrouwd), op Kerstnacht '38 terwijl ze allen om de tafel
zaten waar een eenvoudig feestmaal stond opgediend, ‘ouders, het ogenblik is
gekomen waarop u moet rusten. Ik zal de boerderij verder beheren, geholpen door
Breda, mijn vrouw.’ ‘Ja,’ knikte Breda, ‘ik zal hem helpen zoveel ik kan.’
‘Dan is er dus geen plaats meer voor mij!’ riep Radmila. ‘Als je wilt kun je blijven,
zustertje, maar nodig hebben we je niet.’
Nodig hebben we je niet... Dat zeiden de ouders ook en de koeien en varkens die
was het al om het even wie hen zou verzorgen. ‘Zoek een man, kind,’ maar de oudste
zuster lachte, zo een schrielhans, waar moest die een man verdaan halen...
Zij kon er wel iedere week een vinden, maar ze wilde niet meer. Ze had haar zoon
naar een fabriek in de stad gestuurd en zelf werkte ze eveneens bij vreemden. ‘Dat
is ook de oplossing voor jou, Radmila.’ ‘Bij vreemden in je eigen land,’ antwoordde
zij, ‘dat moet niet prettig zijn. Je zult dan altijd naar huis verlangen omdat je alles
zou willen vergelijken.’ De vader keek haar aan en glimlachte, zo had hij ook gedacht
toen hij jong was... ‘Ga dan bij vreemden in een vreemd land, kind,’ zei hij, ‘je mag
wel bij ons blijven, maar we hebben geen geld en wat moet je doen?’
Zo schreef Radmila zich in bij een transport landarbeiders dat naar Frankrijk zou
vertrekken om daar te werken. Ergens op zolder stond nog een rieten mandje en de
vader sneed de riemen om het te sluiten,
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haar bagage was niet zwaar, wat kleren, wat schoenen en de bijbel. Het afscheid
werd heel kort, het liet zelfs geen tijd voor tranen. En terwijl zij nog dacht: dag mijn
land, wanneer zal ik je ooit terugzien... zongen reeds de jonge boeren en boerinnen,
en hun stemmen klonken ver in de stille avondlucht:
Spomladi vse se veseli
Kovsaka ptička žvreoli
Proje srce je žalostno
Ker mora vzeti slovo.1)

Toen ging de trein bewegen en wel met zo een vaart dat ze meteen de bonte zakdoek
van haar vader uit het oog verloor. Rondom haar lachten en schreeuwden de boeren.
Zoveel mannen had ze nog nooit bij elkaar gezien. Ze droogde haar tranen die toch
nog gekomen waren, want het was prettig naar al die verschillende gezichten te
kijken. Het scheen wel of zij blij waren dat ze op reis gingen, ze waren veel en veel
opgewekter dan de weinige vrouwen die het transport telde.
‘Je bent wis en stellig de jongste hier. Wat ga je daarginds beginnen? Was er bij
Moeders pappot geen plaats meer voor je? Dat lijkt me toch niet zo moeilijk voor zo
een kleine “slaboten”.2) Mooi ben je niet, maar wel lief.’
De man die zo tegen haar sprak droeg een gele pet en hij heette Tomislav. Tomislav
nu, verliet haar die hele nacht niet meer, zij sliep in met het hoofd op zijn schouder
en tegen de ochtend - ze reisden in goederenwagens - trok hij haar tussen zijn benen
en zij had het best en warm. Ze droomde dat hij haar zoende en toen ze wakker werd
veegde ze haar wang af, die vochtig was. Hij keek haar aan en vroeg: ‘Weet je al
waar je gaat werken?’ ‘Neen,’ zeide zij, ‘en jij?’ ‘Neen,’ antwoordde hij, ‘maar ergens
zullen we wel terechtkomen. Ze zeggen dat je goed verdient daar in Frankrijk,
misschien dat we na twee jaar weer terug kunnen. Heb jij al heimwee?’ ‘Neen,’ zei
ze weer, maar toen hij ‘Spomladi vse se veseli’ begon te fluiten, wendde ze zich van
hem af.
Eindelijk, na anderhalve dag, bereikten ze het eindstation. Tomislav hees zijn
rugzak over zijn schouders, omhelsde haar en zei: ‘Tot

1) In de Lente is alles vrolijk, alle vogels zingen, alleen mijn hart is treurig, want ik moet mijn
land verlaten.
2) schrielhans.
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ziens, liefste.’ Zes en dertig uren tevoren had hij bij het afscheid in Cepinci tot Zora,
zijn jonge vrouw, hetzelfde gezegd.
Het werk op die verlaten Franse boerderij was zwaarder dan thuis. Zij was hier de
meid en het leek wel of de varkens haar ook als zodanig beschouwden, want
nauwelijks had ze een hok schoongemaakt, of sterker nog, terwijl er één hoek schoon
was en ze daar de varkens heenjoeg om de andere ook te reinigen, bevuilden ze die
weer, en liefst allemaal tegelijk. Zoiets was in Cepinci nimmer gebeurd. Daar hadden
de beesten meer achting voor haar, daar was het of ze voelden dat zij de dochter des
huizes was. En wat blijft er over in een vreemd land als zelfs de beesten je niet meer
respecteren? Want de mensen deden dat heus niet. Zeker, ze gaven haar goed te eten,
heel goed zelfs, vooral aan ‘le goûter’ als ze een uur konden schaften. Dan stond de
lange tafel vol schalen en potten met vlees en ‘rillettes’, er waren hammen en koude
omeletten, ieder had zijn eigen zakmesje en sneed daarmede een homp van het grote
brood. De eerste keer was ze met de kaas begonnen en iedereen moest lachen want
dat hoorde natuurlijk niet zo, maar ja, die dag was ze heus wat verbouwereerd geweest,
want midden in de week was er waarachtig een kip op tafel gebracht, de boerin had
er een poot van afgetrokken en aan haar gegeven. ‘Eten, kind,’ had ze gezegd, ‘anders
kan je niet werken.’ En stel je voor, het was niet eens de kip geweest die gisteren
doodgevallen was van de warmte, dat beest was zonder meer op de mestvaalt gegooid.
Pluimvee dat sterft van de hitte kan niet anders dan een hartkwaal hebben, zei haar
moeder altijd, en dat was in haar land de enige gelegenheid geweest, dat zij gevogelte
aten. Ook kreeg ze cider te drinken en dan nog koffie en dan nog een borreltje, het
was bijna te veel...
Spreken deden ze niet aan tafel, de boer, de boerin, hun twee dochters, de vier
knechten en zij. Je hoorde ze alleen allemaal eten, op de jongste dochter na, die een
nufje was en naar de stad toe wilde. Louis, de grijze knecht, was altijd de eerste die
zijn cigaret rolde en vervolgens op zijn horloge keek. ‘Nog juist vijf minuten,’ zei
hij dan en Pierre, Raymond en Joseph grepen naar hun tabaksdozen. Het was alleen
Joseph die haar wel eens aankeek wanneer hij van tafel opstond, eenmaal had hij
met zijn arm tegen haar borst gestoten en pardon gefluisterd. Hij had toch zo een
melankoliek gezicht en zo een rare onderlip, dat zij hardop was gaan lachen. De
boerin had gezegd: ‘Schiet op en ruim de tafel af, geen tijd voor gekheid.’
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Geen tijd voor gekheid, geen tijd voor jongzijn. Werken, werken. En verlangend
naar de postbode uitkijken of die misschien bericht van Tomislav zou brengen. Wat
een zot idee, terwijl hij niet eens haar adres wist.
Zo gingen de weken voorbij en elke Maandagmorgen liep weer naar de Zondag
toe, de dag waarop de arbeid eindigde bij het uitgebreide déjeuner. Een lange, stille
middag lag er dan voor haar. Eenmaal had Joseph gezegd: ‘Kom, ga mee wandelen,’
en ze waren wel drie uren samen geweest en in die drie uren had hij niets anders
kunnen vertellen dan:... ik heb het warm... en:... we gaan naar huis terug... want
behalve dat hij vlug sprak, ging het ook nog binnensmonds, en zo kon zij zijn woorden
niet volgen. Dus, had hij zijn pijpje maar gerookt en af en toe in het groene gras
gespogen.
En toch zei de boerin nog toen ze samen thuiskwamen: ‘Ik wil dat niet tussen mijn
personeel, begrepen, zoek andere vrienden, zijn er geen landgenoten van je hier in
de buurt?’
En Tomislav's leven verliep vrijwel eender. Werken, werken. Met dat verschil, dat
hij een man was en het gemakkelijker had. De Zondag bracht hem geen problemen,
de meisjes uit de omgeving liepen hem achterna. Maar ook zij hadden moeite zich
verstaanbaar te maken en na een zoen of een degelijker vrijpartijtje bleef er niets
over dan ieder zwijgend zijn eigen weg te gaan. Tenslotte voelde Tomislav zich nog
het gelukkigste wanneer hij in het bos bezig was bomen te hakken. Dan zong hij
liedjes uit zijn vaderland, en eenmaal toen hij ‘Spomladi vse se veseli’ floot, toen
kwam opeens Radmila in zijn gedachten, en hij voelde weer haar magere lichaam
rusten tussen zijn benen... Het was niet moeilijk te weten te komen waar ze wel
ondergebracht was, en hij was verrast toen hij hoorde dat zij op niet te verre afstand
van hem woonde. Hij schreef haar een briefje en vroeg hierin hem Zondag tegemoet
te komen: een uur met de trein, en dan ga je de weg op naar het bos.
Ze liep niet, zij zweefde naar hem toe. Zweefde over het mos, over de varens heen,
langs de bloemen en ja, zelfs over stronken, tot ze in de verte zijn gele pet ontwaarde.
Toen raakten haar voeten de grond...
‘Hallo,’ zei hij, ‘hallo slaboten, blij je te zien. Wat heb je me te vertellen?’
‘Te vertellen, Tomislav? Heb even geduld, mijn tong moet losraken
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van mijn gehemelte. Wekenlang heb ik niet kunnen spreken. Waar moet ik beginnen,
wat wil je weten? Het werk is zwaar en het eten is goed. Maar ik ben een vreemdeling,
in het werk en aan hun tafel.’ Hij heeft haar voortdurend aangekeken toen ze sprak.
Zo goed deed hem die vertrouwde taal, zo lang had hij niet naar al deze bekende
woorden mogen luisteren. Opeens vroeg hij haar: ‘Heeft iemand je al gezoend?’
‘Neen,’ antwoordde ze, heel eenvoudig: ‘Neen.’
Toen heeft hij gevraagd of ze wilde gaan zitten. Hij heeft een plekje uitgezocht dicht
bij een vijver. Ze konden het water beluisteren, maar verder was er geen geluid en
hij heeft haar weer tegen zijn schouder getrokken en later tussen zijn benen. En zij
had het weer best en warmer... Zora, Zora, zong het door hem heen. En toen zag hij
zijn geweten in de vijver drijven. Zonder geweten kan een man zich een heleboel
veroorloven. Alles gaat dan om zo te zeggen vanzelf. Vooral als de remmen het
geweten nog achterna gaan... Natuurlijk moet hij medewerking hebben, maar wie
kan van een kleine Radmila, zo ver van haar land, zo eenzaam en schuchter,
verwachten dat ze weigeren zal? Trouwens om te weigeren moet er een reden
aanwezig zijn en alle gedachten gingen met de eerste liefkozingen mee, haar laatste
was...: het gras ruikt als in Cepcini, er was een blind paard, dat had zijn ogen altijd
gesloten, zal ik ze ooit weer open doen? ‘Tot ziens, kleine Radmila, tot ziens,
“slaboten”.’ Hij zoent haar voorhoofd, zij drukt zich nog eens tegen hem. Dan verlaat
ze hem.
In de dagen die volgen wacht en wacht zij. De postbode is de bosgod die haar geluk
bij zich draagt. Alleen de tijd is nog niet rijp om het af te geven. Tomislav, Tomislav,
je hebt me je vrouw genoemd, Tomislav, Tomislav, wanneer zal ik je vrouw worden...
En er kwam een dag dat het regende, niet zo maar gewoon regende, maar de wolken
braken bijna zichtbaar uiteen, en niemand ging naar buiten toe, het werk lag stil en
nadat de beesten verzorgd waren bleef Radmila die middag ook binnen en streek de
was. Toen klopte de postbode, hij schudde zijn cape uit voor de deur en liet in een
straal het water van zijn pet lopen. Zijn leren tas glom van het nat en de boerin nam
een doek en droogde die af. ‘Goedenmiddag samen,’ zei hij, ‘ik ben wat laat, niet
alleen door het slechte weer, maar ik heb toch iets meegemaakt... Zeg kleine daar,
jij komt immers uit Joegoslavië als ik me niet vergis?’ ‘Ja,’ knikte Radmila,
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‘'t is wel niet veel post wat ze me van thuis sturen, maar u hebt het toch goed
onthouden.’
‘Heb jij ook zo een lange, stevige knul gekend, hij droeg altijd een gele pet.’
‘Tomislav,’ zegt Radmila, ‘dat is Tomislav. Hebt u eindelijk een brief van hem?
Ik wacht al zo lang. Hij zou me schrijven, hij... Geef mij die alsjeblieft vlug. Ik kan
niet langer wachten.’
De postbode zet zijn pet weer op en kijkt haar niet aan.
‘Hij is toch niet vertrokken?’ vraagt zij dan.
‘Je kunt het, als je wilt, vertrekken noemen. Je weet ook wel dat hij de naam had
een van de beste houthakkers uit de omgeving te zijn. Dan stuurden ze hem hier
heen, dan weer daar naartoe. Vlijtig als hij was, is hij in dit weer toch gaan werken,
gleed uit, kwam onder een vallende boom terecht en is verpletterd, ja, letterlijk
verpletterd. Dat kun je vertrekken noemen, nietwaar, vertrekken naar de eeuwigheid.’
‘Drink eens, kind,’ zegt de boerin, ‘ik heb nooit geweten dat je verkering had.
Drink dan toch.’
Maar haar lippen hebben het glas niet aangeraakt. Zij is vertrokken naar het
dichtstbijzijnde dorp. Voor een bloemenwinkel heeft ze stilgestaan, een lange tijd
stilgestaan. Over haar mager gezicht viel een vreemd licht, het was of dat uit de
hemel kwam, helemaal alleen voor haar gezonden. Een licht dat een bruid kan vangen,
die uit de kerk komt na de inzegening. Alleen zijn jonge bruiden meestal in het wit
gekleed en zij was in het zwart, in het glimmend zwart van een regenjas. Zij ving
dat licht zonder het te willen...
De bloemist opende de winkeldeur en vroeg: ‘Waarmee kan ik u dienen,
jongedame?’ Zij wees op witte rozen. ‘Een krans?’ zei hij, naar haar zwarte kleren
en schoeisel wijzende. ‘Dat zal een dure geschiedenis worden.’
‘Neen, geen krans, een bruidsbouquet,’ antwoordde zij. ‘Wat doet u nu,’ vroeg ze
even later toen ze hem bezig zag toch een krans te vlechten. ‘Arm kind,’ antwoordde
hij, ‘een meisje koopt toch niet haar eigen bruidsbouquet. Je kent onze taal nog niet
goed, ik weet dat je dit nodig hebt en niets anders.’
‘Vergist u zich niet?’ vroeg ze weer.
‘Welneen, witte rozen zijn een band voor het leven zowel als voor de dood.’ Toen
heeft ze haar beursje leeggeschud en er zelfs nog de twee gouden munten bijgelegd
die haar moeder had meegegeven toen
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ze naar Frankrijk is vertrokken. Hij heeft haar de krans zo in de handen gelegd dat
ze die niet beschadigen kon. Haar hoofd kwam er juist boven en haar benen staken
er onderuit. Ze geleken elkander, zo mager en vermoeid.
Zij is door de straten gelopen naar het kleine station toe. En zij is gaan zitten naast
de vrouw met de kunstzijden onderrok en de roestvlek.
De man tegenover haar schoof opnieuw met zijn rechterhand het kindervoetje van
zijn knie.
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Kruis en munt
Johan Daisne
Waar blijft de slaap, als hij niet komt?
Gekreukter dan het beddelaken
zit ik thans bij het raam te waken;
maar het gewoel, langzaam, verstomt.
De vreemde klaarte van de nacht
maakt ook van mij zich weerom meester,
gelijk een lichtpaal van de feester
die doelloos door de straat zigzagt.
Waar de slaap blijft, als hij niet komt?
Ik kan mijn glimlach niet bedwingen,
terwijl mijn oorschelpen gaan zingen.
Hij zit voorzeker weer vermomd
ergens zijn droomgoud te verteren de tuiser! - en de kans te keren!
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Het huis op de heuvel
Hubert van Herreweghen
Verloren de vallei,
zien wij aan alle transen
de hemel zo nabij,
zó helder wolken glanzen
rond 't witte heuvelhuis
boven de blauwe meren
waar naar hun oorsprong keren
eenzaten in een kluis,
en waar onze ogen klaren,
leren eenvoudig zijn,
als toen wij reikend waren
om bij elkaar te zijn,
en onze handen vouwen
over elkanders hand
in de andere ogen schouwen
het onvolprezen land:
ter lucht de grijze duiven
die stijgen uit het dal
en als een wind, het wuiven,
geluideloze val,
der ure' en trage dagen
eenzelvig aan elkaar;
waar wij tevreden dragen
het hart. Zo licht. Zo zwaar.
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Gesprek
Hubert van Herreweghen
- ‘Allen die minnen moeten schennen
de tover die de liefste omringt,
maar ik wil tot de kern u kennen,
liefde die tot het merg u dringt.’
- ‘Ook de geliefden, uitverkoren,
zij kennen de ene de andre niet,
zij zien elkander en zij horen,
maar anders, elk in vreemd gebied.’
- ‘De woorden, de woorden zijn leugen,
maar soms de hartklop van uw lied
kan mij zo wonderlijk verheugen
alsof gij door en door mij ziet.’
- ‘Mijn lied ontbloeit als aan een stengel,
maar ik leef in de wortels en het zaad,
waar ik de sappen van het leven mengel
tot soms een bloem uit dorre stam opslaat.’
- ‘Al wat met woorden wij vertellen
ontsluiert wat eenvoudig is,
maar een blind ogenblik ontstellen
ontvouwt mij uw geheimenis...’
- ‘Denk niet: weerspiegeld in zijn ogen
lengt ogenblik tot eeuwigheid.
Het ogenblik heeft u bedrogen
terwijl gij nog van vreugde schreit.’
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De list
Jan Arends
Vandaag ben ik mijzelf niet meer,
ik ben het geraamte van mijn broer,
die gisteren is dood gegaan;
de dood staat altijd op de loer.
De dood staat altijd op de loer
en met hem zeven zonden,
die mij wel slepen naar de hel
als zij mij vinden konden.
Maar ik sta illegaal op straat
te wachten in de regen,
te wachten tot mijn zonden gaan,
maar straks zijn het er negen.
Ik durf mijn huis niet in te gaan;
de dood staat altijd op de loer;
ik sta in regen op de straat
in het geraamte van mijn broer.
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De lege heester
Bert Voeten
Ik ben een lege heester in het duin,
de naakte eenling met nog hier en daar
een dieprood blad dat aan mij hechten blijft.
Het voorjaar raakt mij aan, maar ik vertoon
geen overvloed van spitse, groene loten,
niets dan het rood dat aan mij hechten blijft.
Ik buig mij voor de zeewind, ik verlies
mijn dode twijgen en een kind komt langs
en raapt wat van mij neerligt en het rukt
mijn dikste takken af, het rode blad
dat in een gril zich aan mij hechten bleef.
Wat van mij rest stuift onder, wat ik was
wordt in de wereld haastig opgebruikt.
Ik weet: ik was gering en gij ervaart
mij slechts als gloed van een kortstondig vuur.
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Twee verhalen
Jaap Romijn
De Oproep
De stem door de luidspreker zei: ‘Hallo hallo - hier is een boodschap voor de heer
Vleugelhof. De heer Vleugelhof, die zich vermoedelijk op het tweede perron bevindt,
wordt verzocht zich te melden aan het loket inlichtingen in de hall. De heer Vleugelhof
-’ En daarna werd de boodschap herhaald.
Wie in het openbaar wordt opgeroepen, ondervindt iets van gêne en ook iets van
ongeloof - ben ik het wel? vraagt hij zich af. Een seconde aarzelde ik dan ook, op te
staan, en toen ik mij daarna des te sneller langs de tafeltjes heen wrong, deed ik dat
blozend en met een onzeker gevoel in mijn benen. Ik had mij niet op het tweede
perron bevonden, want ik had mijn trein gemist en in afwachting van de volgende
een kop koffie genomen.
‘O ja, meneer Vleugelhof,’ zei de juffrouw van het loket inlichtingen, ‘er is voor
u opgebeld. Of u de tekening die u bij u heeft maar aan ons af wilt geven. Die meneer
uit Den Haag is al geweest en zou hem hier komen halen.’
Ik kon dat niet onmiddellijk verwerken. Ik was naar Haarlem op reis met een
tekening, die daar met spoed geclicheerd moest worden. Maar in Haarlem wist men
niet dat ik komen zou en op kantoor was het aan niemand bekend met welk doel ik
op reis gegaan was. Bovendien had de juffrouw niet Haarlem gezegd, maar Den
Haag. Ik begreep het niet.
‘Een meneer uit Den Haag, juffrouw? Niet uit Haarlem?’
‘Nee meneer, uit Den Haag.’
‘Dan moet ik nog even terugbellen, juffrouw.’
‘Gaat uw gang meneer,’ zei ze vriendelijk.
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Ik belde 't kantoor op en vroeg naar Vergeer. Toen hij zich had gemeld, vroeg ik:
‘Zeg Vergeer, heb jij mij op laten roepen?’
‘Nee, hoezo? Waar ben je eigenlijk?’
Ik vertelde hem dat ik nog op het station was en wat er verder gebeurd was.
‘Uit Den Haag,’ antwoordde hij, ‘kan dat Budding niet zijn?’ Budding was
vertegenwoordiger van een Haagse clichéfabriek.
‘Jawel,’ zei ik, ‘maar dan zou hij toch bij jou geweest moeten zijn? En al wàs hij
bij jou geweest, dan had hij toch immers nog niet geweten dat ik een spoedopdracht
had? Jij wist er toch ook niet van?’
‘Nee.’
‘Nou dan,’ zei ik.
‘Wat doe je nu?’
‘Ik ga naar Haarlem natuurlijk. Je ziet me vanmiddag nog wel.’
‘Mooi. Goeie reis.’
Ik had wel gemerkt dat mijn probleem hem slechts matig interesseerde en meer
om mij uit te spreken tegenover iemand die dat wel zou doen, dan om dat ik van haar
opheldering verwachtte, belde ik nog even mijn vrouw op.
‘Zeg,’ zei ik, ‘is er bij jou een meneer Budding geweest?’
‘Nee, wie is dat? Waar ben je?’
‘Op het station, de trein van kwart voor tien heb ik gemist. Maar is er niet iemand
aan de deur geweest en heeft er ook niemand gebeld?’
‘Nee, en ik ben ook niet weg geweest. Ik zou niet weten...’
Ik begon te vertellen wat zich voorgedaan had, maar ik had geen gelegenheid om
het haar helemaal uit te leggen. De trein naar Amsterdam kwam binnen en ik moest
de telefoon neerleggen voor ik haar laatste vraag had beantwoord.
In de trein was het rustig. Ik had een vak voor mij alleen, nam een boek en
probeerde te lezen. Maar mijn aandacht dwaalde herhaaldelijk af. Het was zonnig
en helder buiten. Het jonge vee was al in de weiden en de golfvelden bij Amsterdam
waren pas glad geschoren. Wanneer ik dacht aan de oproep, kon ik maar één
verklaring vinden: hoewel ik altijd gemeend had, dat onze naam uniek was in onze
stad, moest er toch nòg een Vleugelhof wonen en deze Vleugelhof was evenals ik
en ongeveer tegelijkertijd op reis gegaan met een tekening. Het was wel een
wonderlijk toeval, het zou de moeite waard zijn om navraag te doen - of misschien
ook niet: ik zou alleen maar, nogmaals, de toevalligheid kunnen vaststellen.
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Ik deed mijn boodschap in Haarlem en reisde terug met de snelste gelegenheid. Nog
juist voor sluitingstijd kwam ik aan op kantoor, waar Vergeer al bezig was kasten
en bureauladen af te sluiten.
‘Raar geval was dat, vanmorgen, vond je niet?’ zei ik.
‘Wat bedoel je? O ja, die vent uit Den Haag. Nou, ik heb nog aan Schepman
gevraagd of zich bij hem iemand gemeld had, maar nee hoor. En weet je nu al hoe
dat zit?’
Maar hij ging door met zijn opruimerij en ik merkte wel, dat de gebeurtenis hem
toch eigenlijk onverschillig liet. Daarom maakte ik mij ervan af door te zeggen, dat
ik blijkbaar een dubbelganger bezat en ik vroeg, of er verder nog iets was geweest.
Meer succes had ik thuis, bij mijn vrouw, die zich in allerlei veronderstellingen
verdiepte, de ene al verder gezocht dan de andere. Zo eindeloos praatte zij over het
geval, dat het mij, van de weeromstuit, volkomen onbelangrijk ging schijnen. En
onwezenlijk ook, alsof het zich in het geheel niet had voorgedaan.
Maar heel reëel werd het weer bij de tweede oproep. De tweede oproep vond plaats
een paar weken later, in de pauze van een abonnementsconcert. Ik dronk koffie in
de foyer, tezamen met een vrij vage kennis, die toevallig naast mij gezeten had. Het
liep tegen het eind van de pauze toen ik de stem hoorde: ‘Hallo hallo, telefoon voor
de heer Vleugelhof.’ En nog een keer: ‘Hallo hallo, telefoon voor de heer Vleugelhof.’
‘Neem me niet kwalijk,’ verontschuldigde ik mij bij mijn kennis, ‘ik zie je
aanstonds wel weer.’ En ik liep snel naar de grote foyer, waar ik mij meldde bij het
buffet.
‘Is hier telefoon?’ vroeg ik een kellner, die juist een volgeladen blad op zijn arm
nam. ‘Ik werd opgeroepen.’
‘Vooraan, meneer,’ zei de man gehaast, en hij duwde mij zacht opzij. Voor in de
zaal was een houten betimmering, waarachter zich het bureau bevond. Ik klopte aan
en de deur werd geopend door een man, die blijkbaar de avondkas opmaakte. Hij zat
met zijn rug naar de deur en reikte achter zich naar de knop. Half naar mij toegewend
zei hij vragend:
‘Meneer?’
‘Er is telefoon voor mij,’ antwoordde ik. ‘Vleugelhof. Ik werd zojuist opgeroepen.’
‘Telefoon?’ zei hij verwonderd. ‘Er is hier niet opgebeld.’
Er stond een toestel naast hem op tafel en een tweede apparaat be-
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vond zich tegen de houten achterwand. Van beide toestellen lag de telefoon op de
haak.
‘Kom meneer,’ zei ik, ‘ik werd toch niet voor de aardigheid opgeroepen. Kan niet
iemand anders het aangenomen hebben?’
‘Ik ben nog niet weg geweest, meneer, en er is hier beslist niet gebeld. Er is nog
wel een ander toestel in huis, maar dat is dienst, het nummer is niet bekend. Ik zou
niet weten... Wacht, ik wil wel even informeren bij degene die de microfoon bedient.
Blijft u hier even?’
Hij stond op en verwijderde zich. Juist toen het belletje aankondigde dat de pauze
voorbij was, kwam hij terug en met opgetrokken wenkbrauwen en hulpeloos
gebarende handen beduidde hij, dat hij geen succes had gehad.
‘Nee meneer,’ zei hij, ‘er is geen telefoon aangenomen en de microfoon werd niet
gebruikt. Hoe was uw naam ook weer?’
‘Vleugelhof.’
‘Vleugelhof...,’ herhaalde hij peinzend, alsof in mijn naam de oplossing van het
raadsel kon schuilen. ‘Nee, er is toch werkelijk niemand opgeroepen. Kunt u zich
niet vergissen?’
‘Maar meneer,’ zei ik, ‘ik was met een kennis en we hebben het allebei duidelijk
gehoord. Trouwens, alle mensen hier moeten die oproep gehoord hebben.’
‘Tja,’ zei hij, en sloeg beleefd zijn ogen neer. ‘Ik kan er toch werkelijk niets meer
aan doen.’
Hij bleef staan wachten tot ik weg zou gaan en ik had het besef dat ik mij, door
langer te blijven, in zijn ogen nog slechts belachelijker zou maken.
‘Nu,’ zei ik weifelend, ‘dan dank ik u wel.’
‘Niets te danken, meneer.’ En kennelijk blij, van mij verlost te zijn, schoot hij zijn
hokje in.
Tegelijk met de dirigent kwam ik de zaal in en ik moest mij haasten om nog op
tijd mijn plaats te bereiken.’
‘Iets bijzonders?’ vroeg mijn kennis.
‘Nee,’ antwoordde ik fluisterend.
Onmiddellijk daarop zette het orkest in, maar van de muziek hoorde ik weinig of
niets. Voortdurend moest ik denken aan het raadselachtige van deze oproep, en
onwillekeurig bracht ik hem in verband met die van twee weken geleden, op het
station. Wàs er verband tussen die twee, kòn er verband tussen bestaan? Hoe kon ik
daar achter komen?
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Thuis gekomen vertelde ik ook deze gebeurtenis aan mijn vrouw. Maar het verhaal
was zo weinig frappant, het leek zulk een krachteloze herhaling, dat ze er maar weinig
aandacht aan wijdde. Ik kreeg zelfs de indruk dat ze het ternauwernood geloofde.
De derde oproep ontving ik op het terras van een Amsterdams restaurant. Ik hoorde
een kellner roepen: ‘Is meneer Vleugelhof hier? Meneer Vleugelhof hier?’
‘Jawel,’ antwoordde ik.
‘Telefoon voor u, meneer. Tweede cel.’
Ik stond op, ging het gebouw binnen en tegelijkertijd maakte ik mij bewust, dat
niemand kon weten dat ik mij in of voor dit restaurant bevond. Daardoor combineerde
ik deze oproep dan ook onmiddellijk met de twee vorige en met een mengsel van
opluchting en angst zag ik het telefoongesprek tegemoet. Stond het in verband met
de andere mysterieuze gebeurtenissen, dan zou ik nu misschien weten wat zij te
betekenen hadden. Ik zou een stem horen - rechtstreeks. Wat de oproep ook te
betekenen had, ik zou in ieder geval zekerheid hebben. De telefooncellen bevonden
zich tegenover de loge van de portier, die mij stond op te wachten.
‘Meneer Vleugelhof?’ vroeg hij. ‘Het spijt mij, meneer, maar de verbinding is
afgebroken. Van de andere kant, meneer, ziet u wel? de telefoon ligt nog net zo.
Wacht u nog even, tot er opnieuw wordt gebeld?’
‘Nee, dank u wel,’ zei ik, ‘het zal wel niets bijzonders geweest zijn.’ Ik was er nu
zeker van, dat deze oproep een herhaling van de vorige was geweest en bij deze drie
oproepen bleef het niet: regelmatig volgden zij sindsdien elkaar op. Na de vierde, de
zesde, de tiende viel er in 't geheel niet meer aan te twijfelen, dat zij uitgingen van
één enkele mysterieuze persoon, die volledig op de hoogte was van mijn doen en
laten. Maar dat was dan ook het enige wat duidelijk was. Nooit kreeg ik een
rechtstreekse aanwijzing omtrent de oproeper, nooit kreeg ik hem te zien of te horen,
en was de eerste oproep nog tamelijk gedetailleerd geweest, later werd steeds volstaan
met een oproep door middel van luidspreker of telefoon zonder meer. Met korte,
maar onregelmatige tussenpozen werd de oproep herhaald en wanneer ik mij in een
openbare gelegenheid bevond, zat ik op de duur al te wachten tot hij zou komen.
Soms vermeed ik het een tijdlang, een restaurant, een concertzaal of een bioscoop
te bezoeken, maar dat hield ik niet vol, want hoezeer de oproep mij ook met onrust
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en angst vervulde, ik ondervond toch de neiging om mij ervan te overtuigen dat het
contact tussen de oproeper en mij nog bestond en behield de vreesachtige hoop, dat
hij zich ééns uitspreken, verklaren zou.
Wanneer het alleen maar in zijn bedoeling lag, mij vrees aan te jagen, mij te
brengen in een toestand van onrust en eenzaamheid - maar waarom? waarom? - dan
was hij daar in ieder geval in geslaagd. Noch bij mijn vrouw, noch bij wie dan ook,
kon ik mij uitspreken. Bij voorbaat besefte ik immers, hoe absurd mijn verhaal klinken
moest en hoe het mij niet zou gelukken het op een geloofwaardige, overtuigende
manier voor te dragen.
Ik werd een ander mens, langzamerhand. Ik deed mijn werk niet meer met plezier,
zag ertegen op om op reis te gaan, was onhebbelijk tegen de kinderen en verloor het
contact met mijn vrienden, ja ook met mijn vrouw. Met haar zelfs het eerst, want zij
was het immers met wie ik steeds alle moeilijkheden besproken had, terwijl het in
dit geval nu eenmaal niet mogelijk was. Mijn somberheid en mijn nervositeit
ontgingen haar vanzelfsprekend niet, maar hoe meer zij vroeg en des te sterker zij
erop aandrong dat ik eens naar een dokter zou gaan, des te sterker werd ook mijn
afweer en des te meer sloot ik mij op in mijzelf. De oproep had mij gemaakt tot een
ongelukkig en onmogelijk mens.
Op een morgen zat ik weer in het stationsrestaurant, waar ik de eerste oproep
ontvangen had. Ieder ogenblik verwachtte ik, mijn naam door de luidspreker te horen
afroepen en de spanning in mij voelde ik langzamerhand groeien tot in het
ondraaglijke. Het was de eerste maal dat ik hier zat sinds het begin en ik koesterde
de vage hoop, maar ook een hevig verlangen, dat nu eindelijk de oplossing komen
zou.
Toen zag ik de man, die iets verderop alleen aan een tafeltje zat. De man had een
groot, bleek gezicht en een krans kroezend haar om een kale en gladde kruin. Hij
had kleurloze lippen, waaromheen een vaag glimlachje speelde, en zeer lichte ogen
in diepe, donkere kassen. Die ogen keken mij onafgebroken aan.
Ik dacht: die man is het en wilde opstaan om mij te overtuigen, om hem te vragen
waarom hij mij kwelde, met mij speelde - of mij waarschuwde, in ieder geval: waarom
hij mij opriep.
Maar ik bleef zitten, ik twijfelde, ik miste plotseling de zekerheid of ik wel ooit
was opgeroepen, hoewel ik tegelijkertijd besefte, dat
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het alleen maar maatschappelijke belemmeringen waren waardoor ik er niet over
spreken kon, zelfs tegen hèm niet.
De man wendde zijn ogen af en hij was plotseling weer een gewone man onder
de anderen. Hij rekende af, nam zijn jas over zijn arm en liep naar de uitgang, naar
het perron. Toen stond ook ik op en haastte mij achter hem aan. Hij liep snel en ik
had hem pas ingehaald toen hij op het buurstation was, waar de trein naar Hilversum
klaar stond. Hijgend legde ik mijn hand op zijn schouder en vroeg: ‘Bent u...’
‘Ja...’ antwoordde de man en het kon een vraag, maar ook een bevestiging zijn een bevestiging van wat? Ik aarzelde even, ik wist niet wat ik verder moest zeggen.
De perronchef gaf het vertreksein en de man sprong nog juist op tijd in de trein,
hij keek niet meer naar mij om. Twee, drie passen liep ik op een holletje mee. Toen
bleef ik achter.

Zwartehaartong
Voor Ir. W. Mols
Met een droge keel was ik wakker geworden, want ik was wat verkouden en had
geslapen met open mond. Een paar maal slikte ik om dat scherpe gevoel in mijn keel
kwijt te raken. Toen was het, herinner ik mij, dat ik de eerste symptomen vernam.
Mijn tong, die door die slikbewegingen tegen mijn gehemelte aangedrukt werd,
voelde enigszins ruw aan. Niet alleen droog, maar ook ruw, ruwer dan gewoonlijk of eigenlijk niet ruw, maar prikkelig op een heel fijne, nauwelijks merkbare manier.
Ik deed nu moeite om die prikkeling, die vreemde beslagenheid weg te slikken,
maar het lukte niet, en daar ik nog niet de kracht bezat om tegen de weerstrevingen
van het wakende lichaam op te treden, liet ik het verder erbij, sloot mijn ogen, liet
mijn mond openhangen en trachtte te slapen.
Na een sluimering van een kwartier was het tijd om uit bed te gaan. Weer slikte
ik en weer voelde ik die lichte prikkeling van de tong tegen 't gehemelte. Ik stapte
uit bed, ging naar de spiegel, bracht mijn hoofd dicht erbij, sperde mijn mond open
en keek. Mijn hoofd was nog zwaar van de slaap en mijn ogen waren onzeker. Daarom
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geloofde ik niet direct wat mijn ogen schenen te zien. Ik sloot mijn mond, slikte
krachtig mijn tong schoon, wreef mijn ogen uit en keek weer in de spiegel. En nu
kon ik er niet meer aan twijfelen: er groeide haar op mijn tong.
Ik herhaalde de slikbewegingen nog vele malen, maar telkens wanneer ik mijn
tong opnieuw in de spiegel bekeek zag ik het duidelijker: zij was met kleine, zwarte
haren bezet. Die haargroei was niet zeer dicht en ook nog niet zeer ver gevorderd.
Aan de tongpunt en aan de randen waren de haren schaars, fijn, bijna kleurloos en
slechts door hun glinstering te bespeuren. Maar veel talrijker, langer, steviger en
diepzwart verhieven zij zich op de dikke tong-gedeelten ter weerszijden van de gleuf
in het midden. De haargroei accentueerde als 't ware de bouw van dit lichaamsdeel.
Lange tijd, zeker wel meer dan een half uur, bestudeerde ik mijn tong in allerlei
kleine en grote spiegels. Zo lang keek ik ernaar, dat ik tenslotte het gevoel had alsof
zij een object, een eigenaardig object buiten mijn lichaam was. Maar wanneer ik de
spiegels dan wegnam en een kramp van vermoeidheid in tong- en kaakspieren mij
noopte mijn mond dicht te doen, ondervond ik een hevige weerzin om dat vreemde
object tot mij te nemen, om het als deel van mijn lichaam in die intieme holte binnen
te laten. Ik trachtte het trekken van mijn kaakspieren tegen te gaan, ik hield mijn
tong tegen met de kant van mijn hand, maar tenslotte moest ik mijn mond toch wel
sluiten en daarna zat er niets anders op dan die haargroei te ontkennen, er eenvoudig
niet aan te geloven.
Maar geloven of niet, ze waren er, die afschuwelijke haren en toen ik mij
aangekleed had en naar de wandkast ging om het brood uit de trommel te halen,
scheelde het weinig of ik moest uit een leege maag overgeven. Eten kon ik niet, ik
dronk een groot glas water en haastte mij naar kantoor, want het was laat geworden.
Die verdere dag bracht ik door in een afschuw, een griezel voor mijzelf, afgewisseld
door gevoelens van ongeloof - het was niet waar, het kon niet waar zijn, ik hàd geen
haar op mijn tong - en van angst: in het bijzijn van anderen durfde ik nauwelijks mijn
mond open te doen, uit vrees voor ontdekking van mijn merkwaardige afwijking. In
ieder onbewaakt ogenblik haalde ik mijn zakspiegeltje tevoorschijn, om dan telkens
te moeten vaststellen, dat mijn ongeloof niet gerechtvaardigd was en dat ik wel
degelijk reden had om mijn mond dicht te houden.
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Aan het eind van die dag was ik aan de nieuwe toestand, zo niet gewend, dan toch
erop ingesteld. Onmiddellijk na mijn thuiskomst, nog voordat ik mijn eten gereed
maakte, nam ik weer plaats voor de spiegel en experimenteerde met schaar, pincet
en veiligheidsscheermes. Het pincet, dat mij het meest afdoende voorkwam,
veroorzaakte een pijn, die bij de eerste twee haren nog wel overkomenlijk was, maar
die na herhaaldelijk rukken, dat bovendien vaak zonder gevolg bleef, bepaald
onverdraaglijk werd. Ik zag wel in, dat dit instrument mij niet veel verder zou brengen
en ging op het scheermes over, waarmee ik echter, naar bleek, niet voldoende kracht
zetten kon. Onbeschadigd werden de haren dan ook door het mes achtergelaten.
Ook de schaar viel niet mee, slechts van de langste haren werd, wanneer ik geluk
had, een fractie afgeknipt. Ook was de behandeling, wegens spierpijn en kriebeling,
niet lang achtereen vol te houden en urenlang voortgezet leverde zij toch nog maar
uiterst geringe resultaten op.
Toch knipte en scheerde ik nadien avond aan avond en misschien had ik mijn tong
dan ook ten koste van veel tijd en geduld schoon kunnen houden, wanneer de
haargroei zich niet zo snel had ontwikkeld. Maar ik kon hier niet tegenop. Op moeilijk
bereikbare plaatsen, aan de achterkant van de tong, groeiden de haren geheel
ongemoeid en door slikken kwamen zij terecht in de slokdarm, wat weer gehoest tot
gevolg had. Door dit gehoest werden de haren teruggedreven en het hoesten lokte
weer slikken uit, zodat het tenslotte leek of ik een flinke verkoudheid te pakken had.
Van knippen of scheren kwam weinig meer, 's nachts sliep ik, niet slechts door die
ellendige hoest maar vooral omdat de haargroei mij hevig nerveus maakte, weinig
of in het geheel niet. Ook van eten kwam vrijwel niets, ik gebruikte slechts vloeibaar
voedsel. Van kantoor bleef ik weg, niet alleen omdat ik toch niet instaat zou zijn om
iets uit te voeren, maar ook omdat mijn toestand niet langer verborgen kon blijven:
na een hoestbui sliertten de haren zwart en zijde-achtig, voor ieder te zien tussen
mijn lippen uit. Op een morgen snelde ik met een zakdoek tegen mijn mond gedrukt
naar de dichtstbij wonende dokter.
De dokter hield juist spreekuur voor fondspatiënten en de wachtkamer zat vol. Maar
toen het belletje ging zei de patiënt, die aan de beurt was en blijkbaar opmerkte hoe
ik het in mijn hoekje te kwaad
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had: ‘Gaat u maar voor,’ en de anderen kwamen daar niet tegenop. De dokter scheen
mijn geval als een belangwekkende onderbreking van het routinewerk te beschouwen.
Nauwelijks had ik hem zo goed en zo kwaad als het ging van mijn kwaal op de hoogte
gesteld, of hij kwam, nog zonder mijn personalia genoteerd te hebben, achter zijn
bureau vandaan, zette zijn keelspiegel op en liet mij ‘a’ zeggen. Hij keek langdurig,
trok haren uit met een pincet, zei herhaaldelijk en vol overtuiging ‘merkwaardig’ en
ging tenslotte weer zitten. Daarna gaf hij zich bloot zoals ik nog nooit een arts zich
bloot had zien geven. Hij zei: ‘Dàt begrijp ik niet.’ Hoofdschuddend en met een licht
geamuseerde trek op zijn gezicht staarde hij op zijn bureau en herhaalde: ‘Nee,
werkelijk, dáár begrijp ik niets van.’ Vervolgens liet hij mij uitvoerig vertellen hoe
de haargroei zich had ontwikkeld en wat ik zoal ertegen had ondernomen. Aan het
slot van mijn verhaal had hij volledig zijn autoriteit afgelegd. Hij zei: ‘Komt u
volgende week, nee, komt u Donderdag terug. Ik zal proberen mij op de hoogte te
stellen.’
Maar ik had weinig vertrouwen in deze arts en maakte nog diezelfde morgen een
afspraak met een zijner collega's. Deze, en ook de doktoren die ik na hem bezocht,
gedroegen zich weinig anders dan nummer één. Nummer vijf beloofde mij, een
ontharingsmiddel samen te stellen, dat de tonghuid niet al te zeer irriteren zou. Dat
de wortels hierdoor aangetast zouden worden, kon hij niet garanderen, maar zo'n
middel zou mij toch al een heel eind op streek helpen. Ik hield dit middel in petto en
bezocht nog enkele andere artsen.
Een verrassing deed zich voor bij nummer zeven, hoewel die verrassing groter
was voor hem dan voor mij. Het was een bejaard man, deze dokter. Nadat hij, niet
eens zo heel lang, mijn tong had bekeken, bleef hij met vooruitgestoken buik voor
mij staan en terwijl er een uitdrukking van voldoening op zijn gezicht verscheen, zei
hij, langzaam met het hoofd knikkend: ‘Já meneer, zwàrtehaartong.’
‘Zwarteháártong?’ fluisterde ik.
‘Ja, onder die naam staat uw geval bekend in de wetenschap. Kijk’ - uit zijn
boekenkast haalde hij een dik, in ouderwetse band gebonden boek - ‘het staat
beschreven in de “Aertztliche Rundschau” van 1872 en een jaar of tien later is er
ook een opstel over verschenen in het “Geneeskundig Tijdschrift”. Voorzover we
na kunnen gaan doet het zich eens in de zeventig jaar voor, op één van de
drieduizendmillioen personen.’
‘Maar...’
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‘O, u hoeft zich volstrekt niet ongerust te maken, het is werkelijk volkomen
onschuldig. Trouwens, het is niet eens echt haar, het is een soort schimmel, begrijpt
u?’
‘Maar wat is er dan tegen te doen?’
‘Tjáá,’ lachte de dokter, ‘daarmee heeft de wetenschap zich nooit zozeer bezig
gehouden. Uw geval is zó zeldzaam. Heeft u al eens geprobeerd, de haren één voor
één uit te trekken? We weten het natuurlijk niet, maar ik maak me sterk dat ze dan
wegblijven.’
Van deze dokter haastte ik mij naar een tandarts. ‘Meneer,’ zei ik, ‘zoudt u die haren
uit mijn tong willen trekken?’ Ik gunde hem geen tijd om vragen te stellen, liet hem
zich stilzwijgend verwonderen en ging, terwijl ik hoest- en slikneigingen met alle
geweld onderdrukte, met opengesperde mond in de stoel zitten.
De pijn was, al na drie, vier haren, afschuwelijk. Na een kwartier viel ik flauw en
toen ik was bijgekomen, wilde de tandarts er een punt achter zetten. Maar ik zei grof:
‘Meneer, ga voort, ik zal u er voor betalen.’
Er scheen een merkwaardige kracht van mij uit te gaan, want even later verdween
de arts om zijn patiënten in de wachtkamer weg te sturen. Hij werkte verder en
gebruikte nu tongklemmen en speekselwatten. Ook scheen er bloed te komen. De
man transpireerde hevig en langzamerhand begonnen zijn handen te trillen. Maar na
wat een eeuwigheid had geschenen zuchtte hij: ‘Ik geloof dat we er zijn.’ Hij begon
nu te praten, maar ik was niet instaat, naar hem te luisteren. Ik gaf mijn naam en
adres op en wankelde heen.
Ze zijn nooit teruggekomen, de haren. In het begin leefde ik in een voortdurende
angst daarvoor, maar nu geloof ik niet meer, dat ik ze nog ooit zal terugzien. Toch
heb ik nadien geen geluk gekend: het besef om als één op de drieduizendmillioen
personen zwartehaartong gehad te hebben, is voldoende om een mens zeer eenzaam
te maken.
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Gedichten
C. Buddingh'
Mijn dagen die ik je zou schenken
als een frisgeplukt veldboeket
drijven als dorre, kiemloze zaden
op de zwarte wind van de tijd.
En het parelsnoer van mijn nachten
dat mijn liefde je om zou hangen
klonk ons in de kerker der rampspoed
met zijn ketens van nikkelstaal.
Maar eenmaal zet mijn leven weer bloei
in de tovertuin van je ogen
eenmaal slaak ik onze boeien
met de loper van mijn wil.
*
Paarse staarogen van de dag
het zwaard van Uw blik snijdt door mijn leven
als een lancet door het krimpende vlees
het bloed kruipt als een slang over de stenen
en de schaduwen vallen als parachutisten
uit een hemel van prikkeldraad
maar de rondingen van je gezicht
beschermen mij beter dan pantserplaten
uit de beker van je glimlach
drink ik de nectar der onsterfelikheid.
*
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Zandstormen uit de woestijn der verdwazing
striemen de dag met hun helgele zwepen
uit de fluimgroene spleten der straten
kruipen de padden der ondergang
de staalblauwe distels van de haat
overwoekren de tuinen van onze illusie
over alle steden van West Europa
daalt zachtjes de sneeuw van de nutteloze dood
die wegsmelt voor de zon van je lippen.
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Roulecanade
L.Th. Lehmann
Roulecanade was doordrenkt
van houtrook en van cognac,
zijn voorvaderlijk huis lag voornaamlijk in gruis
en het sneeuwwater lekte door 't dak.
Er klopte een hand en de dienaar Bertrand
stond op van het vuur, diende aan.
‘'t Is uw stamvader Pierre,’ zei hij met een groot air.
‘Laat die niet in het lek blijven staan.’
Zei Roulecanade en bood met veel zwier
een stoel aan de geest; hoogbejaard.
‘Ja waarlijk, het doet mij bijzonder plezier
weer eens iemand te zien naar mijn aard.’
‘Gij kent mij niet goed,’ sprak de geest en hij kuchte.
‘'k Spookte slechts in de westgalerij.
Die vleugel verdween, is een spookbouw alleen
en bestaat dan ook enkel voor mij.
Maar prefabs verschijnen er op de terreinen
die vrijkomen, dat moest mij bannen.
Dwars door gangen, met dames a licornes behangen
zie ik nu aluminium pannen.’
‘Hier zijt g'altijd welkom,’ zei Roulecanade.
‘Bertrand, schenk heer Pierre ook eens wat!’
Maar Bertrand zei ontdaan: ‘Mijnheer, 't zal niet gaan,
gij ledigdet 't laatst' eiken vat.’
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Ach, Roulecanade zijn wanhoop was groot
maar minzaam sprak d'oude heer Pierre:
‘Maak om mij U geen zorgen, 'k drink steeds tot de morgen,
de geestkelder strekt nog heel ver.’
‘Wat!’ riep toen Roulecanade ontzet,
en ik zit hier in koude en stank,
zeg mij, stamvader, hoe krijg ik toegang daartoe,
dan verwerft gij mijn eeuwige dank.
Maar wat zwets ik, een geest zal ik ook moeten zijn,
nu wordt het mij plotseling helder.
Kom trekt uw rapier. Wat verliest gij? Geen zier!
Wat win ik? De eeuwige kelder!’
Dus vochten die twee, de cape et d'epee,
met vreugde, met woede en zwier,
tot het geestlemmet Roulecanade doorstak,
hij een geest werd met veel pleizier.
Op de schouders zo klopten de geesten elkaar
en daalden een geestentrap af.
Bertrand wou behulpzaam hen volgen, maar waar
zij verdwenen, stootte aarde hem af.
Maar spoedig toen kwamen zij zingende weer
en rolden de geestvaten aan.
‘Een ding nog, Bertrand, kom doe der wat an,
gooi even mijn lijk uit het raam!’
Nu drinken de beide Roulecanades
van laat tot vroeg, van vroeg tot laat.
Dan bedient hen Bertrand, met ledige hand
en straalt over heel zijn gelaat.
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Kronieken
Toneel
Een indrukwekkend stuk van O'Neill
Eugene O'Neill heeft in zijn reeks van toneelstukken een toppunt bereikt met
‘Mourning becomes Electra’, dat door Laseur onder de titel: ‘Rouw past Electra’ tot
het belangrijkste werk van dit seizoen is geworden.
De auteur ontleende de stof voor zijn gegeven aan Aeschylus' trilogie ‘de Oresteia’.
Agamemnon, aanvoerder der Grieken in de oorlog tegen Troje komt na tien jaar
thuis. Daar wacht hem de boete voor vroeger bedreven misdaden (hij offerde zijn
dochter Iphigeneia, ten einde zijn positie te behouden, en verwoestte het veroverde
Troje). Zijn vrouw Clytaemnestra besluit, tezamen met haar minnaar Aegisthus, haar
echtgenoot die zij niet meer liefheeft, te doden. Electra haat haar moeder en dwingt
haar broeder Orestes niet alleen de minnaar Aegisthus te doden doch ook hun beider
moeder.
O'Neill transponeerde figuren en entourage van de antieke tragedie naar het
Amerika van de vorige eeuw. Generaal Ezra Mannon (Agamemnon) komt terug uit
de oorlog; tijdens zijn afwezigheid is zijn vrouw Christine de minnares geworden
van Adam Brant (Aegisthus), een klipperkapitein, die Vinnie (Electra) het hof maakt
om haar zand in de ogen te strooien.
Vinnie ontdekt, hoe haar moeder met vergif, dat zij van Adam Brant heeft gekregen,
haar vader heeft gedood. Zij wil haar vader wreken en brengt er haar broeder Orin
(Orestes) toe, Brant neer te schieten nadat deze een ontmoeting op zijn schip heeft
gehad met Christine, die hierop zelfmoord pleegt. Orin, die zijn moeder verafgoodde,
kan zijn schuldgevoel niet aan en volgt zijn moeder in de dood. Vinnie blijft alleen
achter, en zal met het verleden verder trachten te leven.
Het ‘chronisch conflict’, dat steeds een nieuw slachtoffer eist, wordt geaccentueerd
door de twee ‘gezonde’ figuren, Peter en Hazel, met wie Vinnie en Orin vergeefs
trachten zich te verbinden. Zij zijn door een onoverbrugbare kloof van elkaar
gescheiden, want wie eenmaal een ondragelijke schuld op zich heeft geladen, kan
niet meer met de argelozen verkeren.
O'Neill heeft in dit grandioze tableau van menselijke hartstocht en zwakheid
generlei moraal of vooropgesteld standpunt beoogd. De toeschouwer maakt zich
steeds scherper bewust, hoe deze mensen niet aan hun noodlot kunnen ontkomen,
en gedurende de drie delen wordt een adembeklemmend beeld gegeven van de strijd
en wanhoop, hun eenzaamheid en ondergang.
Een drama van deze diepte en zwaarte stelt aan de vertolking de allergrootste eisen.
De drie hoofdfiguren, Fie Carelsen, Paul Steenbergen en Caro van Eyck, hebben
dit stuk met een voor ons land ongekende kracht van uitbeelding gemaakt tot een
monument van kunst.
Daar was in de eerste plaats Fie Carelsen als Christine. Reeds het opkomen
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van deze prachtige figuur, als zij de deur van het sombere grote huis der Mannons
opent en naar buiten treedt, doet de toeschouwer terstond beseffen, dat hier een
begenadigd kunstenaresse verschijnt. Gestalte en houding, gebaar, stem en gelaat
zijn aangrijpend en van zo voorname, grootse allure, dat het de naam van Sarah
Bernard in de herinnering roept. Een volmaakte creatie van drie samenwerkende
toneelfiguren behoort tot de allergrootste zeldzaamheden en dat hebben de
toeschouwers beleefd. Want Paul Steenbergen als de zoon met zijn tot in elk detail
doorwerkt spel en Caro van Eyck als Vinnie met haar hardheid, haar genadeloos
wreken van het onrecht, waardoor zij nieuw onrecht begaat, waren waardige partners,
die deze tragedie voor ons tot leven hebben gebracht op een wijze, die onvergetelijk
is voor wie de voorstelling bijwoonde.
Met deze enkele aanwijzing moge voorlopig worden volstaan. O'Neill's stuk zal
pas het volgend seizoen weer te Amsterdam worden vertoond. Vijf uur lang, van
half acht tot half een hield de opvoering de zaal ademloos geboeid, en aan het slot
werd de spelers ovatie op ovatie gebracht, een hulde die niet alleen het geniale spel
der drie hoofdfiguren gold, doch ook de daad van Laseur, die met zijn strakke, geladen
regie dit zware werk ten tonele heeft durven brengen.

Weer een Nederlanse premiere
Een geheel andere sfeer beleefde de Amsterdamse Stadsschouwburg bij de première
van ‘Het Portret’, toneelspel van Jeanne van Schaik-Willing, bestaande uit openingsen slottafreel, negen scènes en acht tussenspelen. De schilder Cozijns, vertelt zijn
vrouw Irma gebeurtenissen uit zijn vroeger leven, om haar duidelijk te maken, hoe
hij tengevolge van een hevige morele schok enige tijd in een zenuw-inrichting moest
doorbrengen. Zij zitten samen terzijde op het toneel, en hun gesprek wordt afgewisseld
door het ‘in beeld’ brengen van hetgeen Cozijns verhaalt. De toeschouwer wordt
door deze ingenieuze vondst geconfronteerd zowel met het heden als met het verleden,
waaruit steeds duidelijker de figuur van Cozijns te voorschijn komt.
In zijn jonge jaren heeft de schilder te Parijs een relatie gehad met Sascha, een
bekoorlijk model, met wie hij zeven jaren samenwoont. Als Cozijn besluit, deze
vrouw uit zijn leven te verbannen, zonder enige scrupule en zonder enigerlei maatregel
te treffen, om haar te helpen voort te leven, verwacht Sascha een kind. Zij verzwijgt
dit, waar Cozijns haar zijn onverschilligheid onverhuld doet kennen. In Antwerpen
hertrouwt zij met een oppasser uit de dierentuin, een eenvoudig man, die haar van
zelfmoord heeft gered.
Cozijns wordt een beroemd schilder, maar als hij vijftig is, leeft hij in onvrede
met zichzelf. Hij is begonnen met het portret van Ruth, het jonge meisje, dat Irma
in de huishouding helpt, maar laat alles in de steek, om ergens buiten tot rust te komen
en zich te hervinden. Ruth, die verliefd op hem is reist hem achterna en zij beleven
een idylle van geluk. Dan verschijnt Sascha, die eerst Cozijns, later Ruth onthult,
dat de gelieven vader
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en dochter zijn. Door deze schok raakt Cozijns geestelijk ontwricht, zodat hij in een
zenuwinrichting wordt opgenomen. Bij zijn terugkeer in de echtelijke woning blijkt
Irma dezelfde te zijn gebleven; zij omringt hem met liefde en zorg. Hij vat zijn beroep
en vorig leven weer op.
Jeanne van Schaik, een van onze belangrijkste romancières, toneelcritica van
betekenis, heeft zich in dit stuk een auteur van formaat getoond, die het verstaat goed
voor toneel te schrijven en daarmee van begin tot eind te boeien. Welke bezwaren
men tegen dit stuk kan hebben, zeker niet, dat het onbelangrijk of vervelend zou zijn,
integendeel, het zit vol interessante gedachten, vol originele trouvailles. Bovendien
weet zij haar toneelfiguren overtuigend te tekenen en ze een goedgeschreven dialoog
te geven. Er zit spanning in de ontwikkeling van het gegeven, en de voortreffelijke
opvoering gaf het werk glans en relief.
Toch is ‘Het Portret’ niet van ernstige bezwaren vrij te pleiten. Het is typisch werk
van een lettrée; het is, of de auteur een van gedachten verzadigde oplossing heeft
laten condenseren om enkele figuren heen. Het is van buiten naar binnen geschreven
en niet omgekeerd. Het is niet: het leven betrapt, maar het legt de gedachten over
het leven in de mond van enkele filosoferende personages als Professor Loor en de
schilder Wisse.
Waarschijnlijk zou niemand in de zaal erop gekomen zijn, het gesprek van de
echtlieden in de tussenspelen te beschouwen als het koor van een Griekse tragedie,
wanneer de schrijfster dit niet in het programma erbij had vermeld. Aischylos en
Sophokles hadden de toeschouwers er ook niet bij gehaald, maar de schrijfster is van
de opzet der antieke tragedie uitgegaan en heeft dit moderne stuk willen verwringen
tot een vermomd Grieks treurspel. Daardoor is waarschijnlijk het incest-motief bij
haar opgekomen.
En juist dit motief is het onaanvaardbare in haar stuk. Het is onwaarschijnlijk dat
negentien jaar na de breuk tussen Cozijns en zijn maitresse, het kind van hun liefde
juist als huishoudster bij Cozijns terechtkomt. Ongeloofwaardig is het ons, dat Cozijns
nooit meer eens informeert, wat er geworden is van de vrouw, die zeven jaren zijn
leven deelde. Als zodanig is de stelling van de auteur, dat de mens gestraft wordt
voor ‘onvermijdbare’ fouten, niet houdbaar. Men kan het minstens ungentlemanlike
noemen, dat de welgestelde schilder zijn levenskameraad wegtrapt met de woorden,
dat zij wel ergens anders een emplooi als model zal vinden, al moet men toegeven
dat ‘de goden’ wel een ongeproportionneerd-hevige straf hiervoor toepassen door
hem zijn eigen dochtertje als geliefde te geven. Dit alles is geconstrueerd en
onverteerbaar. Wanneer men aan de machtige werkelijkheid van O'Neill's Electra
denkt, blijkt dit gegeven maakwerk, en het slot bevat generlei katharsis, die verklaart,
dat Cozijns nu vrede met het ‘absurde’ leven heeft gekregen.
Een ander bezwaar is de houding van Irma, de ‘liefdevolle’ echtgenote, die alles
van Cozijns verontschuldigt en goedpraat, om hem met haar kleverige adoratie te
kunnen blijven omgeven. ‘Ze hebben er jou dan toch wel smerig in laten lopen,’
merkt zij op naar aanleiding van de maatregelen der ‘goden’ betreffende het incest.
De toon van het Griekse koor is hier wel verre.
Ondanks deze niet geringe bezwaren bezit het stuk van Jeanne van Schaik
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grote qualiteiten. Het biedt talrijke mogelijkheden tot spel, het brengt een
gedachtenwereld tot ons van voorname sfeer, en blijft aanhoudend de toeschouwer
in de handeling interesseren.
Regie en vertolking waren voortreffelijk. Vooral door het sterke spel van Charlotte
Köhler als Sascha kwamen de toneelqualiteiten van de auteur tot hun recht. De
verschijning van een jong, veelbelovend talent: Hedda van der Linde, die het figuurtje
van Ruth met oprechte charme, zonder trucjes verfrissend eenvoudig en bloedwarm
speelde, droeg ertoe bij, de veelzijdigheid van dit stuk te apprecieren, wat ook het
geval was met de schilder-vriend van Ben Groenier, een fijn gespeelde figuur met
laconieke humor, zonder-ophef-gevoelig.
Jammer genoeg had Johan Schmitz met Cozijns niet een van zijn gelukkigste
rollen, hoewel hij zich met talent van zijn zeer zware opgave kweet. Jenny van
Maerlant was de ondankbare vertolking van Irma toebedeeld, Rob de Vries van de
Parijse schilder Bouteille. De meest overtuigend geschreven en gespeelde scènes
vormden het gesprek van Sascha met de brave dierenoppasser en het terugkomen
van Sascha uit het ziekenhuis, als zij bloemen neerzet, terwijl de schilder geheel in
zijn eigen besognes opgaat zonder enige aandacht voor de naast hem levende mens.
Het was een avond van uitstekend toneel. Een Nederlands stuk, dat de zaal tot
opgetogen bijval bracht, zodat ‘Het Portret’ een doorslaand succes beleefde, waarover
wij ons van harte verheugen.
EMMY VAN LOKHORST

Bruckner's: ‘Elisabeth van Engeland’
Schijn-grootheid
Sinds de bevrijding heeft men nogal eens de opmerking horen maken dat zich in de
toneelcritiek een bedenkelijke culturele vervlakking is gaan voordoen. Zelden treft
men daarin bijvoorbeeld nog de bewijzen aan van een gedegen kennis van wat het
toneel waard was voor de oorlog; zelden ook, zegt men, wordt er ten aanzien van
het huidige toneel critiek uitgeoefend van een erudiete betekenis waar het de
toneelliteratuur betreft en van een vaktechnische appreciatie die boven een critisch
amateurisme duidelijk verre verheven is. Niettemin vertoont zulk een toneelcritiek,
als die inderdaad aan die vervlakkingen lijden zou, een onnoemelijk voordeel. Er
zou in dat geval onmiddellijk en lijnrecht geoordeeld worden, dus met verwaarlozing
van traditioneel geworden waarderingen van stukken en van spelprestaties. En
daardoor zou de kans groter zijn dat een stuk dat zich voor de oorlog literair of qua
opvoering als een evenement placht aan te dienen thans onbevangener en daardoor
misschien juister in zijn waarde of onwaarde wordt geschat. Om ter zake te komen,
dat voor de oorlog de opvoering van Bruckners ‘Elisabeth, Koningin van Engeland’
als een grote toneelgebeurtenis in Duitsland en ook hier in Holland (RotterdamsHofstadtoneel 1932) werd geapprecieerd, kunnen vele na-oorlogse critici, na de
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recente opvoering ervan door het A.T.G., ternauwernood nog navoelen Deze komen
onmiddellijk en lijnrecht tot de conclusie dat dit stuk niet deugt en deze heropvoering
dientengevolge evenmin een gave waardering verdient; waar vooroorlogse critici,
hoewel met voorbehoud hebben geprezen, is er nu sprake van afwijzing, bijna zonder
voorbehoud.
Bruckner werkt in dit stuk met grote cerebraal geconstrueerde projecten. Elisabeth,
Engelands koningin in de renaissancistische periode, is hier bedoeld als de centrale
figuur, zij is van een zo machtige psycho-pathologisch interessante gecompliceerdheid
dat het wel zeker is dat deze nooit in een geestelijk te omvatten en aanvaardbare
menselijkheid over het voetlicht te brengen is. Men weet dat de naam Bruckner een
pseudoniem is en dat zich daarachter verbergt de psycho-therapeut Joseph Taller.
Het gecompliceerde wezen van zijn Elisabeth is zuiver Freudiaans geïnterpreteerd:
een vrouw in wie de liefde en liefdes tegendeel, de haat, als op het scherp van een
mes balanceren in hoogst labiel, heftig en vergeefs pogen tot het bewaren van
evenwicht. De oorzaak van haar psychische wanstructuur, waarin dus de liefde
vergiftigd wordt door de haat en de haat altijd een verkapte machteloze liefde betekent,
ligt in wat wij als leken misschien mogen noemen een bijzonder ongunstig gesitueerd
Oedipuscomplex; haar vader Hendrik de Achtste liet haar moeder Anna Boleyn
onthoofden, welke executie hijzelf bijwoonde. Tussen Elisabeth en Philips de Tweede
van Spanje schijnt er in den beginne zo'n gevaarlijke nieuwsgierigheid naar elkaar
bestaan te hebben (hij heeft ook nog om haar hand gevraagd), die veel weg heeft van
een voorspellende duiding in de richting van een liefde die bij de eerste de beste
ontmoeting zou ontbrand zijn. Ze hebben elkaar nooit ontmoet, dus die
nieuwsgierigheid naar elkaar bleef evenzeer een onvervulde als mogelijke liefde, en
dan een liefde in Elisabethiaanse zin, haat-liefde, ook in de ziel van de bigotte
fanaticus Philips de Tweede.
Terwijl de relatie Elisabeth-Philips de Tweede in religieuze en politieke facetten
ten tonele wordt gebracht, vindt men de onmiddellijk erotische psychologie op grond
van haar complex, in haar verhouding tot Essex, de Zon van Engeland. In de vertoning
van dit stuk, dat psychologisch en cultuurhistorisch zoveel pretendeert te belichten,
zijn twee scènes die zowel naar de betekenis als naar de dramatische kracht het geheel
vooral moeten schragen. Ten eerste is daar de spiegelscène. Essex dringt door tot in
de kleedkamer van zijn koningin als deze, ontdaan van alle koninklijke tooi, schamel
en hartverscheurend zichzelf op haar droevigst is; een oude vrouw met grijze slierten
haar langs het vervallen hoofd. Zij houdt, achter hem staande, zijn hoofd van haar
afgewend opdat hij haar niet zien zal. Maar O, onvrouwelijke domheid, zij voert hem
precies voor een spiegel zodat hij haar tòch ziet. Is dat historisch? We hopen voor
Elisabeth dat deze scène alleen maar een verzinsel is van Bruckner, die zich in 't
algemeen, met goed recht, niet totaal gebonden achtte aan de historiciteit. Ten tweede
is daar de simultane vertoning van de twee kerkdiensten, waarin zowel Elisabeth en
haar hof als Philips de Tweede met zijn getrouwen dezelfde God de overwinning
afsmeken. In beide kerken dringt de mare door van het vergaan van de Armada, en
toen zagen we in de vertoning die het A.T.G. ervan
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gaf Philips de Tweede (Albert van Dalsum) in opstand komen tegen dit besluit Gods
op een wijze die er ons nog eens van overtuigde dat fanatisme een ernstig soort
krankzinnigheid is. Au fond is de gedachte die aan deze scène ten grondslag ligt;
hoe tegenstanders dezelfde God voor hun belangen aanklampen, uitermate goedkoop.
Spectaculair is de bedoelde scène eveneens goedkoop, op goedkope wijze épatant;
de dramatiek erin wordt dan ook royaal overwoekerd door de show. Spreken we
slechts terloops over de overige simultane tonelen, bijvoorbeeld over die waarin
vorsten en raadsheren (rechts de Spaanse, links de Engelse) om beurten wat beweren
en dan weer tot wassen beelden verstarren; waarin een raadszitting boven een in
schemer gelegen taveerne plaats vindt, en waarin wederom raadsheren, hofdames
en een lyrische Elisabeth onze aandacht betwisten. Dit toneelstuk is dus uiterst
spectaculair zonder echter al wat onze ogen zien tot belevenis of ontroering te
verheffen. Het is het product van een cerebrum, niet van een ziel. Het is uitgedacht
en kan bij lezing in 's lezers voorstellingsvermogen gaan leven, maar gerealiseerd
op het toneel wordt deze gedachtewereld niet bloedwarm en concreet. Zie bijvoorbeeld
welk een macht mensen er in optreden. En uiteindelijk gaat het er maar om twee, om
Elisabeth en om Philips de Tweede, terwijl de overigen bij wijze van snapshots
optreden, of figureren. Essex is hier in wezen van incidentele en illustratieve betekenis.
Na zijn terechtstelling is hij niet meer van essentieel belang in de voortgang der
gebeurtenissen, zelfs al verwijt hij Elisabeth aan het slot nog even, bij Cecil te weinig
te hebben aangedrongen op genade voor hem. En Francis Bacon, die de nieuwe
tijdgeest verpersoonlijkt, is een prater die nergens tot de dramatiek van het stuk
bijdraagt. Echte dramatiek is er overigens evenmin vaak te constateren in de twee
hoofdrollen; meestal komt het paroxistische gedrag van Philips neer op pathetiek,
terwijl echter wel, afgescheiden van de ingewikkelde karakterstructuur, die bon gré
mal gré zich over het voetlicht moet dringen, een in zichzelf gave dramatiek kan
worden uitgespeeld in de Elisabeth voor de spiegel, in de Tower (de monoloog) en
in de slotscène der berusting.
De vraag is of men bloedwarme levende wezens kan scheppen (en uitbeelden) als
die, op de keeper beschouwd, de vertegenwoordigers bedoelen te zijn van een
complex. De mens kan zich op een gegeven moment volkomen identificeren met
zijn complex, maar in de toon en de stijl van de totale mens ligt meer. Bruckner, als
kunstenaar, zou intuïtief, ondanks zijn welbewuste ‘psycho-analytische
Sexualdramatik’, de totale mens kunnen gegeven hebben, als hij hier niet ten opzichte
van het toneel voornamelijk zou hebben gecreëerd als metteur-en-scène van begeerten,
beginselen, contrasten. Bij Bruckner gaat het hier niet in eerste instantie om de mens,
en zeker niet om het mysterie mens, maar om de psycho-pathologie in een Elisabeth,
in een Philips, en verder om typen, gedachten, symbolen, stromingen. Daardoor is
niet alleen de dramatiek in zijn stuk schaars en zo goed als nergens ontroerend, maar
ook de dialoog erin vaak uitermate zwak.
Dat de critici van heden met dit stuk en met de voorstelling ervan ongeduldiger,
met minder égards afrekenen dan hun confrères van voor de oorlog verklaren we
niet alleen uit het feit dat verscheidene onder hen er geen
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respectueuze herinnering aan hebben als aan een groots experiment, maar moet ook
een gevolg zijn van deze na-oorlogse tijd. Na een oorlog waarin we zoveel zg. leuzen
als frazen en zg. gebaren als show hebben leren onderkennen, is er een nuchterheid
en een verbeten veristische instelling ten opzichte van de dingen in ons gegroeid,
waardoor de grootheid van Bruckner's ‘Elisabeth, Koningin van Engeland’ thans
onvermijdelijk kort en bondig als schijn-grootheid moet worden gekwalificeerd.
ANNA BLAMAN

Parijse aantekening
In het kleine, voor Hollandse ogen armoedige zaaltje van het Théatre des Noctambules
in Quartier Latin heb ik het voorrecht gehad het avant-garde gezelschap ‘Le Théatre
Indépendant’ Guillaume Apollinaires surrealistisch drama ‘Les Mamelles de Tirésias’
te zien vertolken. Dit gezelschap, dat, opgericht in 1948 hetzelfde jaar de eerste prijs
kreeg in het Concours des jeunes Companies, bestaat voornamelijk uit nog jonge
spelers onder leiding van Clement Harari en Milan Kepel, die van het stuk een frisse,
aangename en overtuigend gespeelde voorstelling gaven.
Hoewel Raymond Cogniat in het weekblad ARTS van 6 Mei van mening is, dat
het stuk in de mise-en-scène van Harari het min of meer agressief karakter dat het
in zijn herinnering gehouden had, verloren heeft, durf ik toch, na lezing van het
‘drama’ te zeggen dat de geest absoluut niet aangetast is, zelfs al zijn de
regie-aanwijzingen van de auteur in de boekuitgave niet alle opgevolgd kunnen
worden.
Het stuk, dat in 1903 geschreven en in 1916, enige tijd voor de dood van
Apollinaire, die tengevolge van zijn oorlogsverwondingen overleed, herschreven
werd, behandelt het probleem van de uitsterving der bevolking in Frankrijk.
‘Ecoutez ô Français, la leçon de la guerre
et faites des enfants vous qui n'en faisiez guère’

laat de dichter de soldaat zeggen, die (uit het souffleurshokje gekropen) een proloog
uitspreekt. Het stuk speelt in Zanzibar en we ontmoeten de vrouw Thérèse (Yvonne
Thoorens) die, feministe geworden, zich van haar vrouwelijke attributen ontdoet (zij
laat haar mamelles als luchtbalonnen wegvliegen), niets meer met haar echtgenoot
te maken wil hebben en met behulp van haar nieuwe naam, Tirésias, haar manskleren
en de baard die eensklaps is gaan groeien, generaal of minister wil worden.
Haar man (Milan Kepel), wiens kleren zij gestolen heeft en die op zijn beurt
verplicht is nu haar kleren aan te trekken, stelt zich tot taak zelf kinderen te baren en
op de avond van dezelfde dag heeft hij er al 40.049. Als hij merkt dat het niet zó
gemakkelijk is kinderen te voeden, groot te brengen en rustig te houden, bovendien
een ontmoeting gehad heeft met een Parijse dagbladreporter, die hem over zijn
verrichtingen is komen
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interviewen èn door een der ondertussen aardig uit de kluiten gewassen kleintjes om
zakgeld is lastig gevallen, staat hij op het punt moedeloos te worden, terwijl bovendien
nog de bevolking van Zanzibar, die de hongerdood zal moeten sterven tengevolge
van het plotseling vermeerderen van het inwonersaantal, opstandig wordt.
Maar op het juiste moment komt zijn vrouw terug die, berouwvol en aanlokkelijk,
hem belooft mee te helpen de kinderen op te voeden en hem verzekert geen
afwijkingen meer te hebben.
Hij bezorgt haar nieuwe kinderbalonnetjes (‘il ne faut plus que tu sois plate comme
une punaise’) en zo vindt het drama zijn gelukkig einde.
Dit is de korte, inderdaad zeer korte inhoud van het stuk dat gespeeld wordt als
ware het à l'improviste met verrassende vondsten in de nieuwe costuums en decors
van Serge Ferat en P. Angibault, die voor mij een openbaring waren. Ferat maakte
ook de costuums voor de eerste opvoering van het stuk, de 24e Juni 1917.
Op de illustratieve muziek van Dino Castre heb ik alleen dit tegen, dat ze op
gramofoonplaten is opgenomen.
Vóór de pauze speelde men Robert Desnos' anti-poème ‘La Place de l'Etoile’, dat
van recenter datum is. Hierin heeft men helaas niet het levende spel van Apollinaire's
stuk kunnen verkrijgen; de overgangen van realiteit naar de irreële tableaux zijn soms
zeer vaag en het einde doet aan als het uitgaan van een nachtkaars, hoewel al deze
feiten - die voor mij bezwaren zijn - wellicht in de surreële, anti-poëtische bedoelingen
van de schrijver gelegen hebben.
Maar ook dit stuk is als avant-gardistisch experiment zeer zeker de moeite van het
zien waard. Opmerkelijk zijn de decors van Oscar Dominguez, slordig en zeer zeker
door Picasso beïnvloed, terwijl ik naast de beide ‘animateurs’ Harari en Kepel, die
de belangrijkste spelers van het gezelschap zijn, Lolah Bellon wil noemen, die wreed,
onmenselijk en prachtig de vrouw in dit stuk speelt. Bovendien valt het spel van Max
Gulack te vermelden, die jammer genoeg niet de juiste gelegenheid had zijn
mogelijkheden te tonen.
De boekuitgave van ‘Les Memelles de Tirésias’ verscheen, verlucht met zes
ongepubliceerde portretten van de dichter door Picasso, bij Les Editions du Belier,
Parijs z.j. (1946).
SIMON VINKENOOG

Schilderkunst
Kees van Dongen
Vrijdagmiddag in de elegante Rue Faubourg Honoré: een kleurige mensenmenigte
deint de Galerie Charpentier binnen. Een echt Parijse gebeurtenis. Dit mee te maken
is op zichzelf reeds een genoegen, omdat men daardoor plotseling in een van
hartkamers van de Franse hoofdstad verkeert.
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Deze elegante en mondaine massa is als het ware synoniem met het oeuvre van Kees
van Dongen. Uit hun midden koos hij en werden hem aangeboden zijn modellen.
Dankzij hen kon hij zich ontwikkelen en door hen is hij de beroemdheid geworden
die hij nu is. In deze omgeving heeft hij de uiterst gevoelige snaar van de ijdelheid
weten aan te raken en daarmee tegelijk ook zijn eigen talent en mogelijkheden
ontplooid.
Hij heeft dit mondaine Parijs met een eerlijke originaliteit gezien en ontleed en
toch zó charmant weergegeven, dat men zich vereerd gevoelde door Van Dongen
geschilderd te worden.
Hij ziet het menselijk raffinement, en meestal het vrouwelijk raffinement als een
natuurlijke eigenschap, wat het in wezen ook is, daar ook onnatuur uit de natuur
voortkomt. Dit alles betreft nog slechts de psychologische kant; alleen de kracht
hiervan verheft Van Dongen reeds tot een schilder van formaat.
De soort eenvoud waarmee hij schildert en componeert is, als men hem in gedachten
b.v. met Matisse vergelijkt, duidelijk Hollands gebleven. In wezen is deze schilder
niet verfranst, zoals de Fransen zelf dit zo vaak gezegd hebben, maar een lakonieke
Hollander gebleven, door de feestelijkheid en de misère van Parijs beïnvloed tot een
lichtere en on-calvinistische toon.
Zijn vormgeving is niet rijk en niet mooi; hij is allereerst colorist en psycholoog
en dit laatste uitsluitend op verkenning naar enkele eigenschappen: ijdelheid, begeerte,
argeloosheid. Het wezen van de mens, zoals hij zich in de tijd waarin hij leeft beweegt,
interesseert hem nauwelijks of hij onderscheidt het niet. Eigenlijk zijn de modieuze
portretten voor een deel zelfs onbelangrijk, omdat werkelijk raffinement bij het object
ontbreekt. Een enkele maal wreekt zich Van Dongen dan door al het plompe van
zo'n richard naar voren te halen en men moet het zich terwille van de roem van hem
laten welgevallen. Maar een door en door verfijnd type als Anatole France staat er
in al zijn oude cultuur en iets dergelijks geldt voor het portret van Dr. Rappoport.
Als colorist is hij ongelijk: soms onvergetelijk van schoonheid en in de diepste
zin geraffineerd, n.l. met feilloos kleurinstinct, dat de psychologie zelfs aanvult en
versterkt. Men zie verschillende der hier aanwezige vrouwenportretten of een
strandgezicht met parasols; een der schoonste, dat van de Comtesse de Noailles, is
hier niet aanwezig. Soms ook is zijn kleur middelmatig, als van een geroutineerd
schilder, die wel eens valse effecten geeft ook. En soms onhebbelijk en afgrijselijk,
meestal in wat men noemt zijn pornografische schilderijen, zoals op deze
tentoonstelling de nachtclubtaferelen. Voor ons zijn ze niet mooi en de tijd zal moeten
uitmaken of ze voor het nageslacht misschien toch nog een soort anecdotische waarde
zullen bezitten.
F.K.
Dezelfde tentoonstelling is gedurende twee weken te zien geweest in Museum Boymans
te Rotterdam. Daarna werden de 12 naakten uit de collectie verwijderd. Tegen het
optreden van de Rotterdamse loco-burgemeester, die ons land in het oog der wereld
weer eens onsterfelijk belachelijk heeft gemaakt, past ook hier een woord van protest.
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Jan Roede
William Blake: The eternal body of man is the imagination, that is God
himself.
Als het denken tot de conclusie is gekomen dat er niets verklaard kan worden trekt
het zich bescheiden terug. Onze houding t.o.v. de dingen zal vanaf dat ogenblik een
grote verandering ondergaan. Wij laten de dingen voor wat ze zijn en trachten ze
voortaan te ondergaan. Wij zijn echter zo gewend aan de verstandelijke interpretatie
van de werkelijkheid dat het ons moeite kost om haar op een andere dan verstandelijke
wijze te benaderen. Het komt mij voor dat wij ons door middel van de rede van de
dingen distantiëren, dat wij ons van de dingen vervreemden. Iets ondergaan wil
zeggen: zich vereenzelvigen met iets, dus een levenshouding aannemen waarvan wij
kunnen zeggen dat zij diametraal tegenover de verstandelijke instelling staat. De
nieuwe levenshouding biedt de mens de grootst mogelijke vrijheid. Hij neemt nu
deel aan het leven in tegenstelling met vroeger toen zijn zucht om alles te verklaren
iedere sensatie in hem vermoordde. Dit geldt in het bijzonder voor onze verhouding
tot de kunst. De z.g. ‘naturalistische’ kunst stelde het grote publiek in de gelegenheid
haar op verstandelijke wijze te benaderen.
Het ‘tot de objectieve werkelijkheid herleiden’ van bepaalde voorstellingen, het
‘verkennen’, hing samen met de mate van vaardigheid waarmede de kunstenaar een
‘werkelijkheidsillusie’ had geschapen. De poëtische atmosfeer van het schilderij
werd door de mogelijkheid om het verstandelijk te etiketteren, slechts door weinigen
ondergaan. Het ging om het plaatje of om de litteraire inhoud. De ‘non-figuratieve’
kunst heeft een grote verwarring onder het publiek teweeg gebracht. Deze biedt
uiteraard geen enkel aanknopingspunt voor het verstand; zij was onbegrijpelijk en
men wist niet wat men er mee aan moest. Men heeft de ‘non-figuratieve’ kunstenaar
intussen van alles verweten, van onkunde tot bedrog en krankzinnigheid toe. Anderen
daarentegen doen krampachtige pogingen haar verstandelijk te interpreteren. Het
gevolg hiervan was een groot aantal zeer ingewikkelde theorieën. De ‘Vrije Katheder’
kwam eens te voorschijn met een gedachtenwisseling over het werk van Picasso.
Het was vermakelijk om te lezen hoe men zich in bochten wrong om zijn schilderijen
te ‘verklaren’. Het spreekt vanzelf dat de ‘psycho-analyse’ bij deze interpretaties een
grote rol speelde. Intussen blijft men zich uitsloven om het sleutelgat te vinden waar
de sleutel der rede in past. Laten wij de sleutels wegwerpen en de deur intrappen.
Een zwarte lijn, getrokken op een wit fond biedt enkele aanknopingspunten voor het
verstand. Wij kunnen theoretiseren over de zwart-wit werking, maar alles wat wij
op deze wijze over deze lijn constateren vermag geen ‘sensatie’ in ons op te wekken.
Wanneer wij echter onze aandacht bepalen tot de beweging van de lijn en deze
beweging innerlijk volgen kunnen wij haar in de volste zin van het woord ‘ondergaan’.
Wij ondergaan dan de kracht van een stoot of, een breed beginnen dat uitmondt in
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een spitse, dartele krul. Wij kunnen dof-brommend beginnen om tenslotte uit elkaar
te spatten in een regen van vonken. Wij kunnen na een vloek-begin plotseling
versmelten in een slappe punt. Wij bemerken tot onze schrik dat wij een harige
kluwen zijn, hevig zoeken naar een uitweg en dan gierend van pret alle kanten tegelijk
uit dansen. Aangenomen dat het fond een ruimte-suggestie geeft, hoe oneindig groot
is dan niet het heimwee waarmede wij de horizon tegemoet zweven. Plotseling zijn
wij vreemde apparaten geworden met zwiep-klauwtjes en bibberogen; wij worden
doorboord, gesplitst, achtervolgd, verpletterd, verslonden of gevierendeeld. Wij
vluchten, hevig verschrikt, voor onszelf in een schrikaanjagende gedaante, wij bijten
onze tanden stuk in doodsnood of smaken de verrukking van het paren in
gecompliceerde vormen. Wij trommen, piepen uit verborgen hoeken of scheuren
krijsend door de hitte van een felle kleur.
Dit alles en oneindig veel meer kunnen wij ondergaan. Het meest verschrikkelijke,
het sublieme, het liefelijke, het ridicule, wij kunnen het
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alles ‘zijn’. Een dergelijke instelling t.o.v. de dingen in het algemeen en de
vooruitstrevende, hedendaagse kunst in het bijzonder, verlost ons uit de bloedarme
eenzaamheid waartoe een overwegend redelijke houding t.o.v. de werkelijkheid ons
brengt. De mens schijnt bang te zijn voor de vrijheid en de rede is de kooi waarin
hij zich tegen de werkelijkheid beschermt. Het is daarom niet te verwonderen dat hij
slechts schoorvoetend de ‘non-figuratieve’ kunst tegemoet treedt. Toch geloof ik dat
het feit dat er zoveel buiten ons bewustzijn ontstaat en vergaat, ons met een zekere
heimwee vervult en niets weerhoudt ons om deel te hebben aan dat wat ons omringt.
Het werk van de schilder Roëde zal ons verstand slechts matig bevredigen maar het
zal ongetwijfeld onze geest verrijken als wij iedere poging tot verklaren laten varen
en ons vereenzelvigen met de talloze manisfestaties van zijn onuitputtelijke fantasie.
J. KRONER
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[Ad Interim, 1949, nummer 7]
Nagelaten kwatrijnen
Jacob Israel de Haan (1881-1924)
Het uur in wijn verdronken,
Of 't uur in werk volbracht,
Zij zijn gelijk gezonken
In één eeuwigen nacht.
*
Eén lacht om het Leven,
Eén weent om den Dood.
Zij worden saam gedreven
Tot één uitersten nood.
*
Laat mijn lied gerust herhalen:
‘Keeren is schooner dan dwalen’,
In mijn hart weet ik wel zeer:
‘Dwalen is schooner dan keer’.
*
Het Leven is het Eeuwig Woord van God,
En al schoone wisseling van zijn Woord.
Spant op de Eeuwige Stilte, die geen hoort,
Dan is het laatste Lot.
*
Zoo vlug als vogels vliegt de vreugd,
Zoo snel als lente is weg de jeugd.
Ik sidder: straks de wintertijd
Dat geen vreugd meer den zin verblijdt.
*
Wie met den avondval op zijn paard rijdt
Waar de Tabor in het Jizreëldal staat,
Hij zegt angstig: ‘Reinig ons van het kwaad,
Als de Tabor staat uw rechtvaardigheid’.
*
Het Meer is zoo blauw als de Lente.
De hemel is als het water zoo teer.
De Bedouïenen bouwen hunne tenten
Langs de hellingen van de heuvels neer.
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Hoe zorgeloos begint zijn dag zonder gebeden
In zijn klein huis van Ammon in het dal.
Hij geniet aller dagen vrede
Tot aller avonden val.
*
Hij weet den geheelen dag zeker
Wat hem des avonds wacht:
Brood op een bord, melk in een beker.
Ik ben onzeker van iedren dag en nacht.
*
Honger, niet naar brood.
Dorst, die niemand stilt.
Hart, dat ziek van nood
Niet rusten kunt, niet rusten wilt.
*
Wees niet wijzer dan het water,
Wees niet wijzer dan de wind,
Geen macht, die in 't leven later
Het verzuimde weder vindt.
*
De Maan zóó stralend als een Zon,
Het Land wijd tot in het verschiet,
Maar rusten (wat ik nimmer kon)
Kan ik in deze rust ook niet.
*
Wat kan de wijn meer zijn dan wijn?
En de roos meer dan een roos zoet van zin.
Wat vraagt ge dan van mij, machtloos in pijn,
Dat ik mijzelf bestrijd en mijzelf overwin.
*
Tijd en Eeuwigheid zijn menschelijke spinsels,
Waarin de menschen zelf gevangen zijn.
Hemel en aarde zijn maar menschelijke verzinsels,
Die menschen slaan met onmenschelijke pijn.
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Uiting en vorming*
Albert Verweij
Het is een zekere waarheid, dat wij altijd in gemeenschap leven met onze gestorvenen.
Niet alleen met hen, die wij persoonlijk gekend hebben en die blijven voortbestaan
in onze herinnering, maar ook met die lang geleden heengeganen, die we niet anders
kennen dan door hun werken. Hoezeer ook het leven op ons mag indringen en ons
vullen met de aandoening van zijn tegenwoordigheid, het verleden is daar en dwingt
ons, tenzij we het onbewust ondergaan willen, tot telkens weer andere voorstelling
van zijn vormen, tot telkens opnieuw begrijpen van zijn samenhang. De mensheid
zou niet in het bezit zijn van een overlevering en een geschiedschrijving, indien zij
niet deze voortdurende drang bezat in gemeenschap te zijn met de doden.
Hij dan ook, die zeggen dorst: Laat de doden hun doden begraven, volg gij Mij,
moet wel een diepe overtuiging gehad hebben, dat hij iets bracht, dat opwoog tegen
alle voorafgegane leven. Hij moest zichzelf als het leven voelen. Hij moest een god
zijn en niet een mens.
Wij mensen kunnen dat niet. Wij hebben onze doden, de vele doden buiten wie
we niet leven kunnen, in onze harten begraven en dragen ze mee.
***

*

Rede ter herdenking van Goethe's sterfdag, uitgesproken op 15 Maart 1932. Deze rede
verschijnt thans voor het eerst in druk, ter gelegenheid van het tweede eeuwfeest van Goethe's
geboortedag op 28 Augustus a.s.
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Wij herdenken heden, een van de grootste gestorvenen van een eeuw geleden. Wij
zijn bijeengekomen om hem te herdenken, dat wil zeggen niet enkel te getuigen dat
we nog met hem in gezelschap zijn, maar ook door onze gedachten hem weer in ons
midden terug te brengen en gezamenlijk, een korte poos maar, zijn tegenwoordigheid,
zijn nabijheid te bespeuren en te ondergaan.
Wij hebben de naam Goethe maar uit te spreken en we worden ons bewust daarmee
een persoonlijkheid te hebben opgeroepen, die ongewoon gelukbrengend, machtig
en veelzijdig was. Men heeft in de laatste tien, twintig jaar, met name na Friedrich
Gundolfs boek over Goethe, veel gesproken van ‘die Gestalt Goethe's’. En terecht,
want als men iemand werkelijk kennen wil, dan is het niet voldoende hem te ontleden
in bijzonderheden of hem op te lossen in, hoe ook belangwekkende, afgetrokken
gedachten, men moet trachten hem te zien gaan en staan, hem als een levend
lichamelijk wezen, als een gestalte dus voor zich te zien. Persoonlijkheid, - het woord
dat Goethe zelf omschreef als de naam van het hoogste goed dat mensen bezitten
kunnen -, persoonlijkheid bedoelt de gestalte zoals zij zich openbaart en handhaaft
in een wereld zonder welke zij niet gedacht kan worden.
Zo zien wij dan Goethe's persoonlijkheid niet op zichzelf, maar voorafgegaan,
begeleid en gevolgd door een grote schaar van talenten en geesten. Klopstock gaat
voor en brengt in de duitse dichtkunst een nieuw pathos en een nieuwe wijding.
Lessing, met zijn onaantastbaar verstand en zijn mannelijke wilskracht, ontdoet toneel
en wetenschap van onwerkelijkheid en leugen en bezielt ze met zijn eerlijke drift
naar waarheid en menslijkheid. Herder, groter nog in het bijeenvoegen dan in het
scheiden, toont de verbondenheid van alle volken, alle tijden, alle literaturen en draagt
de idee van een wordende eenheid de wereld in.
Hij ontdekt eenzelfde vormdrift in Shakespeare en in de griekse tragici, speurt de
oorsprongen van epos en volkslied na, wordt de grondlegger van een nieuwe
geschiedschrijving en een nieuwe literatuurstudie. Dit zijn maar enkelen van de
voorgangers, want ik noemde zelfs nog niet Winckelmann, de gelukkige bewonderaar,
de eerste Duitser, die met eigen ogen en met een levend gemoed de kunst van de
Oudheid genoot. Ik noemde ook Hamann niet, Herders vriend en leermeester, de
raadselachtige wijze, die het eerst de oude theologische vormen vulde met nieuwe
religieuze ervaring. Het kan trouwens niet mijn bedoeling zijn, bij deze korte
herdenking, een
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overzicht te geven van allen, die aan de ontwikkeling van kunst en gedachte in het
tijdperk van Goethe hebben meegewerkt. Schiller, de man van wie ieder gebaar trots
was, maar zacht zijn oogopslag, staat terecht naast zijn oudere op het voetstuk te
Weimar. De Humboldts, Alexander en Wilhelm, staan terecht aan de ingang van het
Berlijnse Universiteitsgebouw. Kant heeft de grenzen omschreven van de
wijsbegeerte, Fichte, Schelling, Hegel, duiken aanstonds naar haar wonderen. En
ginds zijn de Schlegels, die de kritiek tot kunst maakten, bespiegelaars van de vormen
van alle literaturen. Elders de Grimms, die de werelden openden van germaanse taal
en germaanse volksverbeelding.
Denkende aan zoveel talenten en geesten dwaalt men van het ene droomrijk in het
andere. Men ziet Jean Paul, hoe hij lach en tranen laat flonkeren in de kristallen van
zijn veelkantige intellect. Men ziet Novalis, Hölderlin, Heinrich von Kleist, maar
waar zou ik ophouden als ik, ook maar door het noemen van namen, u zou herinneren
aan die ene duitse herleving.
In haar midden leeft Goethe. Hij is geboren met een rijke hoeveelheid
mogelijkheden. Levenslang zal hij een dubbele taak hebben. De eerste is: die
mogelijkheden te verwerkelijken, zoveel doenlijk alles te uiten wat in hem opwelt.
Maar de tweede is: uit die mogelijkheden een keus te doen, ze te wieden, te snoeien,
te binden, terwille van de volledige wasdom op te offeren, te beperken, te leiden,
wat, als het zonder opzicht had voortgewoekerd, de tuin van zijn geest, de tuin van
Duitsland, had doen verwilderen. Uiting enerzijds, vorming anderzijds, ziedaar het
dubbele parool, waaraan hij eerst afwisselend, daarna gelijktijdig gehoorzaamt.
Als hij na zijn vroegrijpe jeugd in Frankfort, na de enigszins beschamende
moeielijkheden, waarin hij door slecht gezelschap en eigen uitbundige
gemoedsbewegingen geraakt was, als student naar Leipzig komt, schrijft hij daar,
minziek en flirtend, en als dandy de burgerij verbazend, de gedichten van zijn eerste
liedboek. Hij volgt daarin de rococó-stijl van de toenmalige mode. Maar, zo niet
gehele gedichten, dan toch regels zijn er in aan te wijzen, waarin iets nieuws gebeurt.
Er is niet enkel de half speelse, half gevoelige behandeling van aan de natuur
ontleende (soms zelfs nog mythologisch benoemde) vormen, maar er is een eigen
natuurgevoel. De klank van zijn verzen wordt aangedaan en bewogen door een
gemoedszwelling, die zich onmiddellijk tracht uit te storten. Wieland is zijn
leermeester maar hij stijgt, door dit streven, boven Wieland uit. In Wielands vertaling
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ook maakt hij kennis met Shakespeare. Maar dit is niet de Shakespeare, die Herder
hem openbaren zal.
Die voorganger vindt hij in Straatsburg. En tezamen met deze ontmoeting moet
men zijn betrekking tot Friederike Brion zien en zijn wandelingen door de Elzas. De
liefde voor een vrouw, en de liefde voor het landschap zijn in hem wakker geworden.
Gemoedsontroeringen stromen en botsen door en tegen elkander. De schoonheid van
de wereld is hem opgegaan en hij wil haar uiten. Maar hij wil niet er van spreken,
zoals men doet wanneer men de dichter is van een gevestigde samenleving: hij wil
haar uitstorten. Bovendien: hij voelt zich één met die wereld. De scheiding tussen
hem en haar, scheidingen, die hem veroorloofden koel en als buiten zich de delen
van die wereld aan te zien en er mee te spelen, zijn weggevallen. Wat nu? Want de
chaos dreigt, als hij die nooit gekende drang en volte niet kan overweldigen. Op dat
ogenblik grijpt Herder hem. Die geeft hem wat Klopstock, die God en wereld
gescheiden hield, wat Lessing en Winckelmann, die het wereldgebeuren niet zagen
in zijn historische samenhang, hem nooit verschaffen konden. Herder alleen is het,
die als het wezen van de wereld die samenhang zelf verstaat. Hij geeft er de naam
Wording aan. ‘Genese’ was zijn lievelingswoord. De naam van het eerste bijbelboek
was tegelijk het eerste woord van zijn levensbeschouwing en schoonheidsleer. Van
de hele eindeloze veelvuldigheid van Zelf en Wereld is hem de Wording, het levend
gebeuren, het enige wat haar bestaansrecht geeft en haar tot een eenheid maakt. Wat
was dit voor Goethe anders dan dat zijn eigen wording, die benauwende en toch
heerlijke drang, die hij in zichzelf voelde leven, haar onmiddellijk beeld kreeg in de
hele wereld buiten hem. Zichzelf kon hij uitstorten, mits hij het zó deed, dat iedere
uitstorting de vaste vorm had van de schepselen en verschijnselen in de buitenwereld.
Naast het recht om zijn innerlijke volte te aanváárden, met de rust waarin hij haar
kòn aanvaarden, leerde Herder hem dus tévens de tucht, waaraan de aanvaarding
gebonden was.
In deze tijd begint dan ook het ontstaan van die lyriek, die evenzeer het
onmiddellijke gevoel van Goethe is, als de zuivere weergave van de wereld buiten
hem. Dit was het grote, het nieuwe wonder in de europese dichtkunst, oneindig groter
en werkdadiger dan hijzelf toen vermoeden kon.
Niet minder dan voor zijn dichtwerk was Herder van betekenis voor zijn geestesen studierichting. Hij gaf hem de idee van de wereldeenheid. Hij leidde zijn aandacht
naar wat hij als de oorsprongen van

Ad interim. Jaargang 6

183
de dichtkunst beschouwde, naar de volkspoëzie, naar de stemmen van de vele volken,
naar de overblijfselen van hun verleden, en hij deed hem in Homerus en Shakespeare
de machtige verbeelders zien, die gehele werelden van klaar of hartstochtelijk
mensenleven onmiddellijk, maar gebonden, hadden uitgestort.
Hoe heeft Goethe in die jaren, telkens weer getracht zijn Titanisme, zijn oeverloze
drang naar oneindigheid, te binden aan vaste vormen. Cesar, Mahomet, Prometheus,
Socrates, werden de gestalten met wie hij zich vereenzelvigde, - Götz ontstond, in
wie de persoonlijke storm-en-drang met die van een duits verleden samenviel, tenslotte vond hij de gestalte, die hem geheel zou vertegenwoordigen in Faustus. Om
de vrije genialiteit van de drie-, vierentwintigjarige Goethe lichamelijk gewaar te
worden, moet men de Urfaust lezen, zoals die eerst in 1887, toen pas in de papieren
van frl. von Göchhausen terug gevonden, door Erich Schmidt werd uitgegeven. De
bewerkingen van later leeftijd zijn daar nog niet over de oorspronkelijke conceptie
heengegaan. Men ziet daar geheel de jonkman, die zich dacht Faust zelf te zijn. Het
Gretchen van zijn Frankfurter lotgeval is achter de trekken van Friderike schuil
gegaan, zijn schuld tegenover het Sesenheimer meisje trilt als tragische ondergrond.
Herders hooggrijpende geest, de ontberingen en smarten van die meester werken
evenzeer na, als de honende ironie, waarmee hij zich wreekte. Het oude Faustspel
had Goethe's volle belangstelling: waarschijnlijk had hij ook in Straatsburg een
vertoning van dat stuk bijgewoond. Maar sterker dan dat alles, al het andere
saamhoudend, werkte zijn eigen vrije en voor het eerst haar kracht beproevende
denk- en weetbegeerte. De veerkrachtige opvlucht van dat nieuwe wezen,
onbelemmerd door later overleg dat verrijkte en harmoniseerde, is in de Urfaust, het
handschrift van 1773, dat Goethe jaar aan jaar met zich sleepte en omwerkte, tot
eindelijk in 1790 een eerste voorlopige Faust-druk verscheen.
Een ander aanzienlijk jeugdwerk, maar dat hij onmiddellijk voltooide, was de
Werther. Ook hier weer de storm van de aandoeningen, die gebonden moesten worden,
waarvan hij zich verlossen moest door de binding. De zelfmoord van Jerusalem gaf
hem gelegenheid aan een ander te laten zien, wat hemzelf bewogen had. Voor het
eerst stelde hij zijn eigen lotgeval buiten zich en behaalde daarmee de overwinning
van het meesterschap.
***
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Ik ga veel voorbij om te doen opmerken hoe eerst in Weimar de drang naar vorming
het bewust en gedurig van de drang naar uiting winnen ging. In Karl August ontmoette
Goethe een mens, die, evenals hij, een Dämon in zich droeg, niet die van het
dichterschap maar die van de daad. ‘Der Groszherzog’, zegt hij als grijsaard tot
Eckermann, ‘war eine dämonische Natur, voll unbegränzter Tatkraft und Unruhe,
so dass sein eigenes Reich ihm zu klein war und das gröszte ihm zu klein gewesen
wäre’. Tegelijk was datgene wat Goethe in het aanbod van de groothertog moet
hebben aangetrokken, juist de kleinheid van zijn rijk en de daaruit volgende
mogelijkheid van een wel veelzijdige, maar toch begrensde werkzaamheid. Bij de
ontmoeting in Frankfort lagen Justus Mösers Patriotische Phantasien op tafel. De
daar uitgewerkte gedachte dat kleine staten beter dan grote zich tot middelpunt van
beschaving kunnen ontwikkelen, leverde stof voor het onderhoud.
Aan twee kleine gedichten kan men zich de Goethe van het eerste verblijf te
Weimar, de Goethe die op vorming uit is, duidelijk voorstellen. Het eerste is van
1777: Harzreise im winter. Het tweede van zes jaar later: Ilmenau. Het eerste dichtte
hij nadat hij een bezoek gebracht had aan een man, die hem schriftelijk zijn
levensonlust had te kennen gegeven en troost van hem verwachtte. Hij had zich als
vreemdeling bij hem laten aandienen, had hem aangehoord en waargenomen en was,
zonder te zeggen wie hij was, weer heengegaan. Hij had gezien, dat hier iemand was,
die zijn eigen lege Ik belangrijker vond dan de weldadige daad en de schone wereld,
en weg wandelend dichtte hij:
Ach, wer heilet die Schmerzen
Des, dem Balsam zu Gift ward?
Der sich Menschenhass
Aus der Fülle der Liebe trank
Erst verachtet, nun ein Verächter
Zehrt er heimlich auf
Seinen eigenen Werth
In ung'nügender Selbstsucht.

Het andere kan men zich voorstellen als geschreven na een jacht met de groothertog.
Demonisch: ook in deze zin, dat de jonge man als een bezetene de genoegens volgde
die hem aanstonden. Goethe begeleidde hem: binding van die natuur was niet
mogelijk, tenzij hij als zijn
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vriend en makker zonder aarzelen aan zijn zijde ging. Maar hij begrijpt de bezorgdheid
van hof en verwanten, van wie niemand de vorst weerhouden of raden durft. Als de
groothertog in een lichtgetimmerde hut is terust gegaan, zint hij op zijn gedicht
Ilmenau. Hij schildert het wachtvuur, hij schildert zichzelf buiten de vuurkring
zittende en daar door een tweede persoon - zijn eigen dubbelganger als het ware aangesproken.
Hij antwoordt:
Doch rede sacht! denn unter diesem Dach
Ruht all mein Wohl und all mein Ungemach:
Ein edles Herz, vom Wege der Natur
Durch enges Schicksal abgeleitet
Das, ahnungsvoll, nun auf der rechten Spur
Bald mit sichselbst und bald mit Zauberschatten streitet
Und, was ihm das Geschick durch die Geburt geschenkt,
Mit Müh und Schweiss erst zu erringen denkt.

Gewiss - gaat hij voort:
Gewiss, ihm geben auch die Jahre
Die rechte Richtung seiner Kraft.
Noch ist bei tiefer Neigung für das Wahre
Ihm Irrtum eine Leidenschaft.
Der Vorwitz lockt ihn in die Weite,
Kein Fels ist ihm zu schroff, kein Steg zu schmal,
Der Unfall lauert an der Seite
Und stürzt ihn in den Arm der Qual.
Dan treibt die schmerzlich überspannte Regung
Gewaltsam ihn bald da, bald dort hinaus,
Und von unmuthiger Bewegung
Ruht er unmutig wieder aus.
Und düster wild an heitern Tagen,
Unbändig ohne froh zu sein,
Schläft er, an Seel' und Leib verwundet und geschlagen,
Auf einen harten Lager ein.

Hij heeft dit spreken in de vorm van een droom voorgesteld. Als hij ontwaakt, ziet
hij om zich, en meent om zich heen een gelukkige, een landelijke en arbeidzame
streek te zien.
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Ich sehe hier, wie man nach langer Reise
Im Vaterland sich wieder kennt,
Ein ruhig Volk im stillen Fleisse
Benutzen was Natur an Gaben ihm gegönnt
Der Faden eilet von dem Rocken
Des Webers raschem Stuhle zu,
Und Seil und Kübel wird in längrer Ruh
Nich am verbrochnen Schachte stocken;
Es wird der Trug entdeckt, die Ordnung kehrt zurück,
Es folgt gedeihn und festes irdisches Glück.

Tenslotte wendt hij zich tot de groothertog en zegt hem, dat zo zijn eigen dagen zijn
moeten. Dat hij, die zijn plichten kent, de vrijheid van zijn ziel beperken moet. Dat
wie anderen leiden wil, de kunst zelf-te-ontberen moet verstaan.
***
De eerste tien jaren van zijn verblijf in Weimar zijn voor Goethe een tijd van
opzettelijke en volgehouden vorming geweest. Naar allerlei richtingen ontwikkelde
hij er de bekwaamheid van beheer en administratie. Hier voor het eerst begon hij
zijn systematische natuurstudie. De liefde voor Frau von Stein, die de grond van zijn
wezen dieper opwoelde dan enige andere, kweekte in hem een nieuwe beschaving
van gemoed en maatschappelijke omgang.
Maar evenals zijn gaan naar Weimar een vlucht voor het huwelijk met Lili
Schönemann geweest was, ontvluchtte hij ook nu de invloeden, die hij zelf gezocht
had en vertrok naar Italië.
Hoe daar, in een zuidelijke natuur en tussen zuidelijke kunst, zijn vorming voltooid
werd, is een lang verhaal waarmee ik u niet vermoeien mag. Hij leerde er afstand
doen van de illusie, dat hij schilder was. Hij vond er de vorm voor Tasso, voor
Iphigenië, dat wil zeggen, voor de gevoelsinhoud die hij in Weimar beleefd had.
Toen hij er terugkwam, was hij de in zichzelf besloten kunstenaar, voortaan onvatbaar
voor iedere romantische verstroming en die alleen door de ontmoeting met Schiller
nog kon toenemen in zelfkennis.
Prachtig moet dat onderhoud geweest zijn, waarbij Goethe, na een vergadering
van 't natuurkundig gezelschap in Jena, met Schiller meelopend, hem zijn denkbeelden
uiteenzette. Prachtig tenminste is Schillers brief, waarin hij toont hoe hij hem begrepen
heeft. Bekend is ook Schillers antwoord als Goethe hem een schets van de Urpflanze

Ad interim. Jaargang 6

187
heeft voorgetekend. ‘Das ist nicht eine Erfahrung, das ist eine Idee’, zei hij. En niet
minder kenmerkend - hoe spijtig ook - is dat weerwoord van Goethe: ‘Das kann mir
sehr lieb sein dass ich Ideen habe ohne es zu wissen und sie sogar mit Augen sehe’.
Schiller was inderdaad voor Goethe van veelvuldige betekenis. Hij was zijn eerste
grote verstaander, de eerste die met oordeel luisteren kon naar het geheel van zijn
inzichten. Hij was tevens de jongere, die met zijn invloed op het publiek, met de
spankracht van zijn strijdbare verwachtingen, een nieuwe werkzaamheid verzekerde
aan de buiten Duitsland geraakte oudere. Maar bovenal was hij, die de geniaalste
leerling van Kant genoemd is, de enige die Goethe helderheid verschaffen kon in dat
belangrijke vraagstuk: de verhouding tussen Idee en Ervaring. Goethe was evenals
Kant van de ervaring uitgegaan, maar hij had haar altijd gezien als aan zijn oog, niet
aan zijn geest gebonden. De gedachte dat hij, ziende wat hij zag, inderdaad de
weerspiegeling van zijn idee in de werkelijkheid had waargenomen, moest hem wel
bevreemden. Hoewel hij dan ook, reeds voor zijn kennismaking met Schiller,
begonnen was Kant te lezen, en ook reeds een heel cahier met uittreksels uit zijn
werken liggen had, kon hij, die slecht uit boeken leerde en alleen goed door mensen,
de gebondenheid van zijn ervaring aan zijn idee niet helder inzien, voordat ze hem
door Schiller klaar werd. Dientengevolge eerst kon hij, kort voor zijn dood, met
dankbaarheid van Kant gewagen als van de man die hem op zichzelf, d.w.z. op de
hem inwonende geest, opmerkzaam had gemaakt.
Welteverstaan: een eigenlijk aanhanger van Kant werd hij daardoor niet. Het is
wel zeker, dat zijn voorliefde levenslang naar Spinoza ging. Maar hij verstond zijn
critiek, hij aanvaardde zijn methode, hij was, hem bestuderend, en met Schiller in
samenspraak, tot stelselmatiger denken en helderder kennis van zichzelf geraakt.
***
Ik moet eindigen terwijl ik nog aan het begin sta van een lange levensloop. Want,
terwijl voor Schiller de samenwerking met Goethe zijn hele verdere leven vulde,
was ze voor Goethe maar een tijdperk. Toen het in 1805 werd afgesloten, had hij
eenvoudig tot zichzelf terug te keren en lag er nog een kwart eeuw voor hem. Hoe
groot en rijk werd toen dit leven nog. Hoeveel grote werken moesten toen nog pas
begonnen worden.
Langzamerhand nam de man die zo onverdroten aan zijn vorming
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gearbeid had, tegenover zichzelf en de wereld een andere houding aan. Hij moest
wel zichzelf gaan zien als het phenomeen dat hij was. Zijn eigen leven, zijn eigen
strijd, de ideeën, die hem hadden gedreven, zag hij buiten zich en beeldde ze uit. Hij
was er al mee begonnen bij Schillers leven, toen hij Wilhelm Meisters Lehrjahre
voltooide, die Lehrjahre, die tenslotte een heel ander werk werden, dan de
oorspronkelijke Theatralische Sendungen. In de Wahlverwandtschaften, Dichtung
und Wahrheit, Wilhelm Meisters Wanderjahre, is hij de wijze, de opvoeder, de
uitbeelder van een heelal, dat enerzijds naar vaste wetten ging, anderzijds levend en
werkelijk was van onderdeel tot onderdeel.
Dat ook zijn vers niet geleden had, bewees Der West-Oestliche Divan wel. Maar
tegelijk was dat werk, zo goed als de tweede Faust, hem een ‘Bildungswelt’.
Zichzelf ging hij hoe langer hoe meer op een afstand zien, als een bezit voor de
nakomelingschap. Als Eckermann zich verheugt, omdat Carlyle, vol bewondering
voor Wilhelm Meister, dat boek een grote lezerskring toewenste, dan zegt hij: ‘Liebes
Kind, ich will Ihnen etwas vertrauen das Ihnen lebenslänglich zugute kommen soll.
Meine Sachen können nicht populär werden, wer daran denkt und dafür strebt ist in
einem Irrtum’.
Hij herinnerde zich maar al te goed, dat het bondgenootschap met Schiller, de
steun van de uitgever Cotta, de nationale kleur van Hermann und Dorothea zijn
lezerskring toch maar tijdelijk hadden kunnen vergroten, hoe ondanks zijn gezag in
Weimar, en zijn roem bij een verspreide gemeente, reeds dadelijk na Schillers dood
de koelheid en onverschilligheid voor zijn werk zich weer onmiskenbaar geuit hadden.
Ik vond indertijd in een Berlijns dagblad een zinsnede vermeld, die uit een oude
Leipziger Zeitung was overgenomen. ‘Der Verlust des Herrn von Schiller’ - heette
het - ‘ist für die Deutsche Literatur ein unersetzlicher. Ein Herr von Goethe erhebt
zuweilen wohl die Prätension, ihm zu gleichen, was aber haben wir von ihm der doch
bedeutend älter ist als der Herr von Schiller? Einige gute Romane - einige
unaufführbare, undramatische Dramen - einige Gedichte van denen nicht ein einziger
das richtige Versmasz innehält. Nur Phantasten können von ihm mehr erwarten’. Zo
niet Goethe zelf, dan toch zijn kring moet dit hebben opgemerkt. En stellig was het
niet de enige stem, maar één uit vele, één uit de menigte. Hij richtte zich dan ook
niet tot de menigte, maar tot hier een mens en daar een mens. Toch wist hij wel, wat
wij nu weten, dat als men uit het Duits-
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land van zijn eeuw Goethe zou wegnemen, er weinig onaangetast bleef.
Ik herinner me de tijd toen ik door hem werd opgevoed. De eerste Nieuwe Gidsjaren
waren voorbijgegaan. De uit elkander strevende krachten in en buiten me moesten
gebonden worden, zou de zegenrijke werking die ik ervan verwacht had niet verloren
gaan. Toen las ik alles van hem. Vroeger had ik wel een drama, een gedicht genoten,
maar nu las ik al zijn werken, zijn brieven, de vele mondelinge uitingen, die ons door
verschillende schrijvers zijn overgeleverd. En hoe meer ik me in hem verdiepte, hoe
meer er van zijn gedachten een stillende invloed bleek uit te gaan, alsof door een
zachte en machtige hand alle weerbarstigheden werden weggestreken. De rust keerde
weer. Een overzicht werd weer mogelijk. Liefde voor ieder ding, eerbied voor iedere
aandrift, maar ook binding, ook beteugeling, zo klonk het, zo voelde ik het uit zijn
altijd werkelijke en altijd bevallige woorden.
Waar beter kan ik deze belijdenis afleggen dan in een aula. Er zijn dichters die
men het best gedenkt staande op een toneel, andere het best terwijl men wandelt op
een marktplein, of aanzittend aan een drinkgelag, of de planken betredend van een
scheepsdek. Weer andere herdenkt men het best op een voetreis door de Alpen. Maar
Goethe misstaat niet in de Aula van een Universiteit.
Ik zie hem daar zitten, de grijze Geheimrath, met het hoge voorhoofd en de
donkerbruine ogen. Langer schijnend dan hij is door de lengte van het bovenlijf en
de rechtheid, waarmee hij het hoofd draagt, de witte das om zijn hals gewonden en
met een fraaie speld toegestoken, het gebloemde vest even uitrandend tegen de zijden
revers van de nauwsluitende jas, waarvan de kraag van achter iets opstaat. Ik zie hem
zitten en ik verheug mij over zijn tegenwoordigheid. Ik ben alleen bevreesd, dat als
hij mij straks zal aanspreken en hij menen zal dat ik ex officio hier gesproken heb,
ik hem zal moeten teleurstellen. Ik zal hem moeten antwoorden, dat hijzelf als dichter,
met de hele duitse dichtkunst, die hem zo ter harte gaat, al sedert zeven jaar gebannen
is van de oudste Universiteit van Nederland.
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Zeesonnet*
Bertus Aafjes
Zoals midden in de zee een rots
Naakt tot op het erts staat uitgeblonken,
Eindelijk ontdaan van alle trots
En tot bijna niets in 't niet geslonken;
En daarop, aan ketens vastgeklonken,
Leeg van alle moederlijkheid Gods,
Krimpt Prometheus, in zijn leed verzonken, Zo ook is de lege zin des lots.
IJsberg, poolnacht, oerwoud, moederschoot,
Wanhoop in den blinde uitgekreten,
Wind der wereld, woedend avondrood,
Zee, die in uzelve ligt versmeten,
Slechts dit onherroep'lijk blinde weten
Maakt de sterveling op aarde groot.

*

Sluitsonnet van een cyclus van dertig sonnetten ‘De Zee’, geschreven te Bergen (N.H.) in
1946
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Beek-bij-bos
Ferdinand Langen
Iedere oorlog laat vermisten na. Ik miste na de laatste oorlog Casper. Casper was
een opgewekte jongeman, met blinkende witte tanden, een bleke huid en rood haar.
Hij was postbode en hij belde mij vaak 's morgens uit mijn slaap, dat waren dan de
goede morgens voor mij. Zijn bellen wekte prettige verwachtingen en ik leefde van
verwachtingen. Maar op zekere dag klonk de bel anders, kouder en harder, ik
ontwaakte minder prettig en ik zag voor mijn deur geen witte tanden, geen bleke
huid en geen rood haar. Casper was verdwenen. Hij was van de straat gepakt,
meegenomen en niet weer terug gekeerd. Over het waarom brak niemand het hoofd,
er konden duizenden redenen voor zijn.
Na de oorlog bleef hij weg. Ik las veel, boeken, kranten, tijdschriften om de tijd
te korten, die mij van het Grote Ogenblik scheidde. In ieders leven komt eens het
Grote Ogenblik, in mijn leven was dat tot dusver nog niet geschied. Ik las van
massagraven en nog eens van massagraven, iedere dag opnieuw. De oorlog scheen
een ontelbaar aantal massagraven achtergelaten te hebben. Soldatenkerkhoven voor
de soldaten, dat was vreselijk, maar massagraven voor de burgers, dat was nog
vreselijker. Nu eens werden er massagraven ontdekt op de heide, dan weer in de
duinen en vooral in de bossen. Men identificeerde de slachtoffers voor zover mogelijk.
Ik dacht aan Casper en ik hield de lijsten zorgvuldig bij. Wanneer het niet meer
mogelijk was de slachtoffers te identificeren, werden kennissen en familieleden te
hulp geroepen. Ik was een kennis van Casper, maar de lijken waarover het in
dergelijke gevallen ging, hadden altijd gouden kiezen of brillen of glazen ogen.
Casper was gaaf geweest met zijn bleke huid, witte tanden en rood haar en ik kon
de oproepen om hulp wel ter zijde schuiven.
Ik miste Casper erg. Het is vreselijk om 's morgens nooit eens prettig
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gewekt te worden. De postbode die na hem gekomen was, wist niet hoe hij bellen
moest. Hij belde als de melkboer of als de schillenman, op het brutale af. Hij was
oud, krom en knorrig. Bovendien was hij bijziende en moest hij een brief eerst vlak
bij zijn neus houden, voor hij het adres kon ontcijferen. Ik was bij hem nooit zeker,
of ik wel alle brieven kreeg. Het was best mogelijk dat hij post voor mij ergens
verderop in de straat bezorgde. Een martelende gedachte voor wie, als ik, bij elke
brief denkt, daar is het, het Grote Ogenblik. Ik miste Casper heel erg.
Op een avond kwam mijn buurman, die visser was in zijn vrije tijd - en anders
dan vrije tijd had hij niet, sinds zijn vrouw voor hem met kostgangers geld verdiende
- een praatje met mij maken. Wij spraken over massagraven. Hij had een broer, die
men ook in een massagraf had gevonden. Hij was niet te herkennen geweest, maar
hij had een gouden kies en mijn buurman herkende hem toch. ‘De kranten staan nog
steeds vol van massagraven,’ zei ik. ‘Ja,’ zei mijn buurman, ‘er komen dagelijks nog
nieuwe bij. Het is wel vreselijk, als je er goed over nadenkt.’ ‘Gisteren in het
Leuserbos en eergisteren bij het Witte Zand,’ zei ik. ‘En vandaag hoorde ik, toen ik
op de tram stond, van Beek-bij-Bos,’ zei mijn buurman. ‘Waren het er veel?’ vroeg
ik. ‘Nee,’ zei mijn buurman, ‘er is daar nog niets gevonden. Alleen maar geruchten
dat er een is, een grote.’ Wij zwegen lange tijd. ‘Het was een slechte dag vandaag,’
zei mijn buurman toen, ‘ze wilden niet bijten.’ ‘Zo,’ zei ik. ‘Je moet er ook eens
uitgaan,’ zei mijn buurman, ‘je droogt hier uit bij je boeken.’
Toen hij weg was, begon ik weer te lezen. Ik las in die tijd geregeld romans van
achteren naar voren. De gebeurtenissen waren dan raadselachtiger nog, dan wanneer
ik ze op normale wijze las. Mijn buurman had gelijk, ik moest er eens uit. Ik ging
slapen en ik dacht, wanneer Casper mij morgenvroeg nu wekte, dan zou het een
goede morgen zijn en dan zou ik er misschien uit gaan. Ik viel met de gedachte aan
hem in slaap.
De week daarop ging ik naar mijn buurman. Hij was een grote, dikke, gulle,
hartelijke man. Hij kauwde altijd en hij spuugde vaak. Een enkele keer veegde hij
zijn mond af met de rug van zijn hand. ‘Hoe is het met Beek-bij-Bos?’ vroeg ik. ‘Wel
goed, geloof ik,’ zei hij verbaasd, ‘is er dan iets bizonders aan de hand met
Beek-bij-Bos?’ ‘Ja,’ zei ik, ‘was men niet van plan daar massagraven te vinden?’ ‘O
ja,’ zei hij, ‘ik heb er niets meer van gehoord.’ Wij zaten in de keuken, omdat de
kostgangers alle kamers bewoonden. Hij had een zwart
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pannetje op zijn knieën en hij kauwde op koude aardappels. Zijn vrouw was naar
een van de kostgangers gegaan om het een en ander te regelen. ‘Dat wordt wel elf
uur voor ze terug is,’ zei hij met volle mond, ‘sommige kostgangers zijn nogal lang
van stof.’ ‘Wordt er nog bij Beek-bij-Bos gezocht?’ vroeg ik. ‘Ik denk het niet,’ zei
hij, ‘er is geloof ik helemaal niet gezocht.’ ‘Maar je zei vorige week toch dat er daar
moesten zijn en grote ook?’ ‘Geruchten,’ zei hij, ‘vermoedens.’ ‘Stellige vermoedens?’
vroeg ik. ‘Stellige vermoedens,’ zei hij.
Hij zette de pan met de aardappels weg, stak een sigaret op en liet mij ook opsteken.
Het was donker in de keuken. Er brandde een klein lichtje onder een koffiepot, dat
was al het licht dat wij hadden. Ik kon nauwelijks zien waar hij zat.
‘Ik mis Casper na de oorlog,’ zei ik, ‘hij was een goede jongen, vrolijk en altijd
even opgewekt. Ik mis hem erg. Ik zou graag willen weten, waar hij gebleven is.’
‘Zo zijn er duizend,’ zei hij, ‘duizend die iemand missen en graag zouden willen
weten waar hij of zij gebleven is. Wat dat betreft heb ik geluk gehad.’ ‘Ja,’ zei ik,
‘niet iedere vermiste heeft gouden kiezen. Casper bijvoorbeeld heeft ze zeker niet.
Je hebt wel geluk gehad.’ ‘Wie is die Casper?’ vroeg hij. ‘De enige waarvan ik
verwachtte dat hij mij het bericht van het Grote Ogenblik zou brengen,’ zei ik. ‘Hij
was postbode. Een aardige jongen. Ik mis hem erg.’ ‘Troost je,’ zei hij, ‘je bent de
enige niet.’ Hij stond op in het donker om koffie in te schenken. Hij hield de pot
hoog boven de kopjes en ik hoorde een klaterend geluid. Het raam van de keuken
stond open en hij spuwde tweemaal naar buiten. Ik zei: ‘Ik geloof dat ik Casper niet
meer zo erg zou missen wanneer ik eerst maar wist, waar hij lag. Zou het gek zijn
wanneer ik zelf naar hem ging zoeken?’ Ik nam het kopje koffie van hem aan en
voelde dat het schoteltje nat was. ‘Ja,’ zei hij, ‘dat zou gek zijn. Je moet het zoeken
overlaten aan de politie of aan de opsporingsdienst of weet ik aan wie.’ Hij dronk
de koffie slurpend uit en ik volgde zijn voorbeeld. ‘En zij zoeken niet bij
‘Beek-bij-Bos,’ zei ik. ‘Nee,’ zei hij, ‘daar zoeken ze niet.’ Het was een ogenblik
stil in de keuken en ik hoorde dat er ergens in het huis luid werd gelachen en daarna
werd er verscheidene malen hevig gebonsd. ‘Het kan nog wel even duren voor mijn
vrouw terug komt,’ zei mijn buurman, ‘ik denk dat er boven een feestje is. Zal ik
nog eens inschenken?’ ‘Ja,’ zei ik, ‘ja, ik heb altijd alles aan de politie en aan de
opsporingsdienst en aan weet ik wat meer overgelaten. Ik deed dat omdat ik zelf
nooit wist, waar ik

Ad interim. Jaargang 6

194
zoeken moest. Maar nu weet ik waar ik zoeken moet, bij Beek-bij-Bos. En nu ik het
weet, nu zal ik zelf ook maar eens de handen uit de mouw steken. Bovendien wordt
het tijd dat ik weer eens buiten kom.’ ‘Het is gek,’ zei hij, ‘maar als jij gaat zoeken,
dan ga ik met je mee.’ Hij ging staan en even later hoorde ik de koffie weer in de
kopjes klateren. Door het open keukenraam kwam de geur van de herfst, de kruidige
geur van rottende bladeren.
Ik had in jaren al niets anders meer gedaan dan wachten en de gebeurtenissen hun
gang laten gaan. Mijn vrouw en mijn dochtertje waren verdwenen. Mijn vrienden
waren verdwenen. En als laatste was Casper verdwenen. Ik had op het Grote Ogenblik
gewacht en boeken gelezen. Nu ik het besluit had genomen handelend op te treden,
werd ik door duizelingen bevangen. Ik had enige dagen nodig om van die duizelingen
te bekomen en ik dacht in die dagen: Misschien behoef ik alleen maar de draad te
grijpen, waar die mij het laatst uit handen is geschoten, om rustig te kunnen
binnenhalen. Misschien behoef ik alleen Casper maar terug te vinden, als het begin,
en dan volgt de rest vanzelf. Misschien is het Grote Ogenblik wel aangebroken als
ik hem terug vind.
Wij gingen op een mooie herfstmorgen op weg. De nevel trok voor onze ogen op
en de zon scheen. Ik keek om mij heen als Noach, toen hij de ark verliet. Dat was er
dus van de wereld overgebleven. Het viel mij allemaal erg mee. Mijn buurman had
een schop meegenomen, die hij mij na vijf passen in de arm drukte. ‘Jij bent op het
idee gekomen,’ zei hij, ‘draag jij nu ook de schop.’ De schop zag er nog nieuw uit
met een gladde, blanke steel. Wat moest ik met een schop beginnen? Ik sleepte hem
enige tijd, rinkelend over de straatstenen, achter mij aan. Daarna kreeg ik het genieuze
idee hem over mijn schouder te leggen. Mijn buurman was weinig spraakzaam. Hij
liep voorovergebogen met zijn handen achteruit en maakte de indruk zijn hele leven
hard gewerkt te hebben. Hij was tamelijk dik en hij had een vierkante, verweerde
boerenkop. Hij was gelig zwart in zijn gezicht en hij had zich waarschijnlijk in een
week niet geschoren. Hij kauwde voortdurend.
Wij stonden, na enige tijd, op de bus te wachten, die ons naar Beek-bij-Bos zou
brengen. Er stonden nog een tiental mensen meer te wachten en er was een man, die
op een mondorgel speelde. Ik draaide mij een kwartslag om, om op de torenklok te
kijken hoe laat het was. Mijn buurman gaf mij een duw en zei: ‘Pas op die schop,
verdomme, je steekt er anderen de ogen mee uit.’ ‘Nog vijf minuten,’ zei ik. Ik
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draaide mij weer om en achter mijn rug ontstond enig geraas, omdat een mevrouw
haar hoed scheef op haar hoofd kreeg te staan. ‘Je kunt die schop hier beter op de
grond zetten,’ zei mijn buurman kauwend. Hij spuwde en hij veegde ditmaal zijn
mond af met de rug van zijn hand. Ik zette de schop op de grond en stond er onwennig
mee in mijn hand. De man met de mondorgel kwam naast ons staan en zei: ‘Ik maak
niet voor mijn plezier muziek. Het zit mij tot hier.’ Hij wees naar zijn keel. ‘Maar
ik moet er wat bijverdienen, want ik ben invalide en kan niet meer werken.’ Mijn
buurman en ik keken hem beide aandachtig aan. Hij was een lange, schrale man met
een vrolijke uitdrukking in zijn ogen. Hij bewoog zijn rechterschouder op en neer.
‘Mijn rechterschouder is helemaal stijf,’ zei hij, ‘ik ben uit een auto geslingerd, zo
met mijn hoofd op de straat. Ik had wel dood kunnen wezen.’ ‘Prijs je gelukkig,’ zei
mijn buurman. ‘Dat doe ik ook,’ zei hij, ‘maar daar kan ik niet van leven.’ Ik tastte
met mijn ene hand in mijn zak en gaf hem een dubbeltje. Met mijn andere hand hield
ik de schop stevig omklemd. Er kwam een agent op de fiets de straat inrijden en de
man liet met een onverschillig gebaar zijn mondorgel in de binnenzak van zijn jas
glijden. Daarna ging hij tussen mijn buurman en mij instaan, alsof hij bij ons hoorde.
‘Naar de polder?’ vroeg hij met een knik naar mijn schop. Ik schrok en keek hem
recht in zijn vrolijke ogen. ‘Ja,’ zei ik, ‘naar de polder.’ Hij lachte binnensmonds.
‘Is dat soms zo gek?’ vroeg ik. ‘Nee,’ zei hij, ‘gek is het niet, maar dan sta je op de
verkeerde bus te wachten.’ De agent was de straat uitgereden en hij haalde weer zijn
mondorgel te voorschijn. Met zijn mondorgel wees hij naar de andere hoek van de
straat. ‘Je moet daar gaan staan,’ zei hij. Ik keek mijn buurman aan, die onder zijn
pet krabde. ‘Wij staan hier verkeerd,’ zei ik. ‘Ja, voor de polder....,’ zei mijn buurman
langzaam. De man met de mondorgel liet geen oog van ons af. Ik boog mij naar mijn
buurman over en ik fluisterde hem in 't oor: ‘Laten wij een eindje die kant oplopen,
dan zijn wij hem kwijt.’ Mijn buurman haalde zijn schouders op en zette zich
langzaam in beweging. Ik volgde hem, de schop achter mij aan slepend. De man met
de mondorgel begon weer te spelen.
Wij liepen voetje voor voetje, naar de andere kant van de straat. ‘Waar bemoeit
die muzikant zich mee,’ mopperde mijn buurman. ‘Als onze bus straks komt, dan
lopen wij weer gauw terug,’ zei ik, ‘en dan zal hij wel verdwenen zijn.’ Wij waren
nog niet half weg de andere hoek van de straat of wij zagen de bus voor Beek-bij-Bos
al komen. Wij liepen op een drafje terug. De muzikant bleek inderdaad
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verdwenen te zijn en ik zei: ‘Zie je nu wel,’ tegen mijn buurman, toen wij instapten.
De zitplaatsen in de bus waren nauw, bovendien had de vloer een bultvormige
ronding waar wij zaten, zodat wij niet anders konden doen dan onze knieën optrekken.
Ik wist geen raad met mijn schop. Overal waar ik hem neerzette stak hij hoog en
opvallend boven de mensen uit. Hij werd voor mijn ogen steeds witter, steeds blanker
en steeds meer in het oog lopend. Ik hield hem tenslotte maar tussen mijn knieën en
ik had het gevoel een vaandeldrager te zijn.
Ik keek schuw en verwonderd uit het raampje. Dat zijn dus bomen, dacht ik, en
daar zijn de weilanden weer. Wij passeerden een jongen met een bakfiets, die luidkeels
zong. Van de andere kant kwam een meisje met hoog opwaaiende rokken. Wat heb
ik gedaan, dacht ik, wat heb ik anders gedaan dan boeken lezen. Wat ben ik stom
geweest. Wat had ik mijn ogen beter kunnen gebruiken. Ik had al veel eerder naar
Beek-bij-Bos moeten gaan.
De man die voor mij zat, keek om. Hij had smalle, lange spleetogen en dunne
vooruitgestoken lippen, die mij even deden denken aan de snavel van een eend. ‘Is
er nu nog wat te doen in de tuin?’ vroeg hij. ‘Nee,’ zei ik, ‘er is niets meer te doen
in de tuin.’ ‘Waarom neemt u dan de schop mee?’ vroeg hij en zijn spleetoogjes
gingen iets verder open. De schop rees weer voor mij omhoog, helderder, duidelijker
en blinkender dan ooit. Ik had het gevoel dat hij steeds langer werd. ‘O j-ja,’ zei ik
stotterend, ‘er is t-toch nog wel wat te doen in de tuin.’ De man voor mij keek de
vrouw aan, die naast hem zat. De vrouw fluisterde iets en ik meende de man te zien
knipogen. Ik keek mijn buurman aan. Mijn buurman krabde zich weer onder zijn pet
en staarde aandachtig naar buiten. ‘Goed viswater hier,’ zei hij. ‘Wat is er dan nog
te doen,’ zei de man voor mij, ‘ik heb zelf ook een tuin, maar ik zou niet weten wat
er in de mijne nog te doen is. Ik had er aardbeien in, maar die zijn er allang uit en
bessen en peultjes.... Wat hebt u nog in uw tuin?’ Ik keek mijn buurman aan, die
aldoor aandachtig naar buiten staarde. ‘Ik heb hier wel eens een grote snoek
gevangen,’ zei hij. De schop hield maar niet op in mijn gedachten te groeien. Ik
begon plotseling angstig te worden, angstig dat de man voor mij iets zou vermoeden.
‘Ik heb ook niets meer in mijn tuin,’ zei ik haastig, ‘helemaal niets meer, u moet niet
denken, dat er nog iets -.’ Op dat moment klonk er zachte muziek in mijn oren. Ik
draaide mij met een schok om. Achter in de bus zat de muzikant met de mondorgel.
Hij keek mij met zijn lachende ogen aan en haalde
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zijn stijve schouder op. ‘Een grote snoek,’ herhaalde mijn buurman, ‘het water daalde
minstens vijf centimeter toen ik hem er uit haalde.’ Hij krabde zich weer onder zijn
pet. ‘Maar ik zou nu wel willen dat wij er waren,’ zei hij. ‘Ik ook,’ zei ik. De vrouw
voor ons keek om en nam ons aandachtig op. Ik begon met de schop in mijn hand
heen en weer te wiegen en een liedje te neuriën. Mijn buurman stompte mij in mijn
zij. ‘Niet doen,’ zei hij. ‘Neem jij de schop een ogenblik,’ zei ik. ‘Straks,’ zei hij, ‘je
hebt er toch geen last van?’ ‘Nee,’ zei ik, last heb ik er niet van.’ Ik deed mijn ogen
dicht en in mijn gedachten werd de schop een soort kleverige vliegenvanger, waaraan
ontelbare ogen kleefden.
Wij stapten uit bij het dorp, waar Beek-bij-Bos achter moest liggen. Het dorp was
op touristen berekend, er waren overal gebakwinkels met ansichtkaarten en café's.
Wij liepen langs de caféterrassen, die gelukkig maar matig bezet waren. Ik had de
schop weer over mijn schouder genomen en liep ongeveer twee passen voor mijn
buurman uit. ‘Kun je niet even wachten?’ zei mijn buurman. ‘Laten wij eerst iets
eten.’ ‘Eten?’ vroeg ik. ‘Ja zeker,’ zei mijn buurman, ‘of wil je soms met een lege
maag aan het graven?’ Dan kun je evengoed je eigen graf graven.’ Ik herinnerde mij
op dat moment dat mijn buurman altijd at en het zal dus wel vruchteloos zijn, dacht
ik, om mij daar tegen te verzetten. Ik volgde hem en wij liepen een café binnen. Wij
gingen aan een tafeltje zitten en ik zette de schop tegen het tafeltje aan. De schop
was de derde man. Er kwam een ober en de ober keek naar de schop. ‘Koffie,’ zei
mijn buurman, ‘en twee broodjes met kaas en een broodje met ham en een broodje
met leverworst.’ De ober keek mij aan, mijn buurman keek weer naar de schop,
knikte en verdween. ‘Kan ik de schop niet ergens anders neerzetten?’ vroeg ik mijn
buurman. Mijn buurman zag om zich heen, krabde op zijn hoofd en zei: ‘In de
paraplustander misschien.’ De paraplustander, die tegelijk klerenhanger was, stond
bij de deur. Er hingen twee jassen aan. Ik nam de schop, zette hem in de bak en hing
een van de jassen over hem heen. De ober kwam terug met de koffie en de broodjes.
Het eerste wat hij deed was naar de plaats kijken, waar de schop had gestaan. Toen
keek hij ons aan, zag verwonderd om zich heen en zette daarna de broodjes en de
koffie voor ons neer. ‘Mooi herfstweer,’ zei hij. ‘Ja,’ zei ik, ‘mooi herfstweer’ en
begon in mijn koffie te roeren. Ik hoorde hem weggaan en ik hoorde hem, achter
mijn rug, fluisteren met andere obers bij het buffet. Straks komt hij terug, dacht ik,
om ons uit het café te jagen. Straks gaat de
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schop herrie maken in de paraplustander. Straks gaat de schop schreeuwen wat wij
met hem van plan zijn, want ik achtte de schop daartoe zo langzamerhand in staat.
Maar er gebeurde niets. De schop hield zich stil en de ober kwam pas terug, toen
mijn buurman hem riep om met hem af te rekenen. Het afscheid liet hij overigens
aan mij over, hoewel hij de broodjes had opgegeten, zoals hij het ook aan mij overliet
om de schop weer uit de paraplustander te voorschijn te halen, onder de stekelige
blikken van de ober. Mijn buurman stond allang buiten, toen ik mij nog - met de
schop weer over mijn schouder - tussen de stoeltjes en tafeltjes van het terras heen
wrong, gadegeslagen ditmaal door alle obers en door alle bezoekers en door een
dikke man met een schaterende lach, die niemand anders dan de baas van het café
kon zijn.
Bij Beek-bij-Bos was geen beek te zien en ook geen bos. Maar heide was er in
ieder geval wel, heide tot aan de horizon. De zon scheen over de heide. Ik wist niet
wat ik zag, na zolang niets anders dan boeken gezien te hebben. Er maakte zich bijna
een dolle vreugde van mij meester en ik moest mij beheersen om niet als een wilde
de heide op te rennen. Op vele plaatsen scheen de heide rood op. Een rood dat mij
aan Casper deed denken. Was hij ook niet rood geweest, levenslustig rood, vrolijk
rood? Het scheen mij niet moeilijk toe om hem te vinden. En als ik hem vond, dan
was het Grote Ogenblik voor mij aangebroken. Want met hem zou ik mijn vrouw
terug vinden en mijn dochtertje en alles waar ik plezier aan had gehad, voor ik met
het lezen van boeken was begonnen, van achteren naar voren.
‘Waar zullen wij beginnen te zoeken?’ vroeg ik mijn buurman, die met zijn rug
naar mij toe was gaan staan en spuwde. ‘Daar staat een kar met appels,’ zei hij, ‘laten
wij eerst wat appels kopen.’ Ik aarzelde. ‘Als wij appels gekocht hebben, gaan wij
dan zoeken?’ vroeg ik. Mijn buurman zag om zich heen alsof hij nog meer karren
zocht, maar hij vond er blijkbaar niet meer. ‘Ja,’ zei hij, ‘dan kunnen wij wel eens
gaan kijken.’ Wij liepen naar de kar en bestelden ieder een pond appels. Zij waren
licht geel, bijna doorschijnend. ‘De grootste drukte is voorbij,’ zei de man bij de kar,
een kleine verschrompelde man, ‘het is anders bar geweest van 't jaar.’ Mijn buurman
en ik zwegen. ‘En als je 't mij vraagt,’ zei de man, ‘dan weet ik niet wat ze hier
zoeken. Zand en heide, als de zon er goed op schijnt, dan is het om dood te gaan.
Nergens bos, nergens een beetje water. 't Is dat ik hier sta....’ Hij wierp een blik op
mij. ‘Graven?’ vroeg hij plotseling op een andere toon. Ik wipte de schop op mijn
schouder heen en
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weer. De steel was hard en ik was het dragen van een schop niet gewend. Mijn
schouder deed pijn. ‘Ja, graven,’ zei ik. ‘Waarzo?’ vroeg hij. ‘Waarzo?’ echode ik.
Mijn buurman deed de eerste hap in een appel. Het sap liep hem langs zijn kin.
‘Kom,’ zei hij, ‘wij moeten opschieten.’ Hij gaf mij een duw met zijn elleboog en
wij liepen de heide op, ieder met een zak met appels in de hand.
De heide was droog en knerpte onder onze voeten. Hier en daar kwam de heide
ons zelfs tot aan de knieën. Er was een aangename prikkelende geur in de lucht.
‘Waar zullen wij beginnen?’ vroeg ik. Mijn handen jeukten om te beginnen. ‘Waar
de grond omgewoeld is geweest,’ zei mijn buurman, ‘dat kunnen wij wel zien als
wij goed naar de grond kijken.’ Wij liepen met gebogen hoofd verder. ‘Het was
beslist een aardige jongen, die Casper,’ zei ik, ‘het is jammer dat je hem niet gekend
hebt.’ ‘Was het niet je broer,’ zei mijn buurman. ‘Nee,’ zei ik, ‘het was de postbode.’
‘O,’ zei mijn buurman. Hij gooide een klokhuis weg en begon in een nieuwe appel
te bijten. ‘Hij had rood haar,’ zei ik, ‘en witte tanden. Als hij op de bel drukte, dan
dacht ik altijd, daar is het, het Grote Ogenblik.’ ‘Verrotte appels,’ zei mijn buurman,
‘die man heeft ons rotzo verkocht.’ Wij kwamen bij een kuil, waarin alleen maar
zand was en waar geen heide groeide. Wij keken elkaar aan. Mijn buurman krabde
onder zijn pet en zei: ‘Laten wij het hier maar eens proberen.’ Hij nam mijn zak met
appels van mij over en ik zette de schop in het zand. ‘Je moet je voet op de schop
zetten,’ zei hij. ‘Ja,’ zei ik. Ik begon te graven en mijn buurman begon een appel uit
mijn zak op te eten. Ik deed schep na schep en spande mij vreselijk in. Het deed mij
plezier mijzelf in te kunnen spannen. Na een poosje zei mijn buurman: ‘Kalmpjes
uitscheiden.’ ‘Waarom,’ zei ik, ‘er is toch niets?’ ‘Nee,’ zei mijn buurman, ‘maar
daarginder staat iemand naar ons te kijken.’ Ik keek voorzichtig om en ik zag dat
niet ver van ons een man in uniform het oog op ons gericht hield. Het was
waarschijnlijk een agent. Ik deed nog twee, drie scheppen, langzaam aan, en begon
toen met de schop figuren in het zand te tekenen. De agent bleef stijf naar ons kijken.
‘Hij grijpt naar zijn binnenzak,’ zei mijn buurman. ‘Kom,’ zei ik, ‘laten wij verder
wandelen, voor hij een mondorgel te voorschijn haalt en muziek gaat maken.’ ‘Ja,’
zei mijn buurman, dat is het beste.’ Wij liepen langzaam verder. Ik sleepte de schop
achter mij aan en mijn buurman bleef mijn zak met appels dragen. Het was een
prachtige heide, waardoor wij liepen, grote forse heidestruiken, die hier en daar zelfs
nog bloeiden. En het was een prach-
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tige heldere herfstdag, er was geen wolkje aan de lucht.
‘Wij moeten meer naar rechts,’ zei mijn buurman, ‘daar is de heide het mooist en
daar hebben wij het minst last van anderen. Ik heb hier vroeger gelopen met mijn
vrouw, toen wij nog geen kostgangers hadden. Ik ken de weg wel.’ Wij liepen naast
elkaar voort, het hoofd gebogen. Zo nu en dan schopte ik naar stenen, die tussen de
heidestruiken lagen, uit louter baldadigheid. Er was een onbedwingbare lust in mij
gekomen om Casper terug te vinden en al de anderen. ‘Toen ik mijn vrouw nog niet
kende, heb ik hier ook wel met andere meisjes gelopen,’ zei mijn buurman. ‘Stien
was daar een van.’ Ik moest Casper terug vinden. Ik zei in mijn gedachten: God,
neem alle boeken van mij weg en laat mij Casper terug vinden. Ik zal nooit meer
romans lezen als ik Casper terug vind. ‘Zoals de heide hier ligt,’ zei mijn buurman,
‘ligt zij ook precies goed om er met een meisje heen te gaan.’ Hij krabde zich weer
eens onder zijn pet en hij at smakkend mijn appels op.
Wij kwamen bij een smal dijkje, waarop wat struikgewas was opgeschoten. Voor
ons doel zag dat dijkje er veelbelovend uit. Mijn buurman knikte mij toe en ik zocht
een plaatsje uit, waar ik de schop het beste in de aarde kon krijgen. Daarna begon ik
te graven, het ging moeilijk, want mijn schop bleef telkens achter de wortels van de
struiken haken. Mijn buurman stond mijn werk een ogenblik zwijgend aan te kijken,
toen zei hij: ‘Ik blijf in de buurt wel wat rondlopen. Ik zie het liever niet, als jij wat
vindt. Ik heb mijn broer gezien. Het was geen mooi gezicht.’ Hij ging weg, nadat hij
de lege zak, waarin mijn appels hadden gezeten, mij had toegeworpen. Ik groef en
groef. Ik dacht er niet aan hoe het gezicht zou zijn, wanneer ik iets vond. Ik groef.
Het zweet begon op mijn voorhoofd te staan en ik begon wazig uit mijn ogen te
kijken. Ik zweet, dacht ik verrukt, eindelijk zweet ik dan weer eens.
Nadat ik de wortels van vijf, zes struiken had blootgelegd, kwam mijn buurman
terug. Hij schudde zijn hoofd en zei: ‘Het is niets gedaan, wij worden weer bespied.’
Ik richtte mij uit mijn gebogen houding op en er schoten pijnlijke steken door mijn
rug, pijnlijke steken, die mij vreugde gaven. ‘Wat is er nu dan weer?’ vroeg ik. ‘Ik
heb het al gezegd,’ zei mijn buurman, ‘dit is een plaats om te vrijen. Er liggen twee
paartjes achter de struiken.’ Hij begon het zand dat ik opgegraven had, weer in de
kuilen te schoppen en met zijn voet aan te drukken, alsof hij bang was, dat de struiken
anders om zouden vallen. ‘Wij kunnen niet naar lijken gaan graven voor de
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neus van vrijende paartjes,’ zei hij, ‘dat zou ik ook niet graag hebben gehad, toen ik
hier met een meisje lag.’ ‘Wat moeten wij dan doen?’ vroeg ik. ‘Wij lopen eerst nog
even om,’ zei mijn buurman, ‘wij proberen het eerst ergens anders en dan komen
wij straks hier wel weer kijken. Misschien zijn ze dan weg. En ginds is ook een tentje,
waar wij ijs kunnen krijgen.’ ‘Waarom laat men ons niet rustig naar doden graven,’
zei ik, ‘waarom....’ ‘Daarginds kunnen wij ijs krijgen,’ zei mijn buurman dromerig.
‘Nou goed,’ zei ik, ‘ik heb ook al in jaren geen ijs meer geproefd.’
Wij gingen naar de ijstent. Onderweg werden wij overvallen door een groep
kinderen, die elkaar achterna zaten. Zij draaiden joelend om ons heen, verscholen
zich achter de rug van mijn buurman en trokken mij aan mijn kleren. Het waren
jongens en meisjes. Zij waren half naakt en bruin verbrand. ‘Ga naar je moeder,’ zei
mijn buurman en schudde een van de kinderen, die op zijn rug was gesprongen, van
zich af. Een opgeschoten jongen, met een houten sabel aan een touw om zijn middel
gebonden, had de schop van mijn schouder getrokken. Hij maakte er wilde sprongen
mee. ‘Mogen wij hem even lenen?’ riep hij, ‘wij gaan forten bouwen in het zand.’
‘Donder nou maar op,’ zei mijn buurman, want er was weer een van de jongens op
zijn rug gesprongen. Hij schudde zich alsof hij jeuk had en spuwde een paar maal
voor zich uit. De kinderen verdrongen zich gillend om de schop. ‘Wij gaan tankvallen
graven,’ riep een kleine, dikke blonde. ‘Tankvallen en forten,’ joelden de kinderen.
Mijn buurman en ik kwamen bij de ijstent. Wij bestelden frambozen-ijs. Het
frambozen-ijs had een roze kleur en was lekker zoet. ‘Nu zijn wij de schop ook nog
kwijt,’ zei mijn buurman likkend. Ik bewoog mijn pijnlijke schouder op en neer en
keek uit over de heide. Het was nog altijd een prachtige heide. ‘En nu kunnen wij
ook niet meer naar je broer zoeken,’ zei mijn buurman. ‘Naar Casper,’ zei ik, ‘niet
naar mijn broer, maar naar Casper. Casper was de postbode die mij het bericht van
het Grote Ogenblik moest brengen.’ ‘Naar Casper dan,’ zei mijn buurman likkend,
‘wat doet het er ook toe.’ Ik hield mijn ogen niet van de heide af. Het kwam mij weer
voor, alsof hier en daar de heide rood opscheen. Bloedrood, levenslustig rood, zo
rood als Casper geweest was. Heel in de verte zag ik de kinderen dansen met de
schop. ‘Wat doet het er ook toe,’ zei mijn buurman, ‘laten wij nog wat frambozen-ijs
nemen, het is lekker.’ ‘Ja,’ zei ik, ‘het ijs is lekker. En als je meent dat je vroeger
hier alleen met een meisje over de heide hebt gelopen, dan vergis je je. Ik heb hier
ook
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met een meisje gelopen en ook met mijn dochtertje. Zij was toen zes jaar.’ Ik hield
geen oog van de heide af, van de bloedrode heide en van de dansende kinderen in
de verte. Alles kwam mij plotseling heel vertrouwd voor. ‘Ik krijg vijf gulden van
je voor de schop,’ zei mijn buurman. ‘Dat is goed,’ zei ik, ‘en morgen ga ik met je
vissen en overmorgen gaan wij weer naar de heide, alleen om appels te eten en om
ijs te eten.’ ‘Ja, het ijs is goed,’ zei mijn buurman. ‘Het ijs is heerlijk,’ zei ik, ‘ik ben
altijd stapelgek op frambozen-ijs geweest en het Grote Ogenblik is er nu toch.’ Ik
likte en keek naar de heide. ‘Ik weet nu waar Casper is,’ zei ik ‘en waar mijn vrouw
is en mijn dochtertje. Het Grote Ogenblik is werkelijk aangebroken.’ Mijn buurman
keek ook naar de heide en zei: ‘De schop zijn wij in elk geval kwijt.’ ‘Gelukkig wel,’
zei ik. ‘Het is zonde,’ zei mijn buurman. Hij had ijs op zijn jas gemorst, streek er
met zijn dikke wijsvinger over en likte zijn vinger af.
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Bij de tram
Jos Panhuijsen
I
Het was een morgen bij de tram
en vogels floten in het hout
ergens om 't verheugde goud
der zon, dat neerdaalde op hem;
de sproeten op zijn neus, zijn haar,
dat golfde en in krullen lag,
terwijl hij naar zijn vader zag,
die glimlachte om het gebaar
van deze jonge, smalle hand,
het leek de lente, dit geluid,
dat hangt over het wijde land,
beloftevol, maar niets beduidt,
o onschuld van dit klein verstand,
de lichte sproeten op zijn huid,
dat krullend haar, die smalle hand.

II
Het is zo vluchtig dit gevoel,
zo hopeloos, een ijle fluit,
het houdt geen daad in noch besluit,
men vraagt zich enkel af: welk doel
verbergt die kinderlijke stem,
de klare opslag van dat oog?
De lentewind waait licht en hoog
over de stad en over hem
en 't bruisen van de zee weerklinkt
vanuit de verte in het oor,
want wat vergaat of wat verzinkt,
die stage stem gaat nooit teloor,
de regen valt, het zonlicht blinkt,
o altijd eender, eeuwig koor.
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III
Eeuwig en vluchtig is het gras
en altijd blijft de aarde groen,
wat kwam dit kind op aarde doen,
dit vreemd en geestelijk gewas,
dat nu als gras en bloemen is
en argeloos in goed en kwaad?
Reeds gauw groeit in hem het verraad,
de zoete angst, de duisternis,
de weelden der persoonlijkheid,
hij buigt zich over stromend haar,
ten spiegel dezer lieflijkheid
wordt hij de eenzaamheid gewaar,
het lot waaraan de mensheid lijdt
en 't lijkt zo licht, en 't weegt zo zwaar.

IV
Al wat de duizenden voorheen
genoten neemt hem in bezit,
en als een storm van licht is dit,
veel bloemen bloeien om hem heen,
vogelen wieken in de nacht,
't gerucht van wateren overal
geleidt hem bij zijn duizelval,
daar bovenuit een stem, die lacht,
belooft het wonder en het wordt,
en in dit pril begin des mans,
die vreugde in de ziel gestort,
gaat heel de wereld in een dans
wervelen om een droom, die kort
een mooglijkheid ontsluit, een kans.
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V
Wie weet, wie weet of hij benut
de kans, die hem de nanacht geeft,
wie weet of hij niet anders leeft
en met een muur zijn droom beschut
en vrij van iedere spiegeling
alleen delft naar gemeenzaamheid?
Ook dan bedreigt hem nog de tijd
als iedere mens, als ieder ding.
O niets, tenzij de droom, is waar
en niets liegt als de werkelijkheid,
o smalle hand, o ogen klaar,
ik die, ten offer van de tijd,
zo oud werd, voel mijn hart nu zwaar
en hopeloos van machtloosheid.

VI
Ik zie de sproeten op zijn neus
bij 't vogelengefluit in 't hout
en over hem 't verheugde goud
der zon, die weet van kans noch keus,
het wordt als 't golven van een zee
eender en anders dag en nacht,
daar komt de tram, waarop hij wacht,
die neemt hem en die voert hem mee
en ik blijf achter aan de kant,
wat is hij mij? wat ben ik hem?
dan klinkt, als over een wijd strand,
het lichte zingen van een stem,
waarin mijn vrees als vlas verbrandt,
die enkel zegt: Jeruzalem.
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Kronieken
Poezie
Ed. Hoornik: ex tenebris
('s-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1948).
Hij die kennis neemt van de critieken, verschenen naar aanleiding van Hoorniks
laatste bundel, wordt onmiddellijk getroffen door het feit, dat de meeste critici zich
in sterke mate hebben geconcentreerd op de psychologische en levensbeschouwelijke
achtergronden dezer poëzie. Nu moet erkend worden dat daartoe aanleiding bestond;
Hoorniks visie op la condition humaine is actueel en vindt bij velen weerklank. Ten
onrechte neemt men in dit verband al gauw het woord existentialisme in de mond.
Er is zeker geen reden om het bewustzijn van volstrekte vereenzaming binnen de
wereld en binnen zichzelf te identificeren met een wijsgerige stroming die zich op
dat besef baseert. Nergens in Ex tenebris blijkt enige invloed van de existentialistische
beschouwingswijze. Het lijkt mij van belang hierop de nadruk te leggen omdat
misbruik van die term tot onjuiste gevolgtrekkingen leidt. Hoewel het dus voor de
hand ligt, dat men aan het genoemd aspect van de bundel veel aandacht heeft gewijd
en begrijpelijkerwijze zich ook heeft afgevraagd hoe het mogelijk is dat een
levensopvatting als déze nog tot het ontstaan van poëzie kan leiden - en nog wel in
een zo strakke vorm, toch is die eenzijdig gerichte belangstelling oorzaak geweest,
dat aan de momenten die in poeticis centraal zijn in het algemeen wel wat gemakkelijk
is voorbijgegaan. Omdat men zich hevig interesseerde voor de levensbeschouwelijke
problematiek, die in deze verzen tot uitdrukking kwam, heeft men als min of meer
vanzelfsprekend de poëtische waarde ervan aanvaard, al vielen hier en daar ook wel
critische geluiden te beluisteren. Het is binnen het beperkt bestek van deze bespreking
niet mogelijk ook maar bij benadering het versstructureel aspect enigszins
bevredigend, laat staan volledig, onder het oog te zien. Wanneer deze beschouwingen
dus mank gaan aan een zekere onevenwichtigheid, dan is dat mijns ondanks en voor
het geval de eindindruk van de lezer tezeer negatief mocht zijn, wil ik nadrukkelijk
vaststellen dat deze poëzie zeker geslaagde kanten bezit, al ben ik ervan overtuigd,
dat Ex tenebris geen hoogtepunt in het oeuvre van Hoornik vertegenwoordigt.
Bij een eerste vluchtige lezing van de bundel treft al zijn grote geslotenheid: één
thema keert in elk vers terug, één versvorm wordt gehanteerd (18 van de 20
opgenomen gedichten zijn sonnetten), één metrisch schema overheerst: de vijfvoetige
trochee (slechts een enkel vers, Positie, een van de sterkste overigens, is viervoetig;
voorzover de sonnetten jambisch zijn hebben zij een sterke trocheïsche inslag).
Bovendien is de trochee de minst variabele,
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de starste versvoet, die de versregel een kenmerkende korte slag verleent (het aantal
syllaben van een trocheïsche regel is immers altijd één minder dan dat van een
jambische). Ook de beelden liggen voortdurend in eenzelfde sfeer, herhaaldelijk
keren dezelfde terug en tenslotte treft men ook telkens weer overeenkomstige
zinsconstructies aan. Al deze eigenschappen wijzen op een neiging tot cyclische
compositie, die overigens niet vreemd aandoet in het werk van Hoornik; meermalen
vindt men ook in vroegere bundels een sterke tendentie in deze richting. Het gevolg
van een dergelijk compositieprincipe kan zijn, dat er van het werk een ontzaglijke
obsederende macht uitgaat. En het feit, dat vele critici schreven zoals zij deden
bewijst, dat Hoornik tot op zekere hoogte is geslaagd die obsessie te bereiken. Dat
anderen echter van ‘grauwe monotonie’ konden spreken, toont hoe hachelijk de taak
was die werd ondernomen. Als de kunstenaar slaagt heeft hij een grote prestatie
geleverd, maar faalt hij op een onder andere omstandigheden ondergeschikt punt,
dan wreekt zich dat drievoudig; obsessie of verveling, een tussenweg is er nauwelijks,
voorzover het althans het hele werk betreft. De afzonderlijke goede gedichten krijgen
nl. in het laatste geval ook niet meer de waardering die ze in een minder strak verband
zouden hebben ondervonden. Nu zijn er duidelijke scheuren in de structuur van Ex
tenebris. Eén ervan wil ik althans aanstippen. Enkele jambische verzen hebben een
trocheïsche inzet (Gevangenis, Overgang). Deze variatie op het schema vindt haar
verantwoording in de constructie van de zin; die begint nl. in deze gevallen met een
substantief, waaromtrent in het vervolg iets wordt meegedeeld. Bijv.:
kleeren, waarin mijn leven ligt te slijten;

Dergelijke substantieven komen op deze wijze in een zeer geïsoleerde positie. Het
gevolg daarvan en van het feit, dat ze niet door een lidwoord worden voorafgegaan,
is, dat zij een waarde krijgen welke ongeveer overeenkomt met die van een
persoonsnaam; aan de erdoor aangeduide voorwerpen wordt a.h.w. een eigen leven
toegekend. (Dit is o.a. na te gaan in het werk van Achterberg, die deze constructie
herhaaldelijk gebruikt, bijv. in Ode. Het is duidelijk, dat het bezielen van de
voorwerpen voor deze dichter een centraal probleem vormt en dat het procédé bij
hem dus volkomen verantwoord wordt toegepast.) Op overeenkomstige wijze
functionneert ook de opsomming van substantieven zonder voorafgaand lidwoord.
Wanneer nu in Ex tenebris herhaaldelijk van deze middelen wordt gebruik gemaakt,
terwijl uit andere versmomenten blijkt, dat de dichter heeft gestreefd naar een totale
nivellering, een volstrekte de-personalisatie, van de wereld binnen het vers, dan loopt
er een objectief aantoonbare breuk door die gedichten. Ik citeer slechts:
Dooder worden iedre dag de dingen:
Melkglas, broodmes, bordjes en beschuit.

Deze en dergelijke gebreken komen in Ex tenebris vrij dikwijls voor. Het hangt ervan
af op welke versmomenten de gevoeligheid van de lezer in hoofdzaak gericht is, hoe
zijn oordeel zal uitvallen, maar niemand zal in ernst kunnen volhouden, dat deze
verzen ‘stuk voor stuk van een hoge volmaaktheid zijn,’ maar evenmin is een volstrekt
vernietigend oordeel houd-
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baar. Ik geloof geen geheel en al ongeargumenteerde bewering te doen, wanneer ik
als mijn mening geef, dat de verschijning van Ex tenebris geen schokkende
gebeurtenis is geweest in onze literatuur, al dient anderzijds gezegd, dat hij enkele
fragmenten bevat die behoren tot het beste wat Hoornik heeft geschreven en die
onmiskenbaar niveau hebben.
G. SöTEMANN
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[Ad Interim, 1949, nummer 8/9]
Bij dit nummer
Wanneer men ooit een tiende muze zou willen inaugureren, zou dat niemand anders
dan Marianne kunnen zijn: de muze met de tricolore, die èn Charles d'Orléans, de
nobele zanger van het ‘franc royaume de France’ èn de jonge experimentele dichter
Eduard Jaguer - de uitersten die dit nummer begrenzen - onder haar hoede neemt.
Het was natuurlijk ondoenlijk, het wijde gebied waarover haar patronaat zich uitstrekt,
in deze speciale aflevering van Ad Interim volledig in kaart te brengen. Dat lag ook
niet in de bedoeling. Onze ‘kartering’ was een vrij willekeurige, aangezien wij min
of meer gebonden waren aan de voorkeur die de vertalende dichters lieten gelden.
Die voorkeur gold - evenals dat vorig jaar in het Engeland-nummer het geval was
- de poëzie van de 19e en de 20ste eeuw. De dichters van de romantiek, de poètes
maudits en de surrealisten zijn het sterkst vertegenwoordigd. Aan de modernistische
stromingen werd ook ditmaal bijzondere aandacht gewijd.
Op enkele uitzonderingen na, zijn alle verzen die men hierachter aantreft, speciaal
voor dit nummer vertaald. Het verheugt ons ten zeerste, dat de dichter M. Nijhoff
ons toestemming heeft verleend hier een herdruk te geven van zijn vertalingen van
De Vigny, Hugo, Nerval en De Musset, die tijdens de bezetting anoniem en in
beperkte oplaag zijn verschenen onder de titel Enkele Romantische Gedichten (Vijf
Ponden Pers). Dit is de eerste publicatie ‘in het openbaar’.
Men zal onder de vertalers ook de naam Slauerhoff aantreffen. Wij wijzen u er
op, dat het hier een tweetal nog nimmer gepubliceerde vertalingen naar Rimbaud en
Baudelaire betreft, die onlangs door de tekstcriticus K. Lekkerkerker in de
nalatenschap gevonden zijn.
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Charles d'Orleans (1391-1465)
Twee rondelen
I
Als gij uw kussen wilt verkopen,
zal ik er gaarne, lief, van kopen;
ik zal u met mijn hart betalen
om er dozijnen weg te halen,
honderd, of hoe 't ook op mag lopen!
Míj moet ge niet zo duur verkopen
als hun die uw hart binnenslopen;
ach, lief, wil míj met eer onthalen
als gij uw kussen gaat verkopen:
ik zal er gaarne, lief, van kopen,
ik zal u met mijn hart betalen.
Al wat ik wens, droom of mag hopen
ligt, al 't gevaar ten spijt, u open.
Sta minzaam toe dan, zonder dralen,
dat ik tot loon de eerste malen
de kussen van uw mond mag kopen,
als gij uw kussen wilt verkopen.
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II
Huist alle zoets niet in de leden
van haar die ik getrouw bemin?
Ik zweer dat haar gelijke in
dit leven geen zal tegentreden.
Hoe dunkt ze u, heb ik u gebeden:
welke gedachte valt u in?
huist alle zoets niet in de leden
van haar die ik getrouw bemin?
Zij danse, zinge, lache mede
of springe rond, dartel van zin zeg eerlijk van mijn gezellin,
zonder gevlei of vriendlijkheden:
huist alle zoets niet in haar leden?
Michel van der Plas
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De ballade van de gehangenen
François Villon (1431-1480?)
Mensenbroeders, die na ons leven zult,
Houdt niet de vuist tegen ons opgeheven;
Eenmaal wordt u door God uw eigen schuld
Omdat gij ons vergaaft misschien vergeven.
Wij hangen hier vijf, zes man aan het touw,
En 't lijf dat eenmaal zo graag schransen wou,
Het valt uiteen, wordt purperrood en blauw:
De beenderen vergruiz'len en verweren.
Ach hoon ons niet met schimpscheut en gejouw,
Maar bidt tot God dat hij ons absolvere.
Wij smeken: wordt met afkeer niet vervuld
Over ons lot, omdat wij zwaar misdreven;
Broeders gij weet, het engelengeduld
En wilskracht is niet iedereen gegeven.
Vermurw voor ons, met harten vol berouw,
Jezus, de Zoon van Onze Lieve Vrouw,
Dat hij voor ons Zijn hart niet gans verflauw',
En wij niet in het helse vuur verteren.
Wij zijn nu dood. Wie die ons kwellen zou?
Neen, bidt tot God dat hij ons absolvere.
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Regen en mist hebben ons ingehuld,
Geblakerd zijn wij in de zon gebleven,
De raaf heeft met ons oog zijn maag gevuld,
En ons de baard en wenkbrauw uitgedreven.
Nooit, nooit en nooit rusten wij aan ons touw;
Nu hier, dan daar, snel bengelend of flauw,
Volgen wij elke luim des winds getrouw,
Terwijl de vogels met ons potverteren.
Zo is het eind van boef en van rabauw.
Maar bidt tot God dat hij ons absolvere.
Prins Jezus, Heer van het oneindig blauw,
Ach, stoot ons niet voor eeuwig in de rouw;
Wij wilden nooit onszelf zo ruïneren.
Mensenlief, staakt uw schimpscheut en gejouw,
En bidt tot God dat hij ons absolvere.
Bertus Aafjes
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De dood van den wolf
Alfred de Vigny (1797-1863)
I
De wolken snelden door het schelle licht der maan
gelijk men uit een brand de rook omhoog ziet slaan
en tot de horizon was zwart de zoom van 't bos. Wij liepen zwijgend verder over 't natte mos,
door stugge hei, door struiken, tot de knieën reikend,
toen wij, bij dennen, op die van de kuststreek lijkend,
het lange klauwenspoor in 't zand werden gewaar
van wolven opgejaagd door onze drijversschaar.
Wij hielden onze schreden en onze adem in,
en luisterden. - Door bos noch open vlakte ging
ook maar het minste zuchtje: alleen, hoog in de lucht,
maakte een roestige weerhaan een piepend gerucht.
Want de wind, spoedend zich hoog over de aarde heen,
beroerde met zijn voet de torenspits alleen,
terwijl, beneden, eiken, aan de rotswand leunend,
sliepen als slapers op de elleboog zich steunend. Volstrekte stilte dus. Inmiddels werd aanstonds
nader verkend; heeft de oudste jager onder ons,
zich bukkend, zich neerleggend, 't zand bezien; en hij
die nimmer enig woord of 't werd bewaarheid zei,
heeft fluisterend verklaard, dat dit verse spoor poten
gang en geduchte klauw verried van twee zeer grote
prairiewolven en van twee welpen bovendien.
Wij staken allen toen het mes onder de riem,
omhulden der geweren glinsterende lopen,
en, takken wegbuigend, werd langzaam voortgeslopen.
Drie houden halt, en ik - wat zien ze? denk ik - ik
zie eensklaps van twee ogen de vlammende blik,
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en, daar voorbij, ga 'k vier gestalten onderscheiden
die stoeiend dansten in het maanlicht op de heide,
zoals het immer, gaande blij en luid tekeer,
mijn hazewinden doen, wanneer ik huiswaarts keer.
Zo zag hun dans, zo zag hun dartelheid er uit.
Maar de zoons van de wolf stoeiden zonder geluid,
wel wetend dat vlakbij, nooit dan ten halve slapend,
de mens, hun vijand, woont, meedogenloos bewapend.
De vader stond rechtop; wat verder, bij een eik,
lag zijn wolvin, aan haar beeld van ruig brons gelijk
dat men te Rome aanbad, sinds zij aan de halfgoden
Remus en Romulus haar warm zog had geboden.
De wolf nadert; hij zet zich, poten uitgestrekt,
waarbij hij diep door 't zand zijn kromme nagels trekt.
Hij weet verrast te zijn, weet zich daarmee verloren
en de aftochtswegen afgesloten van tevoren.
Maar reeds, met rode muil, heeft hij de felste uit 't rot
der honden beetgepakt bij de hijgende strot,
en heeft zijn ijzerharde kaken niet ontsloten,
ofschoon wij schot na schot hem dwars door 't lijf heen schoten
en onze scherpe messen, borend van weerskant,
kriskras, als foltertuig, kliefden zijn ingewand,
dan op het allerlaatst, als de geworgde hond
lang dood voor hem, onder zijn poot ligt op de grond.
Dan laat de wolf hem los, en dan ziet hij ons aan.
De messen zijn tot 't heft in zijn flank blijven staan,
nagelend hem aan 't gras, met bloed bevlekt rondom;
wij, met geweren, staan als een vuurpeloton.
Ons steeds nog aanziend, heeft hij zich weer uitgestrekt,
likt naar het bloed dat hem geheel de muil bedekt,
en, onverschillig wordend hoe wij hem afmaken,
zijn groot oog sluitend, sterft hij zonder kreet te slaken.
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II
Ik steunde 't hoofd op mijn ontladen jachtgeweer.
Al mijmerend, verging de lust mij meer en meer
nog zijn wolvin en welpen te vervolgen, die
slechts node van hem scheidden, en, naar ik het zie,
zou zeker 't fiere wijfje, zonder haar twee jongen,
in de ure des gevaars hem zijn te hulp gesprongen;
maar zij had zich aan 't redden van het kroost gewijd,
moest hun nog leren, hoe men waardig honger lijdt,
hoe men te allen tijde zich moet houden buiten
't verdrag dat mensen met geknechte dieren sluiten,
die jagen voor de mens, in ruil voor onderhoud,
zij, voorheen zelf de meesters van gebergte en woud.

III
Helaas! Schamen wij ons! - aldus mijn mijmeringen ondanks het groot woord Mens, wat zijn wij zwakkelingen!
Ver achter zich te laten heel het levensleed,
dieren van 't vrije veld, gij zijt het die het weet!
Wat men op aarde ook zijn mocht, wat men ook verrichtte,
zwijgen alleen is groot, al 't overige is zwichten.
- Ja, wilde zwerver, 'k heb je boodschap goed verstaan,
je laatste blik is mij recht door het hart gegaan.
Die sprak: ‘Moge jouw ziel uiteindelijk bereiken,
door zich met kennis en met inkeer te verrijken,
die hoge graad van trots en kalmte naar de geest
die mij, als zoon van 't woud, geschonken is geweest.
Gezucht, geween, gebed, 't is alles mens-onwaardig.
Lang is jouw taak, en zwaar, wees zelfopoff'ringsvaardig
en zet je werk en weg naar de bestemming voort.
Dan, doe als ik, en lijd en sterf zonder een woord'. M. Nijhoff
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De slapende Boaz
Victor Hugo (1802-1885)
Boaz ging slapen, van vermoeidheid schier bezweken;
hij had gewerkt, de dag lang, op zijn dorsvloer; toen
had hij zijn bed gespreid waar hij het placht te doen;
Boaz sliep bij zijn korenmaten en zijn schepels.
Hij bezat, de oude man, velden met graan en gerst;
hij was, hoewel rijk, tot gerechtigheid genegen;
geen troebel water deed zijn molenrad bewegen,
en geen hels staal werd in zijn smederij geperst.
Zijn baard was 'n zilv'ren beek als dooi is ingevallen.
Hij was niet schriel als hij aan 't schoven zetten was;
zag hij op 't veld een arme vrouw die aren las,
dan sprak hij tot de binders: ‘Laat een garfje vallen.’
In wit lijnwaad gekleed, van levenswandel rein,
hield hij de rechte wegen, zijpaden verfoeiend;
gedurig naar de kant der armen overvloeiend,
waren zijn korenzakken als een marktfontein.
Hij was goed voor zijn knechts en met zijn stam eendrachtig;
hij was vrijgevig, maar hij wist waarheen het ging;
de vrouwen stelden hem boven een jongeling,
want een jong man is schoon, maar een oud man is machtig.
De grijsaard, die zijn schreden naar de oorsprong richt,
verlaat der dagen tijd voor 't eeuwig dageraden;
vlammen zijn in de blik des jongelings te raden,
maar binnen in het oog des grijsaards ziet men licht.
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Zo sliep dan Boaz in, te midden van de zijnen;
bij molenstenen, lijkend op een bouwval, lag
een groep slapende maaiers als een somb're wacht;
en dit speelde zich af in lang vervlogen tijden.
Richteren voerden destijds Israël's stammen aan;
op de nog van de zondvloed weke en vochtige aarde
zag de verschrikte mens, die met een tent rondwaarde,
van reuzen hier en daar de voetstappen nog staan.
*
Zoals eens Jacob en ook Judith heeft geslapen,
onder een blarendak, zo rustte Boaz hier;
en zie, de hemelpoort ging open op een kier
en tot zijn luikend oog kwam een droom neergevaren.
Die droom deed Boaz zien een aan zijn buik ontstegen
eik, die tot in het blauw des hemels stond ontbot;
daarlangs klom een geslacht, als schakelen geregen;
een koning zong beneden, boven stierf een god.
Toen deed de stem van Boaz' ziel zich zuchtend horen:
‘Hoe is het mogelijk dat dit ontspruit uit mij?
Want mijner jaren tal is de tachtig voorbij,
en ik bezit geen zoon, en heb mijn vrouw verloren.
Zij die 's nachts naast mij sliep, heeft nu reeds menig jaar,
o Heer, mijn legersteê verwisseld voor de Uwe;
en nochtans was dit niet het einde van ons huwen,
want zij stierf half in mij en ik stierf half met haar.
Uit mij zou een geslacht ontstaan? Hoe dit te denken?
Hoe is het mogelijk dat ik nog kind'ren win?
Zolang men jong is, zet de morgen stralend in,
de dag, de nacht verslaand, schijnt zegepraal te schenken;
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maar de ouderdom beeft als een storm-gebogen boom.
Ik ben een eenzaam man, 't is avond voor mijn ogen,
en ik houd, o mijn God, mijn ziel naar 't graf gebogen,
gelijk een dorstig rund zijn kop reikt naar de stroom.’
Aldus heeft Boaz in de droom vervoerd gesproken,
wendend zijn slaapzware ogen Gode tegemoet;
de ceder voelt de roos niet, bij zijn stam ontloken,
en hij voelde de vrouw niet, hurkend bij zijn voet.
*
Toen hij sliep, had zich Ruth, een vrouw uit Moab's velden,
aan Boaz' voeteneind gelegd, haar borst was naakt;
zij hoopte, als plotseling de dag straks was ontwaakt,
op een geheime straal die 't zonlicht vergezelde.
Boaz wist niet dat zich een vrouw bij hem bevond,
en Ruth wist niet wat God door haar verrichten wilde;
van alle kant steeg frisse geur van affodillen;
de nacht ademde op Efrata met luwe mond.
Plechtig verbeidde de aarde goddelijke zegen;
van engelen bespeurde men de aanwezigheid,
want men zag in de duisternis, van tijd tot tijd,
iets blauws, dat op een vleugel leek, voorbij bewegen.
Samen met de ademhaling van Boaz die sliep
hoorde men beekjes murm'lend over mos heenglijden;
het jaar was in het lieflijkste der jaargetijden;
een krans van lelies langs de heuvelkruinen liep.
Ruth peinsde en Boaz sliep; men hoorde klokjes klinken
van kudden, zwervend in het zwart land heen en weer;
volstrekte schuldloosheid daalde uit de hemel neer;
het was het vredig uur waarin de leeuw gaat drinken.
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Alles was rustende van Ur tot Bethlehem;
bezaaid met sterren was het diepe hemelduister;
een dunne halve maan, helderder dan die luister,
blonk in het westen; Ruth, roerloos geworden, en
haar oog onder haar sluier half geopend hebbend,
vroeg zich af, welke god, welke oogster van een oogst
die nimmer einde neemt, in 't heengaan achteloos
die gouden sikkel wegwierp in het veld der sterren.
M. Nijhoff
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Zij had als kind...
Victor Hugo
Zij had als kind deze gewoonte aangenomen
Van elke ochtend even bij mij aan te komen.
Ik wachtte als op de zon op 't stralen van haar blik,
En zij kwam binne'en zei: Dag vadertje, daar ben ik!
En nam mijn pen en deed mijn boeken open,
Zat op mijn bed, wierp mijn papieren overhoop en
Ging lachend plots weer als een vogel er vandoor.
En ik ging dan waar ik gebleven was weer door,
Wat minder zwaar van hoofd, en vond terwijl ik schreef
Soms in mijn handschrift wat haar speelse hand misdreef,
Een arabesk die zij in scherts getekend had
En licht gekreukeld menig onbeschreven blad,
En zie, mijn zoetste vers verwekte dáár het lot.
Zij hield van bloemen, sterren, weidegroen, van God,
Zij die nog onontwaakt reeds rijp van geest geviel.
Haar oog weerspiegelde de klaarheid van haar ziel,
Zij vroeg mij altijd weer en over ieder ding.
Hoe was de winteravond vol betovering
Als wij geschiedenis of taal delibereerden,
Mijn kindren alle vier zich bij mijn knie groepeerden,
Daarnaast hun moeder, en soms vrienden bij den haard.
Dit maar zo weinige, hoeveel werd het mij waard!
En dat zij er nu niet meer is! God sta mij bij!
Nooit was ik als ik haar bedroefd vermoedde blij;
En somber was ik op het uitgelatenst feest,
Als ik haar aanziend dacht: is er soms iets geweest?
Anthonie Donker

November 1846, Allerzielen.
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Mijn twee dochters
Victor Hugo
In deze scheemring waar het licht in gaat verandren,
Gelijk een zwaan de een, gelijk een duif de andre,
Zo onbekommerd beide en zo schoon en goed,
De zuster en het zusje, o zie hen daar, hoe zoet
Gezeten aan de ingang van de tuin waar hun
Een anjelierentuil op stengels lang en dun
In marmren vaas die door een windzucht beeft,
Toewuift en onbeweeglijk hen aanziende leeft
En siddert in de schemer en schijnt aan de rand
Der vaas een vlindervlucht die daar de extase bant.
Anthonie Donker
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De verheerlijkten
Gerard de Nerval (1808-1855)
Waar zijn de minnaressen?
Zij zijn haar dorst gaan lessen
Zij zijn haar dorst gaan lesschen
naar bovenaards bestaan.
Zij zijn bij de eng'lenkoren
hoog in het hemelblauw
en doen een lofzang horen
op Onze Lieve Vrouw.
O bruid die zich verteerde!
O meisje pas ontbloeid!
O vrouw wier vriend niet keerde
en door hartzeer verschroeid!...
er glinsterde een beloofde
eeuwigheid in uw oog:
vlam, die de wereld doofde,
ontvlam weer daar omhoog.
M. Nijhoff
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Droefenis
Alfred de Musset (1810-1857)
Ik heb mijn moed en macht verloren,
mijn vrienden en mijn vroolijkheid;
zelfs de trots te zijn uitverkoren
door mijn talenten, ben ik kwijt.
Toen Waarheid in mij werd geboren
leek ze een en al bekoorlijkheid;
toen ik mij haar had toegewijd
was mij ontgoocheling beschoren.
En toch is zij van alle tijden,
en allen die haar niet belijden
leven zonder werkelijkheid.
God spreekt, de mensch moet antwoord geven
Al wat mij overschiet van 't leven
is dat ik somtijds heb geschreid.
M. Nijhoff
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Lied
Alfred de Musset
Ik zeide tot mijn hart, mijn zwakke hart:
Is het dan niet genoeg zijn liefste te beminnen?
En ziet ge niet dat al deze veranderingen
Is uw geluk verdoen, in wens op wens verward?
Het gaf ten antwoord: Het is niet genoeg,
Genoeg niet om zijn liefste te beminnen;
En ziet ge niet dat al deze veranderingen
Die vreugd verdiepten toen g'om nieuwe vroeg?
Ik zeide tot mijn hart, mijn zwakke hart:
Is het dan niet genoeg, zoveel ontmoedigingen?
En ziet ge niet dat al deze veranderingen
U slag op slag niets vinden doen dan smart?
Het gaf ten antwoord: Het is niet genoeg,
Nog niet genoeg, zoveel ontmoedigingen;
En ziet ge niet dat al deze veranderingen
Die smart verdiepten toen g'om nieuwe vroeg?
Anthonie Donker
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De albatros*
Charles Baudelaire (1821-1867)
De scheepsbemanning, om zich te vermaken,
Vangt albatrossen, zwervers van de zee;
Zij reizen waar zij beet noch prooi zien naken
De koersen van de schepen achtloos mee.
Die koningen der lucht als kreupelen en manken
Zijn neergescholen, machteloos en mak,
Laten hun vleugels zakken op de planken
Als lamme riemen van een hulploos wrak.
Deze bevleugelde, hoe links en onbeholpen,
- Vroeger zoo schoon - bespottelijk en plomp.
Een tracht de vogel hurkend na te volgen,
De ander wringt in zijn bek een korte pijpestomp.
Zoo de poëet te midden van 't gepeupel,
Hij kent den storm en lacht om die hem steenigt;
Ten grond gehaald bij 't hoongelach der menigt,
Maken zijn reuzenvleugelen zijn voeten kreupel.
J. Slauerhoff

*

In het m.s. ontbreekt de titel.
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Aan een voorbijgangster
Charles Baudelaire
De straat omspoelde mij en brulde oorverdovend.
Rijzig, in zware rouw, vorstelijk in haar leed,
ging daar een vrouw voorbij, schreed daar een vrouw en schreed
en zwierde slank ter hand haar rokzoom, zwart beloverd,
rondom haar statig been. O, dwaas, weer dom gelovend,
ik dronk mij snel en diep, en werd door onrust heet,
uit haar loodkleurig oog, daar waar men bliksems smeedt,
de lieve lust die doodt, de zoetheid die betovert.
Een bliksem... dàn de nacht! O schoon, dat verder schrijdt,
dat met één snelle blik mij eensklaps deed herleven,
zal ik u niet meer zien, dan in de eeuwigheid?
Elders, en ver van hier! Te laat! Nooit! Om het even!
Gij vlucht onvindbaar voort - mijn spoor is uitgewist die ik beminnen wou, o vrouw, gij, die het wist!
Gerard den Brabander
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Het einde
Tristan Corbière (1841-1875)
O, hoeveel kapiteins, hoevele schepelingen,
Die opgeruimd van zin op verre tochten gingen
Zijn er verdwenen aan die doodse horizon!...
................
Hoe menig officier moest met zijn scheepsvolk sneven
De zee nam altegaar de bladen van hun leven
En blies ze her en der met enen ademstoot
Geen weet er van hun eind in d'ongemeten diepte
................
Geen weet er ook hun naam, zelfs geen bescheiden grafsteen
- Op 't nauwe kerkhof keert de vraag tot ons terug Niet eens een groene wilg, wiens blaren herfstig sterven
Niet eens het klaaglijk liedje zonder fleur of verve
Des blinden op de hoek van een verweerde brug.
V. Hugo - Oceano nox

Welnu, al 't varensvolk - de kapiteins, matrozen,
Door hun grote Oceaan voor altijd opgeslokt,
Die vrij en zorgloos zee voor verre tochten kozen,
Zijn dood - zo onbetwist als elk van hen vertrok.
Nu wat! Dat is hun vak, in laarzen te verrekken,
Hun borrel aan de borst, rap in hun oliejekker...
Eén troost: de Maagre Henriet staat vast als een matroos; Zij gaat met je naar bed: zij is de enig-ware...
Daar gaan zij dan: Tesaam! Meegevoerd door de baren!
Of spoorloos in een hoos...
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Een hoos... is dat de dood? De onderzeilen slepen
Knallend door 't water heen! Dat heet pas ‘zee aan boord’...
Een loden waterval, de bovenmasten zwepen
Zwaar op de golven neer - nu is kapseizen 't woord.
- Kapseizen. - Peil dat woord. Uw sterven is wel kleurloos
En niet veel zaaks aan boord, onder een zware sleurhoos...
Niet veel zaaks bij de brede bittre lach, waarmee
De zeeman vecht. - Vooruit, al hens aan alle dekken! Het grillige oude spooksel Dood toont nieuwe trekken:
De zee!...
Verdronken? - Ach, loop rond! dat is in 't zoete water.
- Verzopen! man en muis! En tot het jongste maatje,
uittarting in het oog, een godver in de mond,
Elk spuwt een uitgekauwde kees het vliegend weer in
En drinkt zijn teug der grote spoelkom zonder weerzin.
- Gelijk een elk zijn borrel stond. .................
- Geen zes voet diep, geen zatgevreten kerkhofratten:
De haaien krijgen hen! De ziel van een matroos,
in plaats van door te sijplen in uw veenpatatten,
danst met de zee altoos.
- Zie, hoe ginds aan de kim de deining op komt lopen,
- 't kon de verliefde buik wel zijn
Van d'een of andre havenmeid, driekwart bezopen...
- Daar zijn ze in ieder golfravijn. Luister en hoor het somber loeien van de winden!...
't Is hun herdenkingsdag, die al te dikwijls keert. Poëet, houdt voor uzelf het liedje van den blinde;
- Aan hen het De profundis dat de wind u leert.
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- O laat hen eeuwig wiegen in de ongerepte rijken!...
O laat hen groen en naakt.
Geen spijker, kist of kaars, geen doodskleed voor de lijken!...
O laat hen toch, landrot in rijker doen geraakt!
Jan G. Elburg en Koos Schuur

N.B. De wat wonderlijke ‘Maagre Henriet’ staat voor een Franse vrouwelijke vorm
van de dood: La camarde (de platneus) waarvan in het Nederlands geen equivalent
bestaat.
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Dichtkunst
Paul Verlaine (1844-1896)
Vóór al muziek, vóór alle dingen,
En daarbij 't rijm liefst ongepaard,
Vager, oplosbaarder van aard
In lucht, door niets te drukken of te dwingen.
En zo gij woorden samenbrengt,
Niet één verdient er uw misprijzen:
Geen vers is mooier dan het grijze,
Waarin zich vaag met helder mengt.
't Zijn klare ogen door gordijnen,
De dag die trilt om 't middaguur,
Of het lichtblauw en zindrend vuur
van sterren die door 't najaar schijnen.
Wij willen Tinten ook vooral,
Geen Kleuren, enkel maar de tinten!
't Zijn tinten die de droom verbinden
Met de andre droom en fluit met hoorngeschal!
Houdt u ver weg van al 't moorddadig Leuke,
De wrede Geest en de profane Lach,
Al wat het Hoge aan 't huilen maken mag,
Al deze uien uit de volksgaarkeuken.
Wanneer gij ook wel Welbespraaktheid worgt,
Was 't welgedaan er tevens naar te streven,
het rijm een beetje hersens mee te geven:
Het gaat verkeerd als gij er niet voor zorgt.
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Want o dat rijm, wie wijst eens op zijn feilen!
Wie wrocht, welk kind of welke kanibaal,
Dat sieraad van een cent, met een kabaal
Van gieren en geknars onder zijn vijlen?
Muziek, muziek opnieuw en altijd weer!
Maak van uw vers een ding dat is ontstegen
Aan een gemoed dat gaat langs nieuwe wegen
Naar andre liefden in een andre sfeer.
Laat uw gedicht het heerlijk avontuur zijn
dat rondzweeft op de dunne ochtendwind,
Tussen de geur van thijm en kruizemunt...
En laat de hele rest litteratuur zijn.
Jan G. Elburg
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Lied zonder woorden
Paul Verlaine
Verdriet in mijn hart
Als een stad in de regen
Welke langzame smart
Gaat er om in mijn hart?
O zacht lied van de regen
Over straten en dak
Voor een hart dat gaat wegen
O het lied van de regen.
Een verdriet zonder zin
In een hart zonder lusten
Geen verraad niettemin?
't Is een rouw zonder zin.
't Is wel droef boven mate
Niet te weten waarom
Zonder liefde of haten
't Hart zo lijdt boven mate.
Jan G. Elburg
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Het dronken schip*
Arthur Rimbaud (1854-1891)
(Fragment)
Eindlijk bevrijd van overtollige équipage,
Kwam ik den stroom van 't Westen afgedaald.
Roodhuiden hebben de matrozen genageld,
Gestroopt aan den gekleurden folterpaal.
Ik vaar nu beter zonder bemanning,
Zonder lading: Engelsche katoen en Vlaamsche gerst.
De zeestroom bevordert mijn trotsche verbanning;
Zonder stoom ontvlied ik het vastland het verst.
Storm heeft mijn oceanisch ontwaken gezegend,
Ik danste lichter dan kurk op een vloed,
Ook diepgezonken verdronknen bewegend.
Tien nachten heb ik geen toplicht ontmoet.
Een kind proeft 't springend vruchtsap zoo zoet niet,
Als ik het zeepsop dat mij lekker binnenliep;
Ik werd schoongespoeld van kampanje tot boegspriet,
Al 't ongediert' verdronk dat in mijn scheepshol sliep.
J. Slauerhoff

*

Dit fragment - de inzet van Le Bateau Ivre - geeft de eerste, tweede, vierde en vijfde strofe.
De derde strofe ontbreekt in het, niet van een titel voorziene, m.s. Slauerhoff heeft dit vers
vermoedelijk in zijn geheel vertaald; de rest is evenwel nooit gevonden.
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De schamele droom
Arthur Rimbaud
Een avond wacht mij nog misschien
Dat ik in zekere oude stad
Rustig wat drinken zal en dat
Ik kalmer dan de dood kan zien:
Geduld heb ik gehad.
Als ik in mijn pijn berust
Als ik ooit wat geld verover
Hoe dan, een Noordse kust
Of het land van wijngaardlover?
- Ach, dwaas is het te dromen
Het is maar tijd verdoen!
Wanneer ik als weleer
Ga reizen heinde en veer
Kan zich de herberg in het groen
Nimmer meer voor mij open doen.
Emmy van Lokhorst
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Stanzen
Jean Moréas (1856-1910)
Wanneer de herfst zal keren met zijn dode blaren
Die in de vijver bij de wrakke molen storten,
Wanneer de wind door deurgaten zal binnenvaren
Tot in de holle ruimte waar de stenen morden,
Wil 'k mij weer op die oude grenspaal nederlaten,
Tegen het klimopweefsel met de kleur van wijn en
Langdurig toezien hoe in het droefgeestig water
Mijn beeltenis en die der bleke zon verdwijnen.
Bert Voeten
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De roeier
Paul Valéry (1871-1945)
Gebukt tegen de stroom, voeren mij mijn riemslagen
Met tegenzin voorbij het lachend oeverland;
O ziel met zware hand, die hecht de riem omspant,
De hemel gaat teloor, waar trage golven klagen.
Terwijl ik rondom mij laat rijpen kring na kring,
Hardvochtig, nauw bewust van 't schoon dat ik hier teken,
Wil ik met brede slag 't vermaarde rijk doorbreken
Van vuur- en blaadrenspel, dat ik fluistrend bezing.
Bomen, waarop ik vaar, gelijk gevlamde zijde,
Met loof beschilderd water en volmaaktheids vree,
Verscheur hen, o mijn schip, en breek hun beeld in twee
En laat een brede plooi de grote rust doorsplijten.
Nooit werd, o dag, nooit werd uw schoon zozeer belaagd
Door een rebel, in eigen afweer onverschrokken:
Doch, daar de zonnen mij vanuit mijn kindzijn trokken,
Keer ik weer tot de bron, waar zelfs een naam vervaagt.
Vergeefs belemmert de steeds stromende en grote
Nimfe mijn uitgeputte kracht met reine hand;
Langzaam zal ik verbreken band na kille band,
Niet langer houdt haar naakte macht mij meer omsloten.
Op vreemde wijs plaatst het heimlijk watergerucht
Mijn gulden dagen onder een blindoek van zijde;
En niets stelt blinder de antieke rust terzijde
Dan 't onveranderend geluid van eendre vlucht.
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Het diepe water voert mij mee onder de bruggen,
Gewelven vol met wind, met nacht en met geruis,
Maar van het voorhoofd is het trotse beenderhuis
Bestand tegen de macht van hun versteende ruggen.
Hun nacht gaat traag voorbij. De ziel sluit haastig haar
Tedere zonnen onder hen met zachte leden,
Als ik, door het gebaar dat mij met steen omkleedde,
Van zoveel doelloos blauw 't misprijzen binnenvaar.
Koos Schuur
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Geheime ode
Paul Valéry
Zalig bezwijken, zoete vrede,
vergeten strijd, o na de reien,
behagelijk, de weke leden
diep in het mostapijt te vlijen!
Nooit heeft een zomerzonnestraal
op parels heerlijker geglansd,
dan nu de gloed der zegepraal
een zweetbedropte slaap omkranst.
Doch, aangeraakt door 't schemerlichten,
is 't hulsel van zo grote daden,
dat danste en Heracles deed zwichten,
niets dan een heuvel rozebladen.
De sterren schrijden aan. Slaap voort,
gij held, die nu ontbonden zijt;
de Hydra die bij u behoort
ontwindt zich in de oneindigheid...
O met wat Stier, en Hond, en Beren,
met wat trofeeën van haar stempel,
bevolkt de ziel de lege sferen
bij 't overschrijden van de drempel!
Vervulling, die, door fabeldier
en god, in sprankelende schijn
getuigt dat grote daden hier
niet hier, maar in de hemel zijn!
Jan Deluyke
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Geen bed, geen kamer...
Anna de Noailles (1876-1933)
‘Geen bed, geen kamer en geen vrouw
Hebben de ontzetting opgeheven
Dat jij stierf en ik door blijf leven.’
- ‘In den grond, donker, koud en nauw
Maak ik een afspraakje met jou!’
Victor E. van Vriesland
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De sneeuw blijft...
Anna de Noailles
De sneeuw blijft gelijkmatig komen
Vannacht en smelt en valt zoo wijd.
In dezen vriesschemer moet 'k droomen
Van uw dieper bevrorenheid.
Ik droom, o warmte mij verloren,
Van uw koude die zich ontbond.
Geen andren droom kan 'k meer behooren
Dan nog alleen van uit den grond.
En 'k lijk luchtig en licht dengenen
Voor wie ik mijne liedren zing...
Nu 'k niet samen met u ging henen
Ben ik voorgoed een vreemdeling.
Victor E. van Vriesland
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1920-1950
La poésie doit être faite par tous. Non par un.
Lautréamont
Op de drie en twintigste Januari van het jaar 1920 werd in het Palais des Fêtes te
Parijs de Premier Vendredi de Littérature gehouden en een groot aantal
belangstellenden, waaronder verscheidene personen van naam, kwamen bijeen om
het allermodernste en allernieuwste op het gebied van de literatuur aan te horen. Het
was kort na de eerste wereldoorlog, het leven was chaotisch en haastig en er scheen
zich een enorme verandering te voltrekken. Men was nog nauwelijks bekomen van
de eerste golf van ontzetting, die door deze eerste loopgravenoorlog was verspreid,
en zozeer werd men in deze chaos geconfronteerd met de meest primaire vragen
betreffende alles, wat enige waarde bezat, dat de meeste mensen zich maar met de
stroomversnellingen van het leven lieten meevoeren, zonder zich er om te
bekommeren, waar zij terecht zouden komen.
Vandaar waarschijnlijk ook, dat deze manifestatie in het Palais des Fêtes grote
belangstelling trok. Men wist, dat de kunst zich zeer snel aan het vernieuwen was
en men verwachtte er alles van. De bijeenkomst werd geopend door de dichter André
Salmon met het voorlezen van enkele moderne gedichten, die op het publiek een
goede indruk maakten en de nieuwsgierigheid enigszins bevredigden. Doch dit
genoegen en deze algemene tevredenheid werden weldra op min of meer ruwe wijze
verstoord, toen onmiddellijk daarna enkele maskers op onbegrijpelijke en
onverstaanbare wijze een gedicht van André Breton begonnen te declameren. De
Roemeen Tristan Tzara las daarna onder de titel Gedicht en begeleid door
bellengerinkel en geratel een krantenartikel voor. De aanwezigen, die niet met zich
wensten te laten sollen, deden hun verontwaardiging merken door gesis en gefluit.
Veel hielp dit niet, want om de wanorde nog groter te maken toonde men verschillende
schilderijen, waaronder een van Picabia, tableau des plus scandaleux au point de
vue plastique.
Met deze manifestatie deed DADA zijn intrede in Parijs, waar het ruim twee jaren
furore maakte en een hele reeks schandalen verwekte. Tot deze groep behoorden
o.m. schilders als Picabia, Max Ernst, de Chirico, Man Ray, Duchamp en Arp en
jonge letterkundigen als
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André Breton, Paul Eluard, André Salmon, Louis Aragon, Tristan Tzara, Benjamin
Péret, Philippe Soupault en Ribemont-Dessaignes. Dat Dada nog ruim twee jaren de
scepter heeft gezwaaid, kan op zijn minst enige verbazing wekken, want het droeg
reeds het eigen einde in zich. Kort vóór en tijdens de eerste wereldoorlog had men
het Cubisme van Guillaume Apollinaire en Picasso en het Futurisme van de later
door de fascisten vermoorde Italiaanse dichter Marinetti gehad en deze beide
bewegingen bezaten reeds een groot wantrouwen jegens alles, wat de negentiende
eeuw op het gebied van de kunst had overgedragen. Dada ging evenwel tot de uiterste
grens: het wierp alle waarden omver en op alle gebieden van het leven en het was
lijnrecht gericht tegen alles, uiteindelijk ook tegen zichzelf. Om een gedicht te
schrijven - propageerde Tzara - werpe men woordjes in een hoed, neme hen er een
voor een uit en schrijve hen neer in deze toevallige volgorde. Dada was de zuivere
negatie. Dada - c'est le déluge, après quoi tout recommence, schreef André Gide in
April 1920.
Inderdaad was Dada een hoogst noodzakelijke voorjaarsschoonmaak en al ging
men daarbij een beetje al te drastisch tewerk en al smeet men mèt het vuil, het stof
en de spinnewebben tevens het gehele ameublement op straat: wat er aan dat
ameublement deugdelijk was, zou later vanzelf weer in het huis terugkomen.
Men noemt Februari 1916 de geboortedatum van Dada, Zürich de bakermat en
Tristan Tzara, Hugo Ball en Richard Huelsenbeck de drie vaders, doch het was
allesbehalve een stunt van een kleine groep bannelingen in het vredige Zwitserland;
deze beweging ontstond tegelijkertijd in Zürich, New York, Parijs, Berlijn, Keulen
en Hannover en breidde zich uit als een olievlek op het water. De eerste wereldoorlog,
de rotheid der samenleving, walging en wantrouwen jegens alles, wat hen door
ouderen was gedicteerd, brachten deze jongemensen tot negativisme, opstandigheid
en destructie van alle waarden. Zij spuwden de wereld in het gezicht. Het leven is
een walgelijk raadsel - luidde de opvatting der Dadaïsten - maar wij kennen raadsels
die nog rotter zijn. Dada was één heftig protest tegen kunst, literatuur, moraal en
maatschappij, in één woord: tegen alles, en het was als een verlate inzet van een
nieuwe eeuw: de twintigste.
Het was duidelijk, dat Dada op de duur niet te handhaven bleef en dat deze
beweging een overgangsfaze vormde. Na al dit negativisme en deze destructie moest
er een bepaald moment komen waarop - hoe gering ook - een nieuw fundament zou
worden gelegd om tot een wederopbouw te geraken.
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Het waren André Breton en Philippe Soupault, die met Les Champs Magnétiques de
eerste stap deden. Dit was een bundel automatische geschriften (geschriften
opgeschreven zonder enige verstandelijke contrôle) die in 1921 verscheen; het jaar
daarop kwam er een duidelijke scheiding tot stand tussen de groep Tzara en de groep
Breton, welke laatste in 1924 de naam Surrealisme kreeg door het Premier Manifeste
du Surréalisme van André Breton. Breton werd de leider en essayist van deze
beweging, die tot haar leden telde: Paul Eluard, Louis Aragon, Max Ernst, Salvador
Dali, Hans Arp, René Char, René Crevel, Maurice Heine, Georges Hugnet, Benjamin
Péret, Yves Tanguy, G. de Chirico, A. Giacometti, Picasso, J. Miro,
Ribemont-Dessaignes, Man Ray, E. Mesens, Jacques Prévert, Michel Leiris, André
Masson, Raymond Queneau, Philippe Soupault, Robert Desnos, Jean Paulhan, Antonin
Artaud, Pierre Naville, Maurice Nadeau (die later de Histoire du Surréalisme schreef)
en vele anderen.
In het Premier Manifeste staat Bretons definitie van surrealisme: ‘Zuiver psychisch
automatisme, waardoor men in woord, geschrift of op enige andere wijze zich voorstelt
uit te drukken het werkelijk proces van het denken. Het dictee van de gedachte,
zonder enige contrôle van het verstand en buiten alle morele of esthetische
preoccupatie. Het surrealisme berust op het geloof aan de superieure werkelijkheid
van bepaalde vormen van associatie, die tot nog toe verwaarloosd werden, aan de
almacht van de droom en aan het belangeloos spel van de gedachte. Het heeft ten
doel volledig af te rekenen met elk ander psychisch mechanisme en het te vervangen
in de oplossing van de voornaamste problemen van het leven.’
Teneinde deze definitie enigszins te verduidelijken, laat ik hierop nog een tweetal
uitingen van Engelse auteurs volgen, die met enkele woorden het streven van het
surrealisme onder woorden hebben trachten te brengen.
Herbert Read schreef in Art Now: ‘Een menselijk wezen drijft door de tijd als een
ijsberg, slechts voor een gering deel boven de oppervlakte van het onderbewustzijn.
Het doel van de surrealist is, als schilder of als dichter, te trachten enkele van de
afmetingen en typische kenmerken van zijn ondergedompeld wezen kenbaar te maken,
en om dit te doen, neemt hij zijn toevlucht tot de betekenisvolle beelden van dromen
en geestestoestanden, die met droom overeenkomen.’
De dichter David Gascoyne schreef in zijn A Short Survey of Surrealism: ‘Voordeel
behalend aan de ontdekkingen van Freud en
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enkele andere wetenschappelijke onderzoekers van het onderbewuste, stelt het
surrealisme zich poëzie voor als, aan de ene zijde, een ononderbroken werking van
de psyche, een ononderbroken stroom van irrationeel denken in de vorm van beelden,
die zich vormen in ieder menselijk brein en waarvoor slechts een bepaalde
predispositie en discipline nodig is om hen aan het licht te brengen in de vorm van
geschreven woorden (of plastische beelden) en aan de andere kant: een bepaalde
levenswijze.’
Het surrealisme werd een strak georganiseerde beweging, die Lautréamont en
Rimbaud tot voorgangers uitriep en die zich beriep op de Duitse romantici zoals
Achim d'Arnim, op de ‘supernaturalist’ Gérard de Nerval en verder op vrijwel alle
fantastische kunstenaars. Oudere auteurs als Léon-Paul Fargue, Jules Supervielle en
Pierre-Jean Jouve sloten zich geheel of gedeeltelijk bij deze beweging aan. Zij vond
weerklank in Tsjechoslowakije, in de Balkanstaten, in Italië, Spanje, Noord- en
Zuid-Amerika en in Scandinavië. Zij begon haar werkzaamheden met het publiceren
van een geschrift Le Cadavre ter gelegenheid van het verscheiden van Anatole France,
waarin deze beroemde auteur allerlei critiek en onaangenaamheden naar het hoofd
geworpen kreeg.
Men kan evenwel een beweging als het surrealisme niet beoordelen naar alle
excessen, schelmenstreken, grappen en beledigende uitlatingen, die na de oprichting
volgden (en dat zijn er niet weinig), evenmin als men Dada kan beoordelen naar de
verschillende schokkende manifestaties. Eigenlijk zou men haar moeten beoordelen
naar de invloed, die zij in de gehele wereld heeft gehad, een invloed, die b.v. sedert
1945 merkbaar is in het werk van de grootsten der jonge Engelse dichters, of naar
de prestaties der leden, b.v. een Breton, een Eluard, een Aragon om enkele van de
auteurs te noemen.
Dat zij de nadruk hebben gelegd op de droom, de halfslaap en het onderbewustzijn
is allesbehalve vreemd, want b.v. bij het schrijven van poëzie speelt juist dit
onderbewustzijn een zeer grote rol en van verschillende dichters buiten de groep der
surrealisten is bekend, dat zij hun verzen of althans de aanvang ervan of de aanleiding
ertoe vonden tussen waken en slapen. Dat zij dit met klem naar voren hebben gebracht
en dit soms misschien te ver hebben doorgedreven (speciaal Robert Desnos, de slaper,
was hierin een held), is evenmin vreemd, want het was hùn ontdekking uiteindelijk
en zij beseften hoe een buitengewoon groot deel van het menselijk wezen werd
uitgeschakeld bij verwaarlozing van dit onderbewustzijn.
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Maurice Nadeau vangt de inleiding tot zijn reeds genoemde Histoire du Surréalisme
aan met de woorden: ‘Een geschiedenis van het surrealisme! Het surrealisme is dus
dood! Daarmee zijn wij het niet eens. De surrealistische geesteshouding, of beter:
de surrealistische levenshouding, is eeuwig.’ Dit is inderdaad juist en ik zou bijna
zeggen, dat er thans zonder enige surrealistische tendenzen geen gedicht meer
geschreven en geen schilderij meer vervaardigd kan worden, zonder dat het tevens
terugvalt in een voorbije periode, een vorige eeuw en het karakter krijgt van: niet
meer van deze tijd.
Het is mij te enen male onmogelijk in een kort artikel als dit ook maar bij benadering
een volledig beeld te geven van het surrealisme en al wat het als gevolgen met zich
bracht, want het beperkte zich niet tot letterkunde en schilderkunst, zelfs niet tot de
kunst alleen. Het leek mij wenselijk, dit artikel te beschouwen louter als inleiding
tot de vertaalde gedichten, die hierna volgen, en met klem hier naar voren te brengen,
dat het surrealisme niet een beweging van enkele zinloze opstandelingen en
rumoermakers was, doch een beweging die men in de twintigste eeuwse poëzie overal
tegenkomt, gedeeltelijk in zuivere vorm, zoals zij in de twintiger jaren naar voren
kwam, gedeeltelijk geheel verwerkt en zelfs niet onmiddellijk meer herkenbaar. Dat
tot nog toe in de Nederlandse poëzie weinig surrealistische invloed merkbaar is
geweest, bewijst niets ten nadele van het surrealisme, hoogstens ten nadele van de
Nederlandse letterkundigen. Maar tenslotte is deze invloed in de Engelse poëzie eerst
omstreeks 1940 merkbaar geworden, zodat wij niet de enige zijn in de achterhoede.
Om te besluiten zou ik de lezers van deze poëzie nog willen waarschuwen, zich
niet te laten afschrikken door de ietwat vreemde en onlogische beeldvorming in deze
verzen. Ik zou hieraan kunnen toevoegen, wat ik elders reeds tot in den treure heb
herhaald: het gaat bij poëzie niet om het verhaaltje en om de redelijke inhoud, doch
om de gevoelswaarde der woorden en beelden en om hetgeen een gedicht de lezer
brengt buiten de redelijke mededeling om. Deze moderne dichters dwingen hun
lezers, een deel van het poëtische scheppingsproces op hun schouders te nemen: la
poésie doit être faite par tous. Non par un.
KOOS SCHUUR
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Rijnlied in de herfst
Guillaume Apollinaire (1880-1918)
De kinderen der gestorvenen komen spelen
Op het kerkhofgras
Martin Gertrude Hans en Henri
Geen haan heeft vandaag aan kraaien gedaan
Kikiriki
De oude vrouwen
Schuiven en huilen huilen
De brave ezels de grauwe
Balken ia en beginnen te schransen
Van de kerkhofkransen
't Is de dag van de doden en al hun zielen
De kinderen en de oudjes knielen
En steken flakkerende kaarsen aan
Waar een katholiek in een graf is gedaan
De sluiers der ouden
De wolken dik
Hebben de kleur van een geitensik
De lucht beeft zacht van vlammen en gebeden
Het kerkhof is een mooie tuin een plein
Vol met grijze zuilen en vol roosmarijn
Ge treft er uw oude vrienden aan
O wat ligt ge op dit kerkhof welgedaan
Gij bedelaars in bier verdronken
Gij blinden ach zo moest het zijn
En gij kinderen onder het bidden gestorven
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O wat ligt ge op dit kerkhof welgekozen
Gij burgemeesters en gij matrozen
Gij advocaten van de stad
Ook gij zigeuners zonder namen
Het leven gaf u zorgen zat
Het kruis moet ons vaak beschamen
De koelte van de Rijn komt zoeken naar de uilen
En dooft de kaarsen die de kinderen weer ontsteken
En de blaren de dode
Laten de doden schuilen
Soms praten dode kinderen met hun moeder
Soms willen doden de weg terug weer zoeken
Ik wilde niet dat gij mij achterliet
De herfst is vol van afgehakte handen
Neen neen het zijn de blaren de dode
Het zijn de handen der lieve doden
Het zijn uw eigen handen
Wij hebben te veel gehuild vandaag
Met de doden hun kinderen de oude vrouwen
Onder de hemel grauw en laag
Op het kerkhof vol van flambouwen
Nu keren wij terug in de wind de wind
Kastanjes vallen voor onze voeten
De bolsters scheuren
Als het treurende hart der Lieve Vrouw
Wellicht heeft ook haar huid de kleuren
Van kastanjes in het najaar
Gabriël Smit
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De klokken
Guillaume Apollinaire
Mijn mooie zigeuner mijn beminde
Luister de klokken slaan slag op slag
Wij minden hals over kop in den blinde
En dachten dat niemand ons zag
Maar wij hadden ons heel slecht verscholen
Want alle klokken in het dal
Zagen ons vanuit hun hoge toren
En vertellen het nu overal
Straks zullen Henri en Cyprien
Marie Ursule de hele bent
De taartjesjuffrouw en haar man
En nicht Gertrude dat serpent
Lachen als ik hun huis passeer
Ik zal mij niet weten te bergen
En jij bent ver Ik huil meer en meer
Misschien zal ik ervan sterven
Gabriël Smit
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Ziekte
Jules Supervielle (1884-)
En ik hoor de ziekte, die enkel klank heeft voor mij,
Zij kijkt door mij heen alsof ik van glas was gemaakt
En zij zegt bij zichzelf: ‘Langs hier zal ik binnen treden,
Langs hier zal ik sluipen om het geraamte te zoeken,
En hij is reeds op weg naar het andere eind van de tunnel;
Ik laat hem dat lichaam. Ik vraag geen ontvangbewijs
Want de zaak is te alledaags en zonder geldlijk gewin.’
Intussen, als om mij heen de bomen en heesters
Arbeiden aan het nieuwe jaargetijde,
Bereid ik mij voor in de orden des doods te treden
Waar men geen proeftijd kent.
Ik hoor de kalmte ademen in het nabije klooster,
Met een oor dat reeds de geruchten vals onderscheidt,
Een oor voor stilten, dicht voor alle geluid,
Een oor dat de stappen herkent
Van mijn herinneringen die in de nacht verklinken.
Bert Voeten
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Het werk van de dichter
Paul Eluard (1895-)
I
Het aangename verkeren met de anderen
Op het gemaaide gras des zomers
Onder witte wolken
Het aangename verkeren met de vrouwen
In een grijze en warme woning
Onder een doorschijnend laken
Het aangename verkeren met zichzelve
Voor het blank blad papier
Onder de dreiging der onmacht
Tussen twee tijden en twee ruimten
Tussen de levensmoeheid en de zucht tot leven

II
Wat zijt gij komen nemen
In de bekende kamer
Een boek dat men nooit opent
Wat zijt gij komen zeggen
Tegen de onbescheiden vrouw
Wat men niet kan herhalen
Wat zijt gij komen zien
Daarginds zichtbaar van hier
Wat de blinden zien
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III
De weg is kort
Men is weldra
Bij de gekleurde stenen
Nadien
Bij de ledige steen
Men is weldra
Bij de gewone woorden
De zwaarteloze
Nadien
Bij die aanvang en einde zijn
Spreken zonder doel en noodzaak
De dageraad is reeds voorbij
En het is geen dag
En het is geen nacht
Niets de echo van een stap zonder eind

IV
Een ver jaar en een verre dag
Een wandeling met bonzend hart
Het landschap deed de woorden
En de gebaren van ons duren
De laan liep van ons weg
De bomen maakten ons groter
En wij bedaarden de rotsen
Daar was het dat wij alle gloed
Aan banden legden en bedwongen
En alle nuttige klaarheid
Daar was het dat wij zongen
De wereld was vertrouwd
En daar hadden wij lief
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Een menigte ging ons vooraf
Een menigte volgde ons en
Rende ons achterna
Zoals altijd wanneer de tijd
Niet meetelt noch de mensen
En als het hart zijn spijt beseft
En als het hart zijn banden verbreekt

V
Het is nog niet zo lang geleden
Dat ik alleen was
En nog vervult mij dit met beven
O simpele eenzaamheid
Die het bekoorlijk toeval afwijst
Ook mij was eens die eenzaamheid vertrouwd
Ook ik was eens verlaten
En ik beken zelfs dat
Ik eens hen heb verlaten die ik liefhad
In der jaren verloop heeft alles zich gevoegd
Zoals het samenspel der schijnsels
Op een rivier van licht
Zoals de zeilen van de boten
In het goedgunstig zomerweer
Zoals de vlammen in het vuur
Om warmte te verspreiden
In der jaren verloop heb ik je weergevonden
O onbepaalde aanwezigheid
Ruimte inhoud der liefde
Vermenigvuldigd
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VI
Ik ben de tweelingbroer der wezens die ik liefheb
Hun duplo naar aard en het beste bewijs
Van hun werkelijkheid ik red het gezicht
Van hen die ik koos om mij waar te maken
Zij zijn zeer talrijk zij zijn ontelbaar
Zij gaan door de straten voor hen en voor mij
Zij dragen mijn naam en ik draag de hunne
Wij zijn de gelijke vruchten van een boom
Belangrijker dan aard en alle bewijzen

VII
Ik weet omdat ik het zeg
Dat mijn verlangen gelijk heeft
Ik wil niet dat wij verdwalen
In het slijk
Ik wil dat de zon zijn invloed richt
Op ons leed dat hij ons bezielt
Duizelingwekkend
Ik wil dat onze handen en onze ogen
Uit de verschrikking keren open en zuiver
Ik weet omdat ik het zeg
Dat mijn woede gelijk heeft
De hemel is vertrapt het vlees der mensen
In stukken gereten
Bevroren verdrukt en versnipperd
Ik wil dat men recht bewijst
Een recht zonder meelij
En dat men recht in het gezicht slaat de beulen
De meesters zonder wortels onder ons

Ad interim. Jaargang 6

255
Ik weet omdat ik het zeg
Dat mijn wanhoop ongelijk heeft
Overal zijn zachte buiken
Om mensen te maken
Gelijk aan mij
Mijn trots heeft geen ongelijk
De oude wereld kan mij niet raken ik ben vrij
Ik ben geen koningszoon ik ben een mens
Die men heeft willen neerslaan
Koos Schuur
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De dove en de blinde
Paul Eluard
Bereiken wij de zee met klokken
In onze zakken, met het geruis van de zee
In de zee, of zijn wij eer de dragers
Van een zuiverder en stiller water?
Handenwrijvend slijpt het water messen
De krijgers vonden hun wapens in de golven
En het geluid van hun slagen is eender als dat
Van de rotsen die 's nachts de schepen stukslaan.
Het is de storm en de donder. Waarom niet de stilte
Van de zondvloed, want in ons is heel de gedroomde ruimte
Voor de grootste stilte en wij zullen ademen
Als de wind der verschrikkelijke zeeën, als de wind
Die traag voortkruipt op alle einders.
Koos Schuur
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Alleen spreken
Tristan Tzara (1896-)
Onverstand zie de mens met de rillingen rijnkiezel
met de opstand van zand met het poppenverleden
en de kuildiepe doortocht door een bed van nood
doch vroeg op aan de weg waar de lente langs keert
mens zie toe waar hij keert is zijn stilstand een muur
muur van schouders van lood
en daar is het licht zwart
en de zon is er zout
en het meer lest de blikken der kinderen niet meer
en hun woorden zijn hout
en de stem kent zichzelf in het blaaskaken gapen
van de hemel niet meer en als recht op de putbodem blinkt de waarschijnlijkheid
honden die 't uithuilt een lege oneindigheid
en die een hijgend grimas trekt
touwtrekkend 't druilerig uitzicht te grabbel geeft
't hennepen oog
weg en diep weg in 't gekroes van een pels
honden die de nacht misleidt
in de put van het recht wasecht handgesmeed water
die het ijzer verliest aan de fonklende steenwand
zoals dat nog nooit is vertoond
noden gezichten die langskomen, terugkomen, omkomen
van potassen aarde en glazige nevels
slijk en modder zover men de blikken kan keren
niets dan modder aan oevers waar wij willen meren
en eilanden duizlend van gras
bestraat met beminde woestijnen waarom niets dan gierigheid minnen
en overal leegte belachlijke doorkijken dal
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o gij mens onder mensen met voor u de sloot en
de stotende wind onder u aan weerskanten
de stilte maar uw stap geeft een veelzeggend antwoord
deze aarde is om u niet van sintels veranderd
noch heeft de angst zich om u min of meer laten kruisigen
het is altijd opnieuw het gewicht van de ruiten
dat op uw donkere voorhoofd drukt
maar licht zijt ge in uren die aan u verwant zijn
die gaan waar gij gaat waar de weegschaal ze thuisbrengt
bij stervolle jaren op de boom van het leed
opgeslootne in stemmen die u omringen
geen celmuur weerstaat aan uw warme herinnering
gezicht met geknotte stem
al rennen de ratten u tussen de benen
het gras is nog steeds op uw wekroep herrezen
met onzichtbaar geluid op uw mond en uw vingers
zijt ge levend naar buiten getreden
Jan G. Elburg

Ad interim. Jaargang 6

259

Seringen en rozen
Louis Aragon (1897-)
O maanden vol van bloei en van métamorfozen
De Meimaand wolkenloos en Juni vol van dood
En nooit vergeet ik meer de seringen en de rozen
Noch hen die lente borg in plooien van haar schoot
En nooit vergeet ik meer hoe wij onszelf bedrogen
Het gedaver de kreten van 't volk en de zon
De wagens met de dank der Belgen overtogen
Trillend de warmte op de wegen bijengegons
't Onvoorzichtig hoera dat de haat zelfs versmoorde
Het bloed dat karmijn de omarming voorzingt
En zij al die gaan sterven straks in hun tanktoren
Door een opgezweept volk met seringen omringd
En nooit vergeet ik meer de Franse rozengaarden
Gelijk missalen uit een tijd die is vergaan
Noch 't geheim van de stilte als de nacht mij bezwaarde
De rozen die vertrapt langs de straatwegen staan
De bloemen blind ontkend door in paniek gedrongen
Soldaten langstrekkend op vleugels van hun vrees
Door de dolle fietsen door de ironische kanonnen
Door 't weinig povere dat hun die vluchtten bleef
Maar ik weet niet waarom van mijn herinneringen
Steeds de kringloop op een eender punt ophoudt
In Sainte Marthe Een generaal Donkere schemeringen
Een Normandische villa aan de rand van het woud
Alles stil De vijand gaat in schaduw zich verpozen
Dees avond kwam 't bericht dat Parijs zich overgaf
En nooit vergeet ik meer de seringen en de rozen
En de twee vrienden die liggen in het graf
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Vlaandren's seringenpaars bouquet der eerste dagen
Verzacht de schaduw die de dood lei op 't gelaat
En gij teder bouquet der laatste nederlagen
Anjou's rode rozen van verre kleur van haat
Gerrit Kouwenaar
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Neem mij mee
Henri Michaux (1899-)
Neem mij mee in een karveel,
In een oud en zoet karveel,
In het ruim, of zo men wil, in het schuim,
En verlies mij, ver weg, ver weg.
In de bespanning van een andere eeuw.
In het bedriegelijke fluweel van de sneeuw.
In de adem van enkele bijeengelopen honden.
In de uitgeputte troep der dode bladeren.
Neem mij mee zonder mij te breken, in de kussen,
In de borsten die rijzen en dalen,
In het tapijt der handpalmen en hun glimlach,
In de gangen der lange beenderen en der gewrichten.
Neem mij mee, of liever begraaf mij.
Koos Schuur

Ad interim. Jaargang 6

262

Ik ben gong
Henri Michaux
In het lied van mijn gramschap is een ei,
En in dat ei zijn mijn moeder en vader en kinderen,
En in dat al is vreugde en verdriet gemengd en leven.
Grote stormen die mij bijstand gaven,
Zomerzon die mij gedwarsboomd heeft,
Er is haat in mij, sterk en van oude datum,
En wat de schoonheid aangaat ziet men later wel.
Ik ben inderdaad hard geworden slechts door schilvers;
Als men eens wist hoe mollig ik welbeschouwd bleef.
In ben gong en watten en sneeuwig lied,
Ik zeg dit en ik ben er zeker van.
Koos Schuur
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Honingwiel of ossenwater
Eduard Jaguer (1921-)
Je zult moeten verscheuren haar lijfje grote zon
Je zult moeten boren de eekhoorn uit haar boezem
Haar groot carillon van braamstruiken en van haver
Je zult je nestelen op het hoofd van het bergschaap
Je zult aan de nagel een einde maken want de nagel haakt in de vacht
Je zult je gebit in haar benen haken
De harten van water verenigde opvlucht zal zijn
Hun samen tooit zich al met het rood der erectie
Rood fruit van het lage gesteente
En de nacht zal staal worden en je heupen spiegel voor beren
Heupen spiegel van abrikozen
en fossiel van de vijg inundatie van kraters
En je wangen wangen van mei van april ik zaai op je wangen van mei van april vele savannen
van knieën
Waar het hoofd van de leeuw verschijnt van minuut tot minuut grote draaiende zon
En kwikzilveren dwaalster en vorstelijke vleugel
Vaandel der oerossen
Melkachtige gewesten
Gans in de karavanen van zout gans in de bladen der schroeven zeeganzen der rendieren gans
onder kolen geroosterd gans in de rondkers gans en gans oerwouden zon
En tik-tak onder de wondkorst verborgen
En klok en snoeiend haar oogleden
En ontwrichting van vlees en groen bladstofgroen stromend
Beenderen hevig aanwezig
Beenderen in daglicht gesteld op de heuvel
Beenderenmolen
Tienduizend beenderenmolens druipende krater van puisten
Zangtrillers fretzang in katten
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Katten zangkoren tussen frambozen kleingeld oostelijk kwikzilver
Gaan en komen de schildpad zal gaan en komen de schildpad zijn hol tussen schelpen
Schildpad schildpad in de karavanen tanden schildpad in de karavanen katten schildpad in de
hartskaravanen schildpad in de harten groen grote zon
Groen grote rups tussen de kiezen gekoesterd
Geen kukluxklan draak openscheurend de witte reusachtige stier
De kers gesnoept door de kikkers
De kikvors verraderd door haaien
De haai in lianen verslonden
De liaan geperst tot jenever
Je zult haar huid mechaniseren je zult haar mond met klinknagels rekken
Je zult rauw de lijkpaling happen hart van het hopje
Haar haar loswoelen in de kleine opera wolken
Onherleidbaar maanzaad zwarte klonters het koord van de slachter
Driedekkerkist van mijn wreedheid
Mijn leeuwerik ontegenzeggelijk helder boven de bergen
mijn wentelende bloem injectie der giftand
Zal de komeet bijten en zal de komeet bijten de komeet geen komeet zonder bijten
En ziedaar hoe een snoek gist in de zwaardlelie
En dat duizend schilden een snoek gist in de zwaardlelie
En dat tienduizend schilden een snoek gist in de zwaardlelie
En dat honderdduizend schilden een snoek gist in de zwaardlelie
En dat twee zonnen de waterlelie is op je borsten
En dat drie zonnen de waterlelie is op je borsten
En de sleutelbloem nooit of te nimmer
De sleutelbloem brandpunt van water.
Gerrit Kouwenaar
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[Ad Interim, 1949, nummer 10]
Marginalia bij Goethe
Rudolf Hirsch
Alle cultuurvolken der aarde zien heden ten dage vol verering op naar Goethe.
Honderd jaar geleden, in 1849, toen een vlak vooruitgangsoptimisme in hem de
vorstenknecht verachtte, stond hij het minst in aanzien. Reeds tegen het einde van
zijn leven had zich in het europees bewustzijn een conventionele opvatting gevormd,
die Walter Scott duidelijk tot uitdrukking bracht toen hij schreef: ‘A wonderful
fellow, the Ariosto at once and almost the Voltaire of Germany’. Later had een ondiep
idealisme de in verheven verte tronende Olympiër van hem willen maken. Het was
een groot ogenblik, toen Paul Valéry in 1932, in zijn toespraak ter herdenking van
Goethe's sterfdag, het verlossende, alle vooroordelen wegvagende woord sprak: ‘Men
zegt Goethe zoals men Orpheus zegt’ en ‘Ik voel, dat wij de grote mannen die ons
geestelijk leven bepalen, beschouwen kunnen als schepselen, die, meer dan wij zelf,
vertrouwd zijn met dat wat het diepste in ons is.’ Had Zelter hem niet reeds als de
‘Weltbräutigam der Zeit und Ewigkeit’ gevierd?
Hoe alleen Valéry staan bleef met zijn intuïtief inzicht in de wereld van de grote
magiër, leert ons de tegenwoordige tijd. In 1944 ontnam T.S. Eliot, in een rede over
Vergilius, Goethe de naam van universeel classicus en noemde hem enigszins
provinciaals; al twaalf jaar tevoren had hij hem - in een vlaag van merkwaardig
rigorisme - tezamen met Shelley en Keats geofferd op het altaar van zijn neoklassieke
smaak. De Duitse denker Karl Jaspers waarschuwt vanuit de filosofische schraalheid
van zijn wereldbeschouwing en uit een soort van ethisch omgloorde pruderie voor
te veel Goethe; en Thomas Mann verwisselt zijn eigen gehechtheid aan een
utopisch-progressieve ideologie met de geestesgesteldheid van degeen, die zijn
conservatisme tegenover Bentham in een schalkse woorspeling beklemtoonde: ‘Je
suis une racine et lui un radical.’ Men ziet, er komt geen eind aan de misverstanden.
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Evenals hij zelf, werd zijn grootste werk, de Faust, miskend. Men zag er een bepaalde
apotheose van de volstrekte werkdadigheid in, een verheerlijking van het oneindige
verlangen. Doch men vergat maar al te vaak, dat de slotwoorden van Faust doordrenkt
zijn van een huiveringwekkende ironie. De blindgewordene gelooft, dat hij de nijvere
spaden hoort van de werkenden die de kolonisatorische opgave vervullen, in
werkelijkheid echter zijn het de Lemuren die zijn graf graven en de weg van Faust
voert over de gewelddadige dood van het grijze echtpaar Philemon en Baucis en over
het roekeloze in brand steken van het godshuis. ‘Unbedingte Tätigkeit, von welcher
Art sie sei, macht zuletzt bankrott.’
Wanneer men de aard van Goethe's humanisme wil kenschetsen, zou men het
eerder als aesthetisch dan als ethisch of religieus kunnen omschrijven. In hem klinkt
de heldere zelfverzekerdheid, die het woord humanitas bij Cicero en de Romeinen
bezit en die het bij voorbeeld bij Herder en Humboldt, door het accent op de strenge
overtuiging en de opvoeding tot waarachtig mens-zijn, verloren had. Men moet het
begrip ontdoen van het plechtige pathos, dat het reeds zo lang aankleeft. Men denke
ook aan het serene glimlachen, dat de gesprekken voor de dood van Socrates doortrok,
een aristocratisch vooroordeel ten opzichte van de toevalligheden van het leven.
Humaan is bij Goethe de afweer tegen overspannen eisen en aanspraken, het zich
hoeden voor het monsterachtige en mateloze op elk gebied.
De Franse revolutie deed hem opschrikken. In 1789 werd de Tasso gepubliceerd.
De woorden van Antonio, waarmee hij de grenzen van de standen formuleert: ‘Wenn
unser Blick was Ungeheures sieht, steht unser Geist auf eine Weile still,’ hebben
betrekking op meer dan op de kus van Tasso alleen. Reeds in 1779 schrijft Goethe
uit Apolda, waar hij als minister de oorzaken van de daar uitgebroken onlusten
onderzoeken moest, maar tegelijkertijd aan de Iphigenia werkte, aan Frau von Stein:
‘Hier will das Drama gar nicht fort; es ist verflucht, der König von Taurus soll reden,
als wenn kein Strumpfwirker in Apolda hungerte.’ Hij, die een revolutionnair was
in het bevrijden van de gevoelens van het menselijk hart, was een conservatief in het
verband der maatschappij. Als een axioma erkende hij de noodzakelijke, permanente
oppositie die bestaan moet tussen de individuen van de edelste soort (de Aristoi)
enerzijds en de tijdgeest zowel als de massa anderzijds.
Niet slechts de uil van Minerva, ook de adelaar van de poëzie begint
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bij het vallen van de avond zijn vlucht. Zonder ideologisch partij te kiezen, bezingt
Homerus de langzaam ten onder gaande aristocratie van zijn tijd; aan Hesiodus bleef
het voorbehouden, de opkomende sfeer van het boerenleven te tekenen. Als het
katholieke wereldbeeld begint te wankelen, bezweert Dante het in zijn gedicht. En
ook Shakespeare verdedigt - tegen alle doctrinaire pogingen, het tegendeel te beweren,
in - Engeland tegen de revolutionnaire pose van de Puriteinen. Alle grote dichters
van het avondland, van Homerus tot Proust, zijn tot nu toe narratores temporis acti
geweest, zo ook Goethe.
Men heeft van hem gezegd, dat hij een Proteus was en inderdaad leefde hij
meerdere levens met behulp van een enkel. Weer moeten wij denken aan de
onvergetelijke rede van Valéry: ‘Deze man van de ontwikkeling, deze theoreticus
van het langzame gebeuren en de geleidelijke groei heeft de ganse tijd geleefd, die
nodig was, om... zichzelf steeds alomvattender te leren kennen.’ Hiermee wordt
gedoeld op Goethe's heroïsche poging, in het eindige naar alle zijden te gaan, om het
oneindige te bereiken. Zoals hij zich interesseerde voor de nieuwste onderzoekingen
en ontdekkingen, zo ging hij te rade bij de Bijbelse en Perzische oudheid. Een van
zijn meest wezenlijke inzichten legde hij vast in een noot bij de West-östliche Divan:
‘Das eigentliche, einzige und tiefste Thema der Welt- und Menschengeschichte, dem
alle übrigen untergeordnet sind, bleibt der Konflikt des Unglaubens und Glaubens.
Alle Epochen, in welchen der Glaube herrscht, unter welcher Gestalt er auch wolle,
sind glänzend, herzerhebend und fruchtbar für Mit- und Nachwelt. Alle Epochen
dagegen, in welchen der Unglaube, in welcher Form es sei, einen kümmerlichen Sieg
behauptet, und wenn sie auch einen Augenblick mit einem Scheinglanze prahlen
sollten, verschwinden vor der Nachwelt, weil sich niemand gern mit Erkenntnis des
Unfruchtbaren abquälen mag.’ En toch heeft Goethe ook het moeilijk te duiden woord
gesproken: ‘Der Mensch begreift niemals, wie anthropomorphisch er ist.’
Als dichter was hij volstrekt onrhetorisch: meer en meer richtte zijn taal zich op
het symbool, waarbij hij op de oerbetekenis van het woord terugging, om het
betekenisvolle te zeggen. Hij verbond op deze wijze het meest geestelijke met het
meest zinnelijke.
Amsterdam, 26 Augustus 1949.
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Gobelin
Gerrit Achterberg
Of ze vanuit een blauw gordijn begonnen,
zongen die morgen vogels voor het raam.
Tapijt, diep in een middeleeuw gesponnen,
nam weer natuur en wereldwording aan.
Maar heel het uur lag door de hand bedwongen,
die het in zijn patronen deed bestaan.
Tijdeloos klaterden de waterbronnen;
kweekte het licht een doodstil filigraan.
Zo is mij uwe tegenwoordigheid:
op het stramien van wat niet wederkeert
weven de feiten onzer liefde voort,
omdat het een bij 't andere behoort,
zoals het in de boeken wordt geleerd
over de wet der simultaniëteit.
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Pand
Gij hoeft alleen maar bij mij terug te keren.
Alles is zo gebleven in de buurt:
de woning op de hoek nog niet verhuurd,
de straatlantaren is dezelfde scheve;
hetzelfde woord op de schutting geschreven,
verwachting die de geest met glans ommuurt;
het rijden van de tram dat duurt en duurt;
de vuilniswagen op gezette keren.
Ik doe een boodschap in het vol besef,
dat ik u straks weer in het pand aantref
om samen uit te gaan over een uur
en in de stad te eten bij Verschuur.
De schouwburg is laat uit. Wij lopen maar,
Iedereen slaapt. Ik houd de sleutel klaar.
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Huiszoeking
Omdat ik in de wereld loop volstaan
de horizon, de landen en de wegen
alleen maar voorzover zij opengaan,
omdat uw rijk daarachter is gelegen.
Daarom klop ik bij alle deuren aan
en vraag of men zou willen overwegen
dat ik de zolder zie, de ladder en het raam,
waarlangs gij kon ontkomen naar de stegen.
Niet lang geleden hebt ge hier verwijld.
Ik merk het aan de mensen. Maak gewag.
Zij gaan naar binnen om te informeren.
Hoe zij zo gauw de bressen camoufleren
is iedereen een raadsel; als het mag,
vind ik geen enkele tralie doorgevijld.
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Een slaaf met initiatief
Gerrit Kouwenaar
Het lawaai op het boordevolle fabrieksplein brokkelt af tot gespannen stilte. Twee
auto's met soldaten houden voor de poort halt. De grauwe uniformen stellen zich op
achter het traliehek. Tussen hen in staat de directeur, blootshoofds en bleek.
Geweerlopen priemen naar ons toe.
‘Terug mannen,’ roept de directeur. ‘Als ge één stap nader komt, wordt er
geschoten! Ge weet niet wat ge doet. Dit is revolutie!’
Zijn stem blijft reutelend nagonzen tussen de gebouwen.
‘Terug mannen! Aan het werk. Ogenblikkelijk naar binnen!’
De arbeiders komen in beweging en wijken, zwijgend, de koppen gebogen. Het
juiste tijdstip voor een revolutie bepalen is een wiskundig vraagstuk, denk ik. Ik weet
niets van wiskunde af. Het is leeg en echoloos in mij. Achter mij bonken de stappen
van de rijksweer, die met het geweer in de aanslag de mensen naar binnen dringt. Ik
sta aan de draaibank. De machines worden weer aangezet. Ik staar wezenloos voor
mij uit. Iedereen kijkt naar mij. Onze handen maken automatisch granaten.
Even later komt de directeur binnen, vergezeld van de werkmeester en twee
soldaten. De werkmeester wijst naar mij met een puntige vinger en zegt: ‘Hij was
het. Hij heeft tot staking aangezet!’
Ik word weggeleid, twee bajonetten achter mijn rug. Ik loop tussen feldgrau over
het fabrieksplein, het doodstille fabrieksplein. Op het balkon van de directeurswoning
staat de mooie dochter van de directeur. Zij is licht van huid en heeft een zwarte
gazen blouse aan. Rouw voor het vaderland. Zij kijkt mij aan met vage bewondering.
Haar vlechten vallen langs haar gezicht. Zij glimlacht en knikt mij toe. Een
gepantserde automobiel brengt mij naar de gevangenis.
Ik zit in een cel. Ik ben een held. Ik ben een martelaar. Ik ben een
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opgeschoten jongen, die honger heeft, die vloekt, die ondiepe woorden spreekt woorden, die rillen als het bange huidoppervlak van zijn lijf, kippenvel-woorden.
De diepe woorden staan in een boekje met gedichten, dat ik uit de
gevangenis-bibliotheek krijg toegewezen: Hölderlins ‘Tod fürs Vaterland’. Ik begrijp
er niets van, maar de titel maakt mij nu eens neerslachtig, dan weer woedend.
Hölderlin in een speciale frontpost-uitgave, gemakkelijk in de ransel te vervoeren,
cultuur die bijna geen plaats inneemt.
Een maand later zit ik zelf aan het front in een ‘commando voor bizondere
opdrachten’. Vóór het vertrek heb ik mijn moeder nog even gezien. Zij staat op het
perron, een kleine grijze vrouw in kleurloze kleding. Zij heeft een blinkend gepoetst
zilveren kruisje op haar borst hangen. Zij wuift mij toe met een weifelende,
fladderende hand.
Het commando waar ik deel van uitmaakte, had het twijfelachtige voorrecht gebruikt
te worden voor levensgevaarlijke verkenningen, en kreeg nooit verlof. Het bestond
uit deserteurs, misdadigers en oproerkraaiers zoals ik.
Ik zei tot mijzelf: ‘Je moet het er levend afbrengen, het koste wat het kost.’ Eerst
zei ik dat met mijn laatste restje revolutionnair élan als anti-militarist, als martelaar
voor de goede zaak. Maar dat duurde niet lang. Ik deed in mijn broek van angst. ‘Het
is een rotzooi,’ huilde, ik ‘ik wil niet dood.’
Toen ik op een nevelachtige Augustusavond met een lege maag en een lege
tabakszak op verkenning was gestuurd en ik daar zo dwaas door een omgeploegd
korenveld voortkroop, zei ik tot mijzelf: ‘Zij hebben je bedonderd, maar bedonder
je zelf nu ook niet. Geen flauwekul. Leven!’
Ik slaagde er in uit het zicht van mijn kameraden te komen en een verlaten
vijandelijke loopgraaf te bereiken. Ik wierp mijn geweer en mijn handgranaten weg.
Ik bleef doodstil zitten, ineengedoken in de modder. Het was vrijwel geheel stil in
deze sector. Alleen in de verte rommelde het een beetje. De nacht viel. Het maanlicht
scheen traag door de nevel. Achter dat elzenbosje moesten de eerste vijandelijke
verkenningsstellingen liggen. Mijn hart bonsde. Ik ging languit liggen, op mijn buik,
mijn gezicht op mijn armen, mijn ogen gesloten. Ik lag daar als een dode.
Het uur waarop wij onze uitgangspost weer bereikt moesten hebben, was al lang
verstreken. Ze zaten nu op mij te wachten. Het was hier te gevaarlijk om manschappen
uit te sturen om mij te zoeken. Straks
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zou ik als vermist worden opgegeven. Mijn moeder zou een briefje krijgen. Ze zou
sterven van smart. Maar het kon mij niets schelen. Ik was geheel vervuld van mijn
plan te blijven leven.
Ik viel in slaap. Ik was uitgeput door dagenlange, haast onafgebroken actie. Ik
werd wakker door een artillerieduel, dat boven mijn hoofd werd uitgevochten. Het
gierde en kletste. Er vlogen vurige slangen over mij heen. Het daverde in mijn hoofd.
Nu en dan nam ik een slokje uit mijn veldfles. Ik slaagde er in van tabaksgruis uit
mijn zak en een stuk van mijn moeders brief een sigaret te rollen, die ik met bevende
handen aanstak.
Tegen de ochtend werd het weer stil. Ik wikte mijn kansen. Op een artilleriegevecht
volgt meestal een tirailleuraanval. Als onze eigen mensen het eerst waren, was ik
verloren. Een deserteur krijgt de kogel. Maar er gebeurde niets. De zon kwam op,
hoog boven mij zwierden vogels. De omgewoelde grond dampte. Het werd een
warme dag. Ik zette mijn helm af. Ik had honger en dorst, maar mijn veldfles was
haast leeg.
Toen de avond kwam, was er nog steeds niets gebeurd. De stilte was benauwend.
God, wat was ik alleen. Mijn veldfles was leeg. Mijn lichaam was stijf en gevoelloos.
's Nachts begon het te regenen. Ik voelde de regenstriemen als naalden door mijn
doorweekte kleding prikken.
‘Ik moet hier wegkomen,’ dacht ik. ‘Ik ga hier kapot,’ dacht ik. Ik probeerde op
te staan, maar ik had geen kracht genoeg. Moest ik dan hier, in de frontlinie, doodgaan
van honger en dorst? Van honger en dorst! Dat was toch te gek, een zelfmoord in de
frontlinie was toch àl te belachelijk!
Ik verzonk in een vreemde droomtoestand. Maar heel duidelijk hoorde ik toch de
regen neerruisen en een tsjirpende krekel vlakbij als een snelle cirkelzaag, en een
knetterende mitrailleur in de verte. Een mitrailleur knetterde plotseling en ik zag
weer die drie jongens omrollen, drie oproerige elementen als ik, pief poef paf,
hardstikke dood. Wij waren nog geen dag aan het front en nog geen half uur in de
linie. Praktijk is de beste leerschool, zei de sergeant.
Ik kwam bij in een krijgsgevangenen-lazaret, maar het duurde nog geen dag of ik
was weer op de been. Ik voelde mij opgewekt. Het was gelukt. Ik had het leven weer
vóór mij.
Ik werd aan het werk gezet, bloedstelpende watten uitpluizen. Toen werd ik gehaald
voor het verhoor. Ik behoefde niets te zeggen, maar
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als ik wilde, zou ik als krijgsgevangene grote voorrechten krijgen, zei de officier. Zo
niet, dan werd ik in een kamp gestopt, en er heerste veel dysenterie. Ik dacht er niet
lang over na. Ik vertelde alles wat ik wist. Ik tekende met groot enthousiasme en veel
bereidwilligheid onze eigen linies uit. De officier klopte mij op de schouder en gaf
mij een sigaret.
Ik werd een eind achter het front gebracht en kreeg de vreemde betrekking van
duvelstoejager in een bordeel voor officieren. Ik moest de kamers van de dames
schoonhouden en de heren officieren bij hun drinkgelagen bedienen. Ik kreeg goede
fooien en kon mij in het dorpje betrekkelijk vrij bewegen. Voor het eerst van mijn
leven begon ik aan mijn toekomst te denken.
Praktijk is de beste leerschool, zei de sergeant. Wat doe je met idealen in een bordeel?
Daar moet je heel iets anders hebben. Maar dat had ik niet direct door.
Ik was misschien net achttien jaar, een arm krijgsgevangen soldaatje met een rare
stugge kop. Als een onwennige boer stuntelde ik rond tussen de spiegels en de zijden
gordijnen en wist hier heel geen weg met mijn ervaringen uit trappenhuizen en
portieken. Ik voelde mij een ontzettend domme jongen.
Ik bloosde om de haverklap als ik steeds weer te laat begreep, dat men op bepaalde
momenten oren en ogen moest kunnen sluiten als de bedrijfsétiquette zulks gebood.
De meisjes, die ik hele dames vond en die zeker gracieuser waren dan de vrouwen
van de hoogste notabelen thuis, moesten om mij lachen. Ik zag geweldig tegen die
mooie giechelende vlindertjes op. Ik rende voor hen op elk zangerig verzoek. Al
gauw leerde ik hun taal. Ik was hun biechtvader, hun kellner, hun kamenier en soms
ook hun troetelkind. Ik moest hun trieste verhaaltjes aanhoren en hun raad geven, ik
moest hun wijn brengen als ze met hun minnaars te bed lagen of als ze zich wasten;
ik moest hen helpen met het dichtsnoeren van hun lijfjes en met het opsnoepen van
overgeschoten roomtaartjes. Ik was hun vertrouweling en het domme frontvarkentje
dacht er niet aan dat vertrouwen te beschamen. Hij durfde niet. Hij hield zijn vingers
wel thuis! Hij wist niet hoe hij a[l] de ongegeneerde blotigheid moest plaatsen, hij
werd soms helemaal koud van zó veel natuurlijkheid.
Zo kon het gebeuren, dat mij op een morgen werd verzocht wat ijswater en sherry
bij mademoiselle Loulou te brengen. Ik ging mijn handen wassen en streek mijn
voorschoot glad. Ik mocht Loulou
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graag. Zij was vriendelijk en geheimzinnig en elegant. Zij was niet zo jong meer, al
een eindje in de dertig, klein van stuk, donker en een beetje pezig. Haar benen stonden
wat krom en dat bekoorde mij zeer.
Loulou lag nog in bed.
‘Dank, veel dank, beste Charles,’ zei ze. ‘God, Charles, als je eens wist hoe
ont-zet-tend moe ik ben. Doe de gordijnen open, m'n jongen. Maar niet te ver. Ik wil
alleen maar het stof in de zon zien dansen.’
Zo'n opmerking als van dit stof in de zon verbijsterde mij eenvoudig. ‘Er is vandaag
geen zon, mademoiselle,’ zei ik. ‘Het regent vandaag.’
‘Natuurlijk regent het vandaag,’ zei ze. ‘Geef mijn handspiegel eens, Charles. Niet
tè veel ijswater er bij. Goed sterk. Ga toch zitten, Charles. Ik wil een beetje praten.
Je hebt toch wel even tijd?’
Ze dronk nadenkend haar glas sherry leeg.
‘Graaf Pépite was vannacht weer bij mij,’ zei Loulou, terwijl ze zich in de
handspiegel bekeek en haar gezicht met kleine kneepjes aftastte. ‘God weet dat ik
hem bemin. Hij is meer dan vijf uur bij me geweest. En wat heeft hij al die tijd gedaan,
denk je? Niets, helemaal niets. Hij heeft alleen maar op die stoel gezeten en me
voortdurend aangekeken, net zo als jij. Iedere beweging die ik maakte, volgde hij
met zijn ogen. Hij heeft ogen, die een vrouw razend en week maken, broertje. Maar
hij raakte me niet aan. Eénmaal heeft hij bij me geslapen. Eénmaal, Charles, toen hij
voor de eerste keer bij me was, en daarna nóóit meer. Maar waarom komt hij dan bij
me, nu al meer dan een half jaar drie avonden in de week? Hij drinkt wijn en staart
me aan, staart me maar aan, en spreekt over dingen, die ik niet begrijp. Ik begrijp
niets van die man, alleen zijn stem begrijp ik, de klank van zijn stem. Een stem als
een lichaam. Een stem als een priester heeft hij, hoffelijk en bedroefd en toch
troostend.’
Loulou wierp met een abrupte beweging het dek van zich af. Ze had helemaal
niets aan.
‘Ik ben toch niet lelijk, Charles?’ vroeg ze een beetje angstig. Haar ogen waren
heel klein. Haar blikken sprongen snel heen en weer van haar bruine lichaam naar
mij.
‘Neen, mademoiselle, ik vind u erg mooi,’ zei ik moeilijk.
‘Dat dacht ik toch ook,’ zei Loulou hoofdschuddend.
Ze stapte uit bed, stond even krabbend voor de spiegel en trok een kimono aan,
die ze hoog aan de hals sloot. Ze ging haar haar borste-

Ad interim. Jaargang 6

276
len. Ik zat klungelig op mijn stoel als op een closet. Ik wist niet wat te doen.
‘Charles,’ zei Loulou, ‘God weet dat ik het niet prettig vind, al die mannen. God
weet het. Maar die éne man, waarmee ik het ècht zou willen, die raakt me niet aan.
Zie je, Charles, dat begrijp ik niet, dat vind ik onrechtvaardig.’
Ze zuchtte en tastte met haar hand in de rug.
‘Charles, broertje,’ zei Loulou. ‘O, die rug. Je moest mijn rug eens kunnen voelen.’
Ze boog zich steunend naar achteren, een strakke buik.
‘Ben jij wel eens verliefd geweest, Charles?’ vroeg ze.
‘Ja,’ zei ik. ‘Op de dochter van de fabrieksdirecteur.’
Loulou moest schaterend lachen.
‘De dochter van de directeur, een kolonel die graaf is. Op zulke mensen worden
wij nu verliefd. Proost, Charles. Wij leven boven onze stand. Dat is het, boven onze
stand. Je bent een lieve jongen, Charles. Als het geen collaboratie was, dan kreeg je
een zoen!’
Ik kreeg de zoen desondanks, een lange bijtende zoen, die wegslipte in een nieuwe
schaterlach. Toen duwde ze me de deur uit.
Het eerste half uur liep ik rond met een vreemd licht gevoel in het hoofd. Ik besefte
dat er geweldig veel aan mij ontbrak: weinig van wat ik in mijn korte leven geleerd
had, kon ik hier gebruiken. Wat wilde Loulou van mij? Wilde ze dat werkelijk van
mij? Ik wist het niet goed. Maar ik werd helemaal warm als ik aan haar dacht.
Een paar dagen daarna, op een Zondagochtend, moest ik een van de dames koffie
brengen. Het was een zware blonde vrouw met opgewonden rode wangen. Zij lag
op bed en rees kolossaal en rose op uit het kant. Zij grinnikte met bolle ogen en trok
me onverhoeds tegen zich aan. De geur van sublimaat prikte in mijn neus.
‘Kom even, m'n jongetje,’ zei ze moederlijk.
Ik rukte me verbijsterd los. Ik rende de kamer uit. Eénmaal op de gang bemerkte
ik, dat mijn knieën trilden. Zonder mij een ogenblik te bedenken stormde ik de kamer
van Loulou binnen.
‘Ah, mon petit oiseau,’ zei ze gapend, ‘ben je daar, broertje, kom je dan eindelijk
eens bij me?’
De blonde krijgsgevangene, die zich aanvankelijk zo boers voelde tussen al die
tetterende Romaanse politesse, werd de minnaar van Loulou. Hij was het vóór hij
het wist en het beviel hem voortreffelijk. Aan het front krepeerden zijn kameraden,
in de straten van zijn
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geboortestad verschansten zijn revolutionnaire makkers zich achter barricaden, zijn
moeder stierf van honger en huilen, voorzien van de laatste sacramenten. En hij snoof
de geur van een nieuw leven op - de Zondagse vaderlijke herengeur van graaf Pépite,
het prikkelende lijflijke aroma van de kleine bruine courtisane Loulou.
Opgestegen uit de alcoof van een huurkazerne, maakte ik een duizelingwekkende
sprong over vuur en dood om neer te dalen in het hemelbed van een gerequireerd
herenhuis. Een hemel op aarde, aardsheid in de hemel. Daar lag ik, gelukkig sidderend,
mijn gezicht ademloos weggeduwd in de wijde kom van een oksel. Er was een zacht
strelen, een wolk van tedere woorden in een vreemde taal. Een ronde taal, die ik wel
begreep maar die als gesluierd tot mij doordrong, die huidig en zonder verleden was
zoals mijn geluk.
‘Mon petit oiseau,’ zei Loulou op een nacht vlak aan mijn oor, ‘als de oorlog over
is, gaan wij weg. Ik koop me los uit deze troep. Wij gaan samen leven, sámenleven
zoals onze stand betaamt. Wij trekken ver weg, naar het Zuiden. Witte huizen, een
strand, zingende vissers, cypressen en olijven. Er zal wel werk te vinden zijn voor
jou. Bij de visafslag of zo. Wij beginnen allebei een nieuw leven.’
Nu, dacht ik, wat mij betreft, is het al begonnen. Maar is de visafslag een nieuw
leven? Loulou's ribbenkast deinde en gloeide onder mij. Heerlijk, heerlijk! Ik trachtte
mij voor te stellen wat het was om samen met Loulou te leven. Te leven als man en
vrouw. Loulou zonder klanten, alleen van mij, dus ook: zonder zijde en kant en
luiheid en parasols en pralines - hoe zou Loulou zijn zonder dat allemaal? Of zou ík
haar dat alles moeten schenken? Ik trachtte het mij voor te stellen.
Toen werd er geklopt, lang en nadrukkelijk en zó onverbiddelijk, dat het niet in
ons opkwam dat kloppen te negéren. Het was heel vroeg in de morgen.
‘Mon dieu,’ piepte Loulou.
Ik sprong verschrikt op en greep een paar kledingstukken. Toen ging de deur open.
Waarom hadden wij die deur niet op slot gedaan? Ik was groot en naakt. Het was
graaf Pépite. Hij deed de deur achter zich dicht, salueerde en maakte een lichte
buiging.
‘Bonsoir, ma belle muse,’ zei hij. ‘De nachten zijn lang,’ zei hij prekend, ‘lang en
eenzaam. De dagen zijn kleine wakken verblindend licht tussen het eeuwige zwart,
wakken, waarin men zijn vijanden onthalst, zijn sabel poetst en slaapt, alléén slaapt
en droomt van zijn muze...’
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Hij had zich tot Loulou gericht, die met grote angstogen naar deze goed verzorgde
edelman lag te kijken. Toen eerst scheen zijn oog op mij te vallen. Ik stond doodstil.
Hij nam mij verwonderd op. Hij legde zijn betreste pet op de sprei en liep naar mij
toe. Hij bekeek me nauwlettend. Ik stond daar heel ongelukkig met niets anders aan
dan mijn korte lichtgroene jasje met in opzichtige letters P.G. er op.
‘Trek je broek aan, jongeman,’ zei hij. Ik gehoorzaamde. ‘Bemin je haar?’ vroeg
hij.
Ik antwoordde niet. Hij ging door:
‘Juist, je hebt je hartstocht ontladen. Dat is menselijk, dat is geen schande,’ zei
hij.
Hij glimlachte, een voorname, heel vriendelijke en toch dédaine glimlach zonder
zijn lippen van elkaar te doen. Een glimlach, die zijn mond maar even in de breedte
uitrekte en zich eigenlijk voornamelijk in de ogen afspeelde, want hij was te beschaafd
om zijn gezicht door vrolijkheid te laten vervormen. Een glimlach uit blauwe ernstige
ogen, die mij méér schokte dan later ooit de glimlach van een vrouw.
Hij bracht zijn gezicht vlak bij het mijne en toen zei hij:
‘Een mooie man of een mooie vrouw, om het even - ze mogen hun hartstocht aan
je mededelen, ze mogen je hartstocht opwekken, wat zeg ik: ze hebben de plicht dat
te doen. Maar ontlaad je hartstocht niet als een mens. Ontlaad je hartstocht in woorden
als een aristocraat!’
Graaf Pépite zweeg triomfantelijk. Toen zei hij:
‘Je bent geen aristocraat, m'n jongen.’
Graaf Pépite bleef mij een hele tijd opmerkzaam aankijken. Hij zei: ‘Dat is geen
schande, daar kun je zelfs blij om zijn. Ik wilde dat jij mijn zoon was. Je zou mijn
zoon kunnen zijn. Neen, geen aristocraat, maar je hebt je leven vóór je. Juist daarom
heb je je leven voor je. Mijn geestelijke zoon, een geestelijke bastaard. Haha! Is het
niet grappig dat wij elkaar hier ontmoeten? Is het geen voorrecht?’
Hij lachte, blij en kort. Hij greep mijn hand en drukte die stevig. Graaf Pépite
vervolgde:
‘Je hebt mijn ogen, m'n jongen, en je moet leven door je ogen. Je zult een mooi
leven krijgen. Haha! Een aardige ontmoeting. Vijftig kilometer verder zijn we
vijanden. En wij ontmoeten elkaar aan het bed van de kleine Loulou en schudden
elkaar de hand als mensen. De verschillen van bloed en uniform en klasse vallen
weg. Een komi-
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sche, een literaire, een historische situatie, m'n jongen...’
Graaf Pépite maakte een diepe indruk op mij. Ik wist niets te zeggen. Hij gespte
zijn sabel af en begon de kamer op en neer te lopen. Hij draaide aan zijn knevel. Hij
begon weer te spreken:
‘Je bemint Loulou. Bemin haar met mijn zegen. Vergeef mij, dat ik hier zo
onverwachts ben binnen gevallen. Men verwacht in zo'n huis geen liefde, nietwaar?
Ik praat graag wat met Loulou. Zij is hartstochtelijk. Zij is mijn muze. Mag ik wat
met haar praten, m'n jongen?’
Toen begon Loulou eensklaps te huilen. Ik had al die tijd niets gezegd. Ik stond
daar maar en luisterde naar graaf Pépite. Ik was Loulou helemaal vergeten. En
plotseling huilde ze. Ik begreep er niets van. Ik wilde iets tegen Loulou zeggen, iets
liefs, iets mannelijk liefs. Zij was er toch ook nog! Ik schaamde mij een beetje, maar
mijn mond bleef gesloten. Ik zag hoe het buiten al licht werd en zonder een woord
te zeggen, rende ik de kamer uit.
Onder de dakpannen, gezeten op mijn kermisbed, hoorde ik mijn bloed kloppen.
Ik wist, dat er iets met mij gebeurd was. Ik schaamde mij. Waar was Loulou gebleven?
Loulou was er niet meer. Een gloeiend gevoel perste in mijn hoofd. De graaf had
gezegd: je zou mijn zoon kunnen zijn, mijn geestelijke zoon. En ik wist het: het was
waar, ik wàs zijn zoon. De grove man, die daar ver, in Vlaanderen, was gesneuveld,
wàs mijn vader niet. Mijn vader was een aristocraat in een zacht glanzend blauw
uniform. De verschillen van bloed en klasse en uniform waren weggevallen. Graaf
Pépite was een boom, een vriendelijke hoge blauwe boom en ik zat in zijn schaduw;
ik hoorde zijn stem naar beneden ruisen.
Ik zei tot mijzelf: je stelt je aan, wat moet je met die vent? Ik zei het twintig keer
achter elkaar. Twintig strafregels, maar zijn glimlach was tè geweldig. Mijn lichaam
brandde. Ik zei tot mijzelf: je bent een stomme boer, je schrikt bij alles wat je niet
kent. De wereld is méér dan een fabriek, een slagveld en een biddende moeder, méér
dan lakens met kant. Er zijn véle werelden.
Ja, er wáren vele werelden. Ze schoven over elkaar heen, ze botsten tegen elkander
aan, ze verduisterden de zon van mijn kleine leeftijd. De kleine leeftijd van een
huurkazerneplant. Die werelden botsten en dat gaf vuurwerk en ik keek er naar met
open mond. Ik scheen mijn leven steeds opnieuw te moeten beginnen.
Het herfstige ochtendlicht viel op mijn gezicht. Ik sloot mijn ondiepe ogen. Ik
sliep in en werd na korte tijd al weer gewekt om
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water te gaan pompen op de binnenplaats. Zo begon mijn dag altijd. Het water plenste
over mij heen, brandde diep in mijn blanke Germaanse huid. Ik pompte de
toiletkannen vol, ik schrobde de gangen, ik poetste het koperwerk uit de
ontvangstsalon, ik bracht koffie en knappende broodjes rond, ik hielp madame bij
het berekenen van de verdiensten. Mijn handen repten zich. Ik dacht ternauwernood
aan Loulou. Ik dacht aan de graaf.
Een paar dagen later, toen ik 's middags een uurtje vrij had en wat in de tuin liep,
ontmoette ik graaf Pépite opnieuw. Hij zat op een bankje te schrijven. Het
hemelsblauw van zijn uniform, het wit van zijn haar en snor, de gele bladeren. De
zon was klein en nevelig. Ik wilde snel weglopen, maar hij had me al gezien. Ik
schoot in de houding. Hij wenkte me.
‘Kom hier, m'n jongen,’ glimlachte hij. ‘Kom bij me zitten. Niemand kan ons hier
zien.’
Hij liet mij uitvoerig roken en begon te vertellen.
‘Ik ben een echte graaf. Ik ben rijk. Ik heb een landgoed. Ik heb dertien
jachthonden,’ zei hij. ‘Bovendien ben ik een kunstenaar. Ik ben een dichter.’ Hij
zweeg en keek me triomfantelijk aan.
‘Ik zal je eens imponeren,’ zei hij. ‘Luister!’
Graaf Pépite las voor. Zijn rechterhand sloeg hoekig de maat. Ik begreep er niets
van. Het imponeerde mij helemaal niet. Wel nee! Mijn oren hoorden scherpe obstinate
woorden zonder enige samenhang. Woorden, die in tegenspraak waren met zijn
kalme priesterlijke stem. Woorden, die niet eens rijmden en zo maar de lucht in
sprongen. Ik zat vlak naast hem, want de bank was smal. Er hing een prettige
vaderlijke geur om hem heen, een geur van tabaksrook en goede zeep en najaarsaarde.
Dat stemde mij prettig. In de verte basten de frontkanonnen en ik voelde mij erg
veilig.
Graaf Pépite zweeg. Hij keek mij aan. Hij had niets te maken met die
oogglas-officieren uit mijn eigen land. En toch had hij een hele rij onderscheidingen.
‘Vind je het mooi?’ vroeg hij.
‘Ik begrijp het niet,’ zei ik eerlijk. Dat waren de eerste vier woorden die ik tot hem
sprak. Ik begrijp het niet.
Graaf Pépite glimlachte. Waarom maakte de zachte vrolijkheid van een man zo'n
diepe indruk op mij?
‘Je ogen zijn blauw als de mijne,’ zei hij, ‘je ogen staan wijd open. Ze zenden
verbazing uit. Ze begrijpen het niet. Ze zijn nog blind. Ze
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dringen niet verder dan de huid. Niet verder dan het heden. Later zullen ze misschien
bijna zo wijs zijn als de mijne, m'n jongen. Dan zullen ze door de blankste huid heen
durven dringen, tot in de ziel, de ingewanden, het bloed. Je begint nu pas te leven.
Dat weet je zèlf, nietwaar? Straks zal ook jij een verleden hebben. Een kort eigen
verleden, lieflijk misschien, maar misschien ook gruwelijk. Je ouders waren slaven.
Slaven leven alleen huidig en soms ook toekomstig. Zij hebben geen verleden. En
dat is goed. Zij zijn de toekomst. De toekomst is hun vrijheid... Maar ik ben het
verleden, het brede en diepe verleden, een wijde schacht reikend tot in het jaar nul.
Daarom ben ik de vrijheid van dit moment. De vrijheid van het najaar van 1918.
Straks word ik opgehangen. Ik word opgehangen in het straks van de slaven. Dat is
goed. Want ik ben het kasteel, het landgoed, de reeks voorouderportretten, de kist
goud, de koloniale aandelen, de jachthonden, de slaven, de dé-ca-den-tie... Ik ben de
echte en onvervalste, oude, geile graaf. Ik ben het verleden zonder angst, het verleden
dat te voornaam is voor angst. Maar wat ben jij, m'n jongen?’ Hij had zijn hand
vriendschappelijk op mijn schouder gelegd. Waarom zegt hij dat alles op zo'n gekke
manier? dacht ik. Ik begrijp wel wat hij wil zeggen, ik weet genoeg van de slaven
en hun toekomst af, maar hij lijkt wel een pastoor die uit de bijbel leest.
‘Ik zal het je vertellen. Ik zal je vertellen wat jij bent,’ zei graaf Pépite. ‘Jij bent
een slaaf met initiatief, een ontvluchte slaaf. Je bent een burger. Want een ontvluchte
slaaf is een burger. Je denkt dat je vrij bent. Je denkt dat de warme Loulou de hemel
is. Je bent mijn zoon, mijn geestelijke zoon. Ik ben je vader, natuurlijk bij wijze van
spreken. Maar je bent een bastaard. Een gevolg van een ongelukje met een slavin.
Je groeide op bij de slaven, maar je hoorde niet bij hen. En op het kasteel hoor je
óók niet. Dat is tragisch. Je hoort nergens bij, m'n jongen. Dat is de tragiek van je
leven. Je bent eenzaam, de eenzame burger. De burger, het onwelkome gevolg van
een schuinigheidje, van een ruwe ontmaagding, een ruwe geestelijke ontmaagding.
Haha! De burger: half aristocraat, half slaaf. Half verleden, half toekomst. O! de
vrijheid van de burger!’
Graaf Pépite stond lachend op. Zijn gezicht had een haast kwaadaardige uitdrukking
gekregen. Zijn glimlach was als versteend in de strakke huidplooien naast zijn snor.
Zijn ogen waren eensklaps klein en fel. Hij riep proestend uit:
‘O! kleine krijgsgevangene, zoon van het overwonnen volk. Een overwinnaar doet
je versteld staan!’
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Ik werd vuurrood. Hij begon nog harder te lachen, terwijl hij met zijn sabel steentjes
uit het grint mepte.
‘Het noodlot van de burger is de angst,’ vervolgde hij. ‘Zijn vrijheid is de angst.
Ja, hij is knapper dan de slaaf, knapper en verder. Hij is de springplank naar het
duizendjarig rijk dat al in het Oosten gloort. Hij wordt murw van de voetzolen. Ja,
hij mag een beetje op het verleden leven, zijn eigen klein verleden, hij mag een beetje
door de huid zien. Maar wat hij ziet, is klein en kort en zo verschrikkelijk pijnlijk.
Hij wordt er bang van. Hij sterft er aan. De burger sterft aan zijn verleden. Hij sterft
aan de angst. Hij kronkelt zich in de angst. Zijn mooie blauwe ogen, die zijn
geestelijke vader hem heeft geschonken, staan ééns wijd en ontzet van verschrikking.
Zijn moeder in hem wordt gek tussen de tralies van zijn ribben, kloostercel, dievenkot,
en gilt en bijt: geen god, geen vriend, geen vrouw, geen toekomst, geen galg om
eerzaam aan te stikken, alleen de eenzaamheid, een langzaam wurgende...’

(Fragment uit de roman ‘Negentien - Nu’, in het voorjaar van 1950 te verschijnen
bij De Bezige Bij.)
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Prélude
Cornelia Brinkman
Bedompt, vermaledijd, door wanbegrip omsloten,
een lekkend dak, een kaarsvlam, arabesk,
sanctum sanctorum, zwarte zwanen, regengoten,
bedauwde spinnewebben, glinsterend, grotesk.
Daarachter: honingdroppels, wrijving, heilig moeten,
lianen, kronkelpad, baanbrekend creatuur,
slechts drijfzand, klatergoud, beklemmend avontuur,
omstreden bolwerk, vox clamantis, kindervoeten;
‘wanneer dit tijd'lijk leven endt....’,
o droom den dood voorbij, planeten
en sterren, dagelijks vergeten,
ik vleugellamme, droom ontwend,
zeg in den maalstroom ja en amen....
maar blijf halsstarrig in 't geheim beramen
den weerkeer naar mijn zingend firmament.
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Angèle Degroux
Wie ben ik, hier ontwakende als een die sterven gaat....
Een bange droom bezat mij - ik vergat
hem wien mijn ziel behoorde, en betrad
een effen weg naar huis en hof en kind
en luwte, maar wat murmelde de wind
- zo teêr, zo wreed, zo zoet, zo boos wat steeg omhoog in geur van roos
of anjelier, en wat verstak
zich listig in een lied dat brak
uit late vogelkelen....
‘o liefste, vlucht niet langer nu,
gij leeft in mij, ik leef in u,
nooit kon een wil het hart bevelen....’
Hoe ben ik, hier ontwakende als een die sterven gaat,
een roekeloze, die haar toegewijden derven laat....
Maar 'k moet u, liefde, drinken nu met diepe teugen:
ik kan niet sterven in een leugen.
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De waterput
Wie heeft in uwe diepte een steen geworpen,
misschien al uren, weken, jaren her,
temidden dezer wildernis, waar ver
buiten bereik van stemmen uit de dorpen
uw water lag verstild, in droom verzonken,
weerspiegelend slechts wolk en vogelvlucht,
verrimpelend alleen met zacht gerucht
als regendroppels in uw schoot verdronken.
Zijn ongeduld verbeidde niet de stonde
waarin gij waart gepeild. Thans, aan der wereld zoom
haakt gij naar wederkeer van stilte en droom,
nu echo's klaat'ren en uw bodem is geschonden.
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Brief in een fles
Indonesië, 9 September 1949.
Geachte Heer Kelk,
Het zal U wellicht vreemd aandoen een brief te krijgen van een volmaakt vreemde,
tenzij U toevallig van mij gehoord mocht hebben als schrijver van een paar novellen
in ‘Orientatie’. Het heeft niet veel om het lijf en ook Uw indruk hiervan - gunstig of
ongunstig - heeft dus weinig te betekenen. Ik schrijf U in Uw hoedanigheid van
redacteur van ‘Boekenspiegel’, een exemplaar waarvan ik bij toeval met een stapel
andere Hollandse, Franse en Engelse bladen in handen kreeg. U vertegenwoordigt
voor mij de bewoonde (literaire) wereld. Ikzelf ben zwervend. Achter het poststempel
op de brief zit ik op het ogenblik dat U deze brief krijgt niet meer. Waar ik dan zit,
weet ik nog niet. Er zit after all een aparte bekoring in om te zitten op het een of
andere eiland van de Indonesische archipel en dan met deze brief te doen, zoals met
een brief in een fles. Weliswaar lang zo gelukkig (of ongelukkig) niet als Robinson
Crusoë, maar alleen tevreden met de wetenschap dat evenmin als toentertijd iemand
wist, dat het Alexander Selkirk was die achter de Crusoë-figuur school. Wie is mijn
ware ik? Ook ik weet het niet. Maar wie U bent, weten zeer velen. U kent Uzelf
waarschijnlijk ook (ten naasten bij).
Van de weinige of vele dingen die U en ik gemeen hebben, is mij voorlopig slechts
één bekend: dat wij dezelfde taal hanteren en er enige liefde voor hebben. Nu is deze
liefde zowel voor U als voor mij een ‘gebruiksliefde’, zoals de liefde voor een
vertrouwde pijp of voor een paar oude pantoffels bij U en van een pijl en boog bij
mij. De geaardheid van de persoon bepaalt de toestand van de taal. Hoe groter de
liefde is, hoe zorgzamer wij worden. U spaart Uw pijp, ik spaar mijn wapen. Er valt
echter niet aan te ontkomen, dat ook het zorgvolste gebruik de voorwerpen van onze
liefde doet slijten.
Lees ik nu ‘Boekenspiegel’, dan constateer ik een slijtage die mij pijnlijk aandoet.
U zult willen tegenwerpen, dat ‘Boekenspiegel’ toch alleen maar recensies geeft. En
dus met de inhoud, stijl en karakter van de boeken niets gemeen hoeft te hebben.
Maar dan is toch de naam ‘spiegel’ fout? Ik bedoel dit: in ‘Boekenspiegel’ is de taal
geworden tot technische behandelingsmethode: die van de cerebrale verhandeling.
En die is bij alle recensenten voor alle boeken precies gelijk. Misschien voelt men
daar in Holland in elk opstel weer een andere, markante touche, waardoor men de
schrijver van het opstel herkent en ineens ook wat van het boek aanvoelt, voor mij
is het onmogelijk.
Uw taal vertelt me net als Uw pantoffels één ding: het vertelt me hoe ‘de Hollander’
is en leeft en woont. Ik zie de gezellige, gesloten, rijk gestoffeerde en verwarmde
binnenhuizen, ik zie de asfaltstraten in de regen en de gestolde huizenblokken, ik zie
in grauw geklede mensen, die zich altijd
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spoeden ergens heen, ik zie geen horizon. Ik zie schrijftafel en papier en ik hoor het
geratel van een nooit vermoeide schrijfmachine. Uw recensies missen gedurfd élan,
missen moed om fout te zijn, missen kinderlijke vreugde (net als van David), missen
werkelijke wanhoop en werkelijke hoop. Uw recensies zijn meetlatten en de taal
geeft de streepjes aan van millimeters en centimeters. Ik heb geen enkele keer spontaan
kunnen lachen; ik heb alsmaar met een geweldig diepe voorhoofdsrimpel Uw stof
moeten volgen, want noch U noch Uw medewerkers schrikken ervoor terug om in
één adem vijf, zes verschillende schrijvers te noemen, waartussen het een of andere
verband bestaat, uit welk verband de overgang naar het besproken boek afgeleid kan
worden.
Daarbij vertelt U zo geweldig veel. Pagina na pagina van kolommen na kolommen
van eindeloze regelrijen van heel kleine lettertjes met allemaal een kolossale inhoud
achter zich. Soms een foto van een geniaal gezicht en soms een advertentie, maar
men ruikt geen kaas of geen tortilla, men ziet niet plotseling de rake kleuren van een
tulp of van een orchidee (alhoewel ‘Boekenspiegel’ alle boeken binnen en buiten
weerspiegelt), nooit laat iemand per ongeluk een boertje of slaat er binnenin je
plotseling een vogel aan het zingen. Zo zie ik het.
Het zal voor Holland allemaal wel goed zijn, veronderstel ik. Anders zou er niet
zoveel papier en zoveel ijver voor gevonden kunnen worden om al deze meningen
bekend te maken. Als ik het blad doorlees zie ik de pagina's opeens als een grijze
massa met vreemde kronkelingen: hersens van een prima kwaliteit. Ik bekijk het blad
van voor en van achter en houd het ondersteboven en het blijft een pond
hersensubstantie. Geen bloed, geen hart, geen lever, geen spieren, geen zenuwen.
Niets anders. En daar probeert de taal zich op een moedige, maar hoopverloren wijze
bij aan te passen.
Wat mij vooral ontstelt is dat alles zo foutloos, zo technisch verantwoord, zo
wiskunstig onaantastbaar is. Er is geen π te vinden, zelfs geen onbekende factor.
Alles is bekend, doorkneed, geklassificeerd en in genummerde hokjes ondergebracht.
U weet zo goed of Steinbeck of Kafka of Baudelaire fout is of niet. U kunt zo goed
Olivier en Adriaan buiten de deur zetten omdat het inderdaad kwezels zijn en Ter
Braak op een voetstuk zetten omdat hij het verdient. U bent zo vervloekt, vervloekt,
vervloekt knap.
Als ik de portretten van Uw kunstenaars en kunstbeoordelaars bekijk, word ik
getroffen door de onmiskenbare intelligentie in hun ogen, door de trekken van wijsheid
en berusting op hun trekken. En dan ga ik piekeren: ‘Wat zit er toch achter dat donkere
pak en dat witte driehoekje van het overhemd? Ik zie een rozig of blank vel om
gladde, mollige vleesmassa's. Ik zie bloed stromen in een gematigd tempo als van
een pompstation ergens in de oetan: doeng-tik-doeng-tik-doeng-tik-doeng.
Zesenzeventig slagen op de kop af per minuut, uren lang, dagen lang achter elkaar.
Ik hoor nooit eens een wilde schreeuw, ik hoor geen wisselend rhythme van een verre
trom. Ik probeer me in te denken hoe deze mensen geleefd zouden hebben aan de
zijde van Steinbeck, van Kafka, van Slauerhoff, van Bemelmans en ik zie ze stuk
voor stuk verbrokkelen. Maar zij schrijven en recenseren.
Wat blijft er over van de taal?
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De taal is als het verkeer in Nederland: rechts houden, niet toeteren of bellen,
maximum snelheid 25 kilometer. Ik geef toe, dat het mogelijk maakt dat de
leeftijdsgrens in Holland met het jaar stijgt, maar maakt dit alles U niet verdrietig?
Waarom naast deze steen- en steenernstige taal onmogelijke zotteklap of bijtend
sarcasme? Waarom geen wilde, vrije lach? Arme Hollanders; jullie hebben Marsman
gevangen en in een kooitje gezet en je denkt dat je het geluid te pakken hebt dat
vroeger buiten en vrij klonk. Arme Hollanders, jullie beklagen de soldaten die naar
Indonesië trekken, jullie huilen om de gesneuvelden en helpen de terugkomers ijlings
aan een kalm baantje en als er geen nieuw gedicht, geen nieuwe novelle uit Indonesië
terug komt, dan is dat ook goed. Hoe durf je nog te praten over de ‘crew’ van
Houtman. Dat ras is toch weg? Voorgoed weg?
O nieuwe Nederlandse taal, taal van de nieuwe Hendrik Edeling, met Uw nette
pakje aan, met het brilletje op, met de actentas, met het kleintje koffie, met het toch
nog even ontsnapte vieze geluidje van ‘De Avonden’, kom uit Uw spinnewebben
vandaan! Kelk, ik herinner me je eerste gedichten nog. Waarom ben je niet
weggerend? In panische schrik? Leef je nog, Kelk? Had je niet beter dood kunnen
zijn als Marsman?
Nee, dat mag ik niet zeggen. Ik vraag U om verschoning, mijnheer Kelk. Zonder
enig sarcasme! Ik mis U. Ik mis de hele oude garde van branieschrijvers en -dichters.
Want zij zijn bezig de taal te vermoorden, waar ik nu nog van houd. Hoe lang nog?
Ik weet, dat ik niet anders praat dan U. Ook U bent ontevreden. Dus is mijn brief
niets nieuws. Hij is maar een pijl uit een verre streek, maar hij beoogt hetzelfde als
Uw injectiespuitje. Want U heeft gelijk als U zegt: ook in deze brief is niets nieuws.
Ook ik, vrij, buiten, schrijf geen nieuwe taal. Maar waarom schrijven we dan nog?
Ja, waarom? Ik kurk deze fles maar dicht met mijn beste wensen voor U en Uw
lezers. Vaar wel.
VINCENT MAHIEU

Antwoord aan Mahieu
Doof blijven voor een appèl tot jezelf gericht, dit kan alleen een lijk; de wens te horen
uiten door een ander (niet jezelf): was jij ook maar doodgegaan net als Marsman...
dat doet je toch eventjes aan! Ik weet niet wat ‘men’ zal zeggen van de brief van
Mahieu, het doet er ook niet toe wat ‘men’ ervan zegt: het was niet tegen ‘men’ dat
hij sprak. Hij sprak tegen mij en toen ik gelezen had wat hij me schreef ben ik
blijkbaar toch een beetje van mijn stuk geraakt... en ik liet het niet bij een kleintje
koffie. Want hoe men de zaken ook beschouwen wil, een Mahieu, dat wil zeggen
iemand die zich opwindt over een godvergeten gelijkmatigheid, heeft altijd ergens
een beetje gelijk, wat zeg ik? een groot stuk gelijk. Want als we tovenaars zijn dan
moeten we ook toveren kunnen en als we dat niet doen en als onze kunsten vervelen,
dan deugen we niet. En daar we eerlijke jongens zijn, kan dat alleen zijn gekomen
doordat langzamerhand onder het werk door ons de kracht is ontglipt, de moed is
ontzonken en de lust vergaan.
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Maar hoe kan dat? Mahieu neemt mij bij de kop, maar dat komt alleen omdat hij nu
toevallig mij te grazen kreeg, hij bedoelde alle koppen in te slaan van wie zich zo'n
beetje aan het hoofd hebben gesteld van de Nederlandse literatuur. En hij zegt: merken
jullie nu zelf niet, dat je aan het versuffen, aan het nivelleren, aan het systhematiseren
bent? Waar is je élan? waar is je jeugd? waar zijn je bloemen en je bloed? waar zijn
je hartekreten en je dreunende lach? waar zijn je tranen en je overstuurzijn, je emoties,
je verlangens en verwachtingen en je toekomst? Wat denken jullie verder te doen
met dit stuk taal, mak als een gedresseerde olifant en even knielbereid?
Is er in Nederland niets anders te vertellen dan wat jullie vertellen? Denk je dat
wij, in de rimboe of op zee of waar dan ook geconfronteerd met de natuur, dáár
genoegen mee nemen, dáár door worden opgewekt, dáár om lachen kunnen? of
schreien?
Als ik het goed begrijp, is dit Mahieu's vraag en ik geloof, dat hij het eerlijk
meende; en dat hij me maar liever dood wil hebben moet ik uit zijn mond haast als
een lichte onderscheiding opvatten.
Zelfs komt hij er toe er zich van te vergewissen, dat in veel opzichten zijn verzet
ook in ons leeft. Dat we ook niet tevreden zijn. Dat wij ook wel eens onze jeugd
betreuren, niet om het verleden, maar om de kracht die ze schonk en die we niet meer
voelen.
En zo is het ook. Wat Mahieu schreef kan de echo heten van zo vele, vele
opwellingen, die zich soms dagen achtereen herhalen. Waarom zouden we doorgaan?
Is het de moeite waard als je toch niets anders te bieden hebt dan hoogstens een net
en vriendelijk, vooral positief, welwillend en innemend, hoffelijk en gentlemanlike
voortzetten van een traditie, ‘brandend houden van een fakkel’ (zonder morsen met
de vonken), in stand houding van een net en gezellig letterkundig samenspel, nuttig,
nodig, onontbeerlijk, maar mijn God, daarachter grijnst niet meer een verbetenheid,
een radeloosheid... daarachter stormt niet meer de volle kracht van onze paringsdrift,
en evenmin de lach van een jeugd, die nog aan de beurt moet komen en iedereen
opzij smijt. Neen, die zijn er niet.
En dwaas genoeg, ook wie dertig jaar jonger zijn, schijnen dit alles niet meer te
hebben. Maar hoe komt dat dan?
Marsman heeft nooit in een kooitje gezeten, voorzover ik weet, maar hij geloofde
toch tot op zekere hoogte nog in iets: in een wanhoop, een ondergang of een grootse
herleving. Hij was gericht.
Wij hebben die gerichtheid als medestanders en generatiegenoten mede beleefd,
maar wij zijn de overjarigen: wij zijn over de drempel heen gezet en we hebben
gezien, dat er geen kwestie van geloof meer is maar van min of meer weten, van min
of meer vertrouwen, van min of meer exact berekenen. En nu zijn we berekenend
geworden. Ons geestesleven heeft zich toegespitst op een uitkomst. De verleden
oorlog heeft ons voor ‘problemen’ geplaatst, heeft ons practisch aan het werken en
aan het denken gezet, of we wilden of niet, al beperkt dit werken zich misschien
uitsluitend tot: verzet tegen logica. We zijn als tovenaars onttroond. We hoeven niet
meer te toveren, want we hebben geen publiek. We hebben geen verlangens, alleen
die naar het allernoodzakelijkste, onze levensbehoeften en hoe daar
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eenmaal, door welk systeem het beste, in zal worden voorzien. Kunst is overbodig
geworden, zo schijnt het.
Het is in zulk een tijd, dat de rustiger, beperkter, redelijker en overzichtelijker
figuren (en die nu eenmaal het nadeel ondervonden ouder te worden), de plaats
innemen van de nerveuzere, de naar wijder horizonten blikkenden, de onredelijker
en ondefinieerbaarder eeuwig jong gebleven lieden, die gestorven zijn en die onze
vrienden waren, zonder dat wij ooit serieus onszelf en elkaar tegen de meetlat hebben
gezet. Eenmaal hoorden wij bij elkaar: zij zijn gegaan, wij zijn gebleven. Wij doen
het op onze wijze. Wij hadden het liever niet gedaan. De druk van een regelende,
ordenende, tegelijk onzekere, chaotische, rammelend technische en materialistische
tijd rust met zijn volle dreigende zwaarte op ons leven van boeken en boekjes. Ach
ja, iedereen doet zijn best en iedereen heeft talent, maar als het aan ons lag, konden
ze ook allemaal naar de verd.... lopen. En ook aan de knappe mensen hebben wij
geen zier. Een aantal knappe mensen in Nederland hebben dit mijnentwege al een
paar keer moeten horen. In Frankrijk is het geschied, dat men over de meest in de
zonneschijn der wereldse vermaardheid badenden, per enquête, boos en afwijzend
zich uitliet. Honderd Mahieux hebben daar harde voorwerpen gesmeten naar
schrijvershoofden en hun gevraagd: Waarom ben je niet dood!
Toch moeten we niet overdrijven. Het grote stuk gelijk heb ik hierboven grif
toegegeven. Maar er is nog een andere kant en wel deze: je kunt niet één mens, je
kunt niet één generatie, zelfs niet twee of drie, aansprakelijk stellen voor een impasse
in de ontwikkeling, een stilte in de natuur. De grote roerloosheid, de matheid van
een tijd, die voor cultuur geen plaats biedt, is niemands persoonlijke schuld. Ze is
algemeen en ik voor mij ben ervan overtuigd, dat het een stilte is, misschien een stilte
van een eeuw, die aan de storm van weer nieuwe krachten voorafgaat.
Mahieu weet het niet, want ofschoon hij voor een Robinson Crusoë meer van het
actuele heeft gelezen dan men verwachten zou, toch heeft hij niet alles gelezen. Hij
weet niet, dat ook van ons zo nu en dan een pijl uit gaat, dat ook wij niet alleen op
sloffen lopen met een pijp. Maar dat wij onwilkeurig de gestalte aannemen van onze
tijd, wie kan het ons euvel duiden? Wij nemen het onszelf al genoeg kwalijk, maar
Mahieu wil toch niet van ons, dat we zonder innerlijke noodzaak een grote bek
opzetten, alleen maar om ons te laten horen? Wij weten het zelf, dat we tot een
overgangsgeslacht behoren, dat we tijdelijk niets zijn, dat we maar weinig kunnen,
dat we zelfs te moe zijn om veel te willen. We weten het, het is zo: de grauwheid is
als een gordijn over ons heengezakt. Maar we zijn toch niet geheel de kille poppen
die hij zich van ons verbeeldt. Wij hebben ook onze liefdes en onze levens, we hebben
ook onze smarten en onze verlangens. Zo nu en dan breekt ons de eigen kalmte
deerlijk op.
Het zijn juist de bezonnen en overdachte werken die wij nog te bewonderen krijgen,
want onze bewondering is niet dood, al zien we de betrekkelijkheid van alles en die
moesten we juist niet zien. Er is niet veel. Maar toch nog meer dan Mahieu weet. In
de werken, die het beste zijn en die het grootste kwantum levende werkelijkheid
bevatten, komt één ding met stelligheid tot uiting: het besef, dat een paradijs verloren
ging, dat ‘we
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beter ook maar dood waren gegaan’, maar zij die ze schreven, leven nog en wat wij
doen is in leven houden wat leeft. Het is de taak van een huismoeder, zal Mahieu
zeggen, het is waar, het is ‘monden open houden’, wat we doen. Een ondankbare
taak, een die elke dag terugkomt. Het is wel eens verdrietig. Dat Mahieu weet hoe
verdrietig, overtuigt ons ervan althans door één begrepen en beklaagd te worden.
C.J. KELK
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Blaise cendrars
F.J. Temple
Zal men zich eens nog afvragen of het bestaan van een dergelijk mens wel mogelijk
was? Op de dag van heden is hij reeds ‘legende’. Blaise Cendrars, kapitein Nemo,
de ‘Seven Seas’, Robinson Crusoë, de goudzoekers, Jack London, dit alles houdt
hetzelfde in: avontuur. Beschouw het rookvleesgezicht van de dichter. Het lijkt wel
‘Beltong’. Naar hartelust heeft het leven in deze gelooide huid geploegd. Hoeveel
tonnen aan sigaretten rookten deze lippen niet op tot de allerlaatst-duldbare schroeiïng
van de peuk? Hoeveel woorden, glimlachen, grappen, vloeken, geadresseerd aan
boeren, matrozen, avonturiers, millionairs, lichtekooien, hertoginnen, dieren, schepen,
aan de wouden van heel de wereld? ‘Du monde entier au coeur du monde’, ziehier
een mannelijk program. De dichter Cendrars neemt in alle wereldhavens rustig de
lege flessen op zijn rekening, in alle wijnhuizen waar hij de meisjes op het achterste
kletste, de een of andere snuiter drie tanden brak, op de pianist schoot.
En de poëzie, zult U mij zeggen? Waar is zij? U vertelde mij van de mens, maar
waar zijn de boeken? Het zijn nu juist de boeken die ik aldus beschreef, want buiten
de mens Cendrars, de kilometers-vretende Blaise om, bestaan ze niet. Zijn oeuvre?
Daar volgt het:
‘J'étais à Moscou, dans la ville des mille et trois clochers et des sept gares
‘Et je n'avais pas assez des sept gares et des mille et trois tours
‘Car mon adolescence était alors si ardente et si folle
‘Que mon coeur, tour à tour, brulait comme le temple d'Ephèse ou comme la place
rouge de Moscou
‘Quand le soleil se couche.
En het leven gaat door, de reis zet zich voort:
‘J'ai vu
‘J'ai vu les trains silencieux, les trains noirs qui revenaient de l'Extrème-Orient et
qui passaient en fantômes
‘Et mon oeil, comme un fanal d'arrière, court encore derrière ces trains.
De titels zijn pleisterplaatsen, gemengd nieuws, gezichten: Porto Leixöes, En vue
de l'ile de Fuerteventura, La Cabine No. 6, Bagage, Le Passage de la Ligne, Pedro
Alvarez Cabral. Het kost bladzijden om heel die voorraad aan plaats- en
persoonsnamen uit te putten. Nu eens is het Apollinaire, de Portugese Primadonna
Beatrix Guerrero-Guerrera, Antoine de Saint Exupéry,
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dan weer Al Jennings die hem zijn colt wegschenkt, Febronio mystieke neger; nu
eens Parijs, dan weer Sao-Paulo, de zee of de hemel, de sneltrein of de weg. Maar
nooit de halte, of dan slechts om weer te vertrekken. Weer vertrekken naar het hart
van de wereld dat klopt onder elke steen, achter elke mijlpaal. Cendrars zoekt het
hart van de wereld gelijk Arthur de Graal. En de wereld neemt hem op, ontsluit hem
de laatste geheime deuren, omdat hij de allereenvoudigste ‘sesams’ uitspreekt.
Eenvoudig als de vogels, als het grint. Dit stelt hem in staat met gulzige handen te
graven in het zuiverste diamant.
***
‘Blaise Cendrars? Hij is hier. Ik zag hem gisteren nog.’
‘Welnee; hij is zojuist in Bahia aangekomen.’
‘U vergist U, hij werd in San Francisco opgemerkt.’
Zo is Cendrars. Laten wij hem volgen, meezwalken met de Bourlinguer. Venetië
en Nicolao Manucci, Napels en Koning Lepra-lijder die hij doodde door hem melk
te laten drinken, de dwerg-wezentjes van Küffstein, de walgelijk-stinkende doos met
slakken die de kleine, zachte, dode Elena verborgen had, Francis Jammes, wreedaardig
nesten uithalend om de eieren leeg te slorpen, de Rotterdamse kermissen en de
nachtelijke, bloederige vuistgevechten, het ontzaglijk-vadsige vrouwmens van een
Antwerpse zeemanskroeg, de wandelstok uit Ispahan met kostbare parels.... Achter
dit alles het gezicht van Cendrars, bewerkt met een graveerstift, Cendrars' ogen, zijn
stem. Cendrars, Cendrars, Cendrars op elke hoek van de bladzijde, ontdekt tussen
de regels bij het omslaan van het onschuldigste woord. Cendrars, dit is meer dan zijn
boeken. Meer dan de inkt en het papier. Hij maakt van het boek een filiaal van het
leven.
***
Wonderlijk leven. Enige voorbestemming. De kleine Blaise wordt op 1 September
1887 ter wereld gebracht, Rue Saint Jacques 216:
‘Je suis debout sur le trottoir d'en face et contemple longuement la maison. C'est
la maison oû fut écrit le Roman de la Rose.
‘216 de la rue Saint Jacques, Hôtel des Etrangers.
‘Au 218 est l'enseigne d'une sage femme de lère classe.
Hij woont in Napels, in Florence, in Egypte. Hij bewoont paleizen, familiepensions,
jachten, onmogelijke huizen, kastelen. Hij leeft in Zwitserland, op Sicilië, in Sint
Petersburg, Praag, Bombay, overal. Hij leest alle boeken, de meest merkwaardige
en zeldzame, ook in zijn eigen taal, laat Villon niet schieten en bestudeert de
toverkunst. Hij gaat als Marco-Polo naar China, naar Rusland met ‘dix caisses
immenses et immensément lourdes’ vol boeken die een oplichter hem in Antwerpen
afhandig maakt. Omkomend van de honger, ontmoet hij voor een stations-loket de
jood Rogovine, die hem meeneemt voor de meest zonderlinge reis door Europa,
prullen en kleinodiën leurend. Hij neemt deel aan de kermis van Nijni-Novgorod.
Weer in Parijs, en platzak, ontvangt hij van een onbekende bewonderaarster die
ergens ver in de Stille Oceaan leeft, een stevig postwisseltje. Hij is altijd
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daar waar hij zijn moet, wanneer hij er zijn moet, en met wie. Hij voorziet de
gebeurtenis, of het nu in Shanghai is, in San Francisco, Parijs of Moscou. Elke meter
een zin, elke kilometer een bladzijde, elk land een hoofdstuk. En dit alles tien jaar
na de gebeurtenis; verteerd, gerijpt, gesorteerd, met bezonnen betekenis verzwaard,
ontdaan van de al te levendige indrukken die de waarheid kunnen doen verbleken,
maar altijd fris, altijd nieuw, altijd jong.
Ziehier Cendrars. Altijd jong. Het is de jeugd zelf, die Blaise Cendrars, die man
van 1914, beroofd van zijn rechter-arm, met duizenden kilometers in de benen,
duizenden mensen in de herinnering. Dit is Cendrars: hij heeft flink gegeten en
gedronken, flink gelachen, en flink geleden de wereld rond.
En morgen zal hij het nog zijn die het eerst naar de maan reist, het kanaal oversteekt
door de onderzeese tunnel, die, op zijn leeftijd dan, nog even jong zal zijn als een
veulen, nog altijd zwalken zal, zijn herinneringen schrijvend die ruiken naar de lente
van de wereld, om aan het einde van zijn leven zich er misschien eens bij neer te
leggen door zich schrijver te noemen.
Zijn stijl?
Uitroeptekens, degenstoten, of een rivier, een springvloed, al naar gelang. ‘J'écris
ma vie sur und machine à ecrire, avec beaucoup d'application, comme Jean-Sébastian
Bach composait son Clavecin bien tempéré, fugues et contrepoint,’ zo zegt hij.
Goed werk, heel doodgewoon.
En de vraag die U op de lippen zou branden, beantwoordt hij met dit gedicht van
1924:
POURQUOIS J'ECRIS
Parce que....

Vertaling: Henk Breuker
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Parijse kroniek
Nu het ‘seizoen’ der clôtures weer voorbij is, zullen insiders wel vinden, dat ik laat
ben met nog over Marcel Marceau te schrijven, die tot begin Augustus een reeks
voorstellingen gegeven heeft, die door het grote publiek - helaas? - onopgemerkt
gebleven zijn. Te zeggen, dat hij met zijn pantomimes voor uitverkochte zalen
triomfen heeft gevierd, is enigszins overdreven. Want zo klein als het Théatre de
Poche is, zo verborgen is het tevens in dit steegje, dat uitkomt op de Boulevard
Montparnasse.
Tijdens geen der voorstellingen die ik gezien heb, was het zaaltje (waarvan het
verhaal loopt dat het even groot is als het toneel, wat wel ongeveer met de
werkelijkheid overeenkomt) voor meer dan een derde gevuld, wat wil zeggen dat er
niet meer dan 20 à 25 toeschouwers onbehagelijk in het rond zaten te kijken. Degenen,
die van de nu lege plaatsen zijn weggebleven hebben ongelijk gehad: zij die de
voorstellingen zagen waren verrukt en opgetogen over het poëtisch spel en de
blijmoedige humor van Marceau en zijn medewerkers, die vele Hollanders ook zullen
kennen van hun bezoek aan enige der grote steden in het vorig jaar.
Zuivere pantomimes zijn het niet te noemen wat hij ons biedt en op de keper
beschouwd, is hijzelf de enige mime-speler van zijn groep, een enkeling (van de
negen) uitgezonderd misschien.
In het mimodrama ‘Le Joueur de Flûte’, de legende van de Rattenvanger van
Hameln, in de mise-en-scène van Marceau en Pierre Sonnier zijn namelijk èn geluid
èn commentator (beiden ook hier op gramofoonplaten) als factoren van belang
ingevoerd, vaak een reeds ondragelijke dramatische spanning nog verhogend, vaker
echter ook de wisselwerking tussen toneel en publiek verstorend. Deze wisselwerking
haal ik hier niet toevallig aan; ik heb namelijk opgemerkt, wat ik natuurlijk onder
het nodige voorbehoud als zuiver persoonlijk weergeef, dat deze groter is dan bij
wat ik hier ‘gewoon’ toneel zal noemen. Of bovendien het geluid en de muziek op
dit toneel wel de aantrekkelijkheid van het geheel voor het publiek verhogen, waag
ik toch te betwijfelen. Met alle verschuldigde eerbied voor Joseph Szilagyi, de
schrijver van een artikel in, naar ik meen, de Kroniek van Kunst en Kultuur vorig
jaar.
Met dit toneel trouwens is het, zoals reeds gezegd, vreemd gesteld. Het is in
verhouding tot de zaal volkomen ongeproportioneerd (dezelfde breedte als het zaaltje,
dat maar zeven of acht rijen telt) en is dus, als zodanig, te groot. Aan de andere kant
is het, omdat de zaal an sich al zo klein is, te klein voor de negen leden van het
gezelschap tegelijk. Deze moeten elkaar dus ontwijken, wat juist bij gebarenspel
zeer storend kan werken.
Ook in de pantomimes ‘La Foire’, ‘Le Parapluie’, ‘Le Train’ en ‘La Colle’, die
korter en met minder personages gespeeld, meer de ware pantomime benaderen,
verwacht men onwillekeurig het geluid als pointe. En het komt dan ook!
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Overigens is in deze burlesques de onderlinge samenwerking zeer geslaagd, ondanks
het feit, dat verschillende spelers, zoals reeds gezegd, eigenlijk geen mime-spelers
zijn; wèl moeten enkelen van hen acht slaan op de gevaarlijke neiging te overdreven,
als het ware ‘gebaar-luidruchtig’ en dus vulgair te worden.
De mimes van Marceau zelf met de door hem gecreëerde figuur Bip, die hij ons
als visser, kunstschilder, arbeider en metro-passagier toont, steken vanzelfsprekend
met kop en voeten boven het peil der anderen uit en bereiken bijna het ideale onder
lang niet ideale omstandigheden. Zij zijn - natuurlijk - geconcentreerder, intenser en
van een verbluffende (schijnbare) gemakkelijkheid.
De Compagnie des Quatre Vents, een nauw met Marceau gelieerd gezelschap verschillende leden van Marceau's groep spelen hierin - gaf in ‘alternance’ met de
voorstellingen van Marceau een dergelijk programma van otneel en groepspantomime
dat echter nergens het peil van Marceau bereikte. ‘Mystères de Paris’ van Arnaud
en Toussaint valt als meest geslaagd geheel te noemen. Ook hier waren echter geluid
en in dit geval zelfs twee vertellers (man en vrouw) een integrerend deel en dan krijg
ik toch het onaangename gevoel, dat deze alleen maar dienen om zekere zwakheden
met de mantel van het experiment te dekken.
Van beide groepen namen te noemen is mogelijk, maar van weinig of geen nut.
De indruk die de spelers, die van Marceau zeker, op me gemaakt hebben, was meer
die van een geheel, een totaliteit dan één van goede, minder goede of slechte spelers.
Marceau zelf, nogmaals, valt hier natuurlijk volkomen buiten: hèm beschouw ik
als de eventuele waardige opvolger van Jean Louis Barrault (grijpt deze soms al niet
mis?) waarmee hij verschillende malen, bij Etienne Decroux onder andere, heeft
samengewerkt. Hìj is met Sonnier de stichter en leider van deze groep die toevallig
gevormd (bij het behalen van de Prix Debureau 1948, ook met een Bip-pantomime)
waarschijnlijk de een of andere dag wel weer even toevallig uit elkaar zal vallen door
het gemis aan persoonlijke uiting, dat dit spelen biedt; hij is het genie, dat me met
zijn mimes doet geloven in dingen die ik niet zie. En dit kinderlijke genoegen, is het
al niet voldoende om mèt mij negentien andere toevallige bezoekers een avond te
laten genieten?
SIMON VINKENOOG
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Kanttekeningen
Met gedempte stem
Onder de titel Con Sordino zijn bij Daamen N.V. en A.A.M. Stols te Den Haag de
verzamelde gedichten verschenen van W. Hessels (ps. voor H.A. Mulder). Helaas
heeft deze voortreffelijk verzorgde uitgave de dichter niet meer mogen bereiken. Hij
overleed op 3 Mei j.l. - 43 jaar oud - te Grahamstad (Z.-Afrika), waar hij als lector
in het Nederlands werkzaam was.
Hessels kwam voort uit de groep van Jong Protestantse dichters en schrijvers rond
het tijdschrift ‘Opwaartse Wegen’. Buiten deze kring schonk men zijn werk weinig
of geen aandacht, ofschoon hij - mèt De Mérode - tot de belangrijkste ‘Christelijke’
dichters gerekend mocht worden. Zijn vertrek naar Zuid-Afrika in het begin van de
jaren dertig maakte hem practisch tot een vergeten man. Versomberd en gekweld
door heimwee naar zijn geboorteland is hij gestorven in een omgeving, die hem nooit
vertrouwd werd, ook al vond hij onder de Zuid-Afrikaanse schrijvers talrijke vrienden
en nam hij actief deel aan het literaire leven (hij was o.m. redacteur van het
driemaandelijks tijdschrift Standpunte). Hoezeer hij geleden heeft onder de gedachte
in vreemde aarde te moeten rusten, blijkt uit een gedicht als Het vreemde graf, dat
een merkwaardig pendant vormt van Slauerhoffs ‘In Nederland wil ik niet sterven /
En in den natten grond bederven...’
Wanneer ik dood ben zal men mij begraven
in deze rode grond die ik niet ken;
daar lig ik als een schip in vreemde haven
in een vreemd graf waar ik verbannen ben.

En in de derde strofe heet het:
Maar in die aarde kan ik niet verteren,
wij moeten elkaar haten voor altijd,
want eeuwig, eeuwig zal ik er ontberen
de zoete schoot die mij ginds was bereid.

De titel Con Sordino die de dichter zijn verzameld werk meegaf, is karakteristiek
voor de aard van dit dichterschap, dat nimmer behoefte heeft gehad aan doordringende
verklankingen en opvallende posen. Hessels' poëzie is doortrokken van een romantisch
verlangen naar het ‘met droom bevolkt verschiet’. De menigvuldige landschappen
welke hij evoceert, verschijnen in een ‘metafysisch’ licht en de dingen staan er in
een stilte die niet van deze wereld is. Het is in die stilte, dat de dichter zijn ‘bevrijding’
ervaart. Maar soms ook wordt zijn blik getrokken naar de meedogenloze
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hardheid van een Afrikaans panorama en vanuit een door angst beklemd gemoed
schrijft hij:
Soms schijnt het mij of dit verklaarde landschap,
dat niets te raden overlaat,
zo zwart op wit en zonder hartsverwantschap,
slechts in mijn blik bestaat:
een droom die angstig buiten mij verstarde,
waarin 'k als een krankzin'ge ben verdwaald,
vrezend dat ieder ogenblik het held're harde
uitzicht als een décor wordt opgehaald.

Een nauwelijks bedwongen opstandigheid en een soms bittere elegische toon
doorbreken vaak de verstilling die de poëzie uit zijn Afrikaanse tijd kenmerkt. Zij
werden gevoed door het heimwee naar zijn land, het heimwee naar Amsterdam, dat
hem vooral tijdens de oorlogsjaren gekweld blijkt te hebben. Hij heeft zijn rust in
het verre Zuid-Afrika als een schijn-rust ervaren; een klein, meestelijk gedicht als
Haaien getuigt daarvan:
Veiligheid is een gladde zee
helder tot op het zand
gevlekt met wit en kopergroen
maar trillende, want aan haar rand
stort zich en dreunt de oceaan,
het wilde extatische domein
der haaien: gordel van gevaar
die maakt mijn rust tot schijn.

Met Hessels is een belangrijk dichter voor onze literatuur verloren gegaan. Het is te
hopen dat men hem, via deze uitgave van zijn verzameld werk, opnieuw zal
ontdekken.
BERT VOETEN

De ballade van het gewone leven
Op het Holland-festival te Amsterdam heeft een ademloos publiek twee uur lang een
drama meegemaakt, zoals er weliswaar iedere dag één gebeurt, maar dat de
toeschouwer meestal achteloos voorbijgaat. Elke dag wordt in een of andere stad
wel een fiets gestolen en loopt een gedupeerde radeloos door de straten. De Italiaanse
regisseur Vittorio de Sica heeft er een film over gemaakt. In deze film ‘De
Fietsendieven’ die momenteel in verscheidene plaatsen wordt gedraaid, toont hij ons
Rome zoals iedereen die zich niet uitsluitend bepaalt tot de grote piazzi, de Sint Pieter
en het Forum, de stad zou kùnnen zien, indien hij zich open zou stellen voor het
‘gewone’ leven. Met zijn camera dringt hij door tot in de ziel van de stad; hij kijkt
hard en nuchter omdat hij zijn gevoeligheid niet wil verraden, maar die gevoeligheid
is er voortdurend, in elke scène en in ieder
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beeld. Opnieuw bewijst deze film dat het niet de spelers zijn die een film maken,
maar de regisseur.
Wat filmt Vittorio de Sica? Schijnbaar de buitenkant, schijnbaar een onbenullig
voorval. Een huizencomplex, een doodlopende straat, een brug over een rivier, en
mensen die daar lopen. Ogenschijnlijk copieert hij dus het dagelijkse leven, maar in
wezen onthult hij ons een stuk werkelijkheid dat ons verontrust en bedreigt, toont
hij ons het vreemde in het vertrouwde, zoals Willink dat doet in zijn schilderijen.
Zijn ‘reportage’ schijnt soms een tè groteske weergave van een alledaags gebeuren.
De saamgeklitte werklozen, die in lange rijen voor de Arbeidsbeurs wachten, het tot
aan de nok gevulde pandjeshuis, de kamer van de waarzegster, het lijkt aanvankelijk
een te grote aanloop, ook al weet hij door een gevoelige beeldwisseling de spanning
al heel gauw gaande te maken. Maar hij die een drama in de zin van sensatie verwacht,
late deze film beter ongezien.
Zal het politie-rapport op de betreffende dag niet meer dan een ordinaire diefstal
vermeld hebben, de Sica geeft het dramatisch bericht van een ramp. Daar zijn de
werklozen. Eén lukt het werk te krijgen; over die ene gaat de film. Over de vreugde
in zijn gezin als hij een baantje als stadsaanplakker krijgt. Voor dat baantje moet hij
een fiets hebben. Met haar laatste lakens lost zijn vrouw de fiets, die al lang in de
lommerd staat, in. Als voor een koning begint de dag. Fluitend fietst de man met zijn
zoontje op de stang door de ochtendstraten naar het werk. Met de blijheid van deze
man en dat kind schijnen stad en mensen veranderd. Wij zien haar door de ogen van
die twee. Misschien is een morgen nooit glanzender begonnen. In ieder geluk gluurt
echter de slang. Terwijl de man zijn eerste affiche aanplakt, wordt zijn fiets gestolen.
Zonder die fiets is hij niets: de uniformpet komt hem niet meer toe en is een
belachelijk ding. Eindeloze straten liggen dan meedogenloos wit in de zon te blakeren,
politie-agenten glimlachen om de wanhoop van de beroofde en overvolle autobussen
rijden met een maximum aan onverschilligheid voorbij.
Wat doet iemand wiens fiets gestolen is? Hij zoekt zijn vriend op. Die vriend is
juist bezig in een schuilkelder met een amateur-cabaret-gezelschap te repeteren. Hij
heeft nu geen tijd voor hem, maar belooft morgen met hem mee te gaan naar de
fietsenmarkt, waar gestolen rijwielen worden verhandeld.
Die morgen begint de vergeefse jacht. Door een stad die hen heeft uitgestoten,
over marktpleinen waar de afschuwelijke laagheid waartoe een mens kan komen,
terloops wordt aangegeven, dolen de man en het kind, slechts bezield door één
gedachte: de fiets. Want die fiets is hun hele leven geworden. Ze komen in contact
met een oude bedelaar, die in relatie staat tot de dief. In de bijgebouwen van een
kerk, waar hooghartige dames liefdadigheid beoefenen, mits de bezoekers de mis
maar bijwonen, krijgen ze de oude te pakken. Tijdens de dienst geeft de man, onder
bedreiging, een onduidelijk adres op. Wegens ordeverstoring worden vader en zoon
uit de kerk verwijderd. Nadat het tweetal door een reeks van spanningen, conflicten
en angsten is gegaan, bereiken ze de woning van de dief. Een huiszoeking heeft
slechts tot resultaat dat de louche achterbuurtvrienden van de schuldige zich tegen
de bestolene keren. De film nadert nu het hoogte-
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punt van de misère. Wij zien het tweetal op het plein voor het overvolle stadion, waar
torenhoge muren van fietsen als een visioen opdoemen. Onder de duivelse verzoeking
bezwijkt de man. Hij stuurt het kind naar de tramhalte en grijpt zijn kans in een
verlaten zijstraat, waar een onbewaakte fiets tegen een muur staat. Gadegeslagen
door zijn zoontje wordt hij op heterdaad betrapt. Weerloos voor de slagen en
beschimpingen van een joelende menigte wacht hij zijn arrestatie af. Die blijft uit,
niet omdat de bestolene door een soort van medelijden wordt gedreven, maar omdat
hij niets voelt voor de soesah. Nog eenmaal houdt de camera man en kind gevangen
als ze hand in hand de weg terug gaan, terug naar de zinloosheid van het bestaan.
In deze film geeft de Sica ons het uiterste dat men in een film kàn geven. De keuze
die hij doet uit de overstelpende hoeveelheid van realiteiten en de wijze waarop hij
die realiteiten ziet, bepalen zijn artisticiteit. Hij geeft, zoals ieder kunstenaar, méér
dan de werkelijkheid. Hij is erin geslaagd zielsspanningen in beelden te evoceren.
Hier loopt mijns inziens de scheidslijn tussen ‘De Fietsendieven’ en vroegere
Chaplin-films, waarmee enkele critici deze schepping van de Sica hebben vergeleken.
De Chaplin-figuur demonstreert zijn onmacht ten opzichte van de ‘groten’ en
‘schijnbaar groten’ dezer wereld door een meestal tot satire gegroeide humor in op
het kantje af aanvaardbare situaties. Hieruit tracht Chaplin zich steeds vergeefs te
redden, gedreven door een overmoed, een baldadigheid bijna, die de wanhoop hem
ingeeft. De schrijnende realiteit die achter zijn humor verborgen is, raakt helaas het
grootste deel van zijn publiek niet. De kleine man, verdwaald tussen de hartelozen,
de winstjagers, de onverschilligen is een aanklacht tegen de moderne samenleving;
Chaplin wordt het symbool van de kleine man. Met Chaplin echter valt de film,
zonder hem blijft er een onbelangrijk verhaal vol sentimentaliteiten en soms van een
onpasselijk-makende romantiek. Het verhaal, medespelers en décor blijken echter
franje, zodra Chaplin in het beeldvlak komt. De schrijnende humor van deze man
kan het publiek op twee manieren zien: eenvoudigweg als lol, of - en eerst dan krijgen
de Chaplin-films artistieke betekenis - als de enig mogelijke reactie van een mens,
die dagelijks de wreedheid van het leven ondervindt. Zijn films zijn
romantisch-realistisch.
Bij de Sica heeft men geen keuze. In ‘De Fietsendieven’ valt niets af te wijzen.
Zelfs wanneer man en kind niet in het beeldvlak zijn, duurt de beklemming. Niet de
mens, maar de gestolen fiets is het symbool. In deze ‘schepping’ der laatste eeuw,
van wat nikkel en staal, van wat gummi en glinstering verbeeldt de Sica ‘la condition
humaine’ van alle tijden. Hij toetst het menselijk tekort aan de sociale werkelijkheid
van vandaag. Dat deze film in Rome speelt is slechts een toeval; het had evengoed
in de slums van East End, Broadway, Peking of Parijs kunnen zijn. Met het gelijk
aan hun kant, met de onredelijkheid van de niets-vermogenden heeft de Sica de strijd
van de vertrapten dezer wereld weergegeven.
Een aanklacht zonder pamfletten, een erbarmen, maar zonder een grein van troost
en eindelijk weer eens een film zonder concessies, waarin een grote persoonlijkheid
zich volledig kon uitdrukken.
MIES BOUHUYS
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